
VAIKŲ EPILEPSIJOS IR MIEGO SUTRIKIMŲ KOMPETENCIJOS CENTRAS  

Kas mes esame?  

Mes esame retomis epilepsijomis ir vaikų miego sutrikimais besidominčių specialistų komanda, 

susibūrusi 2015 metais. Mūsų tikslas – suteikti įvairiapusę, tarptautinius standartus atitinkančią 

medicinos pagalbą vaikams, sergantiems retomis epilepsijomis ar miego sutrikimais, bei jų šeimoms.  

 

Kuo mes ypatingi? 

Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (VUL SK)  filialo gydytojai, vaikų 

neurologai, turi ilgametę vaikų epilepsijų ir miego sutrikimų diagnostikos bei gydymo patirtį. 

Išsamūs neurofiziologiniai tyrimai atliekami vaikams pritaikytoje specialioje laboratorijoje.  

 

Mūsų vaikų miego laboratorija yra pirmoji Lietuvoje ir joje tiriami vaikai iš visos Lietuvos nuo 2009 

metų, o kompiuterinės elektroencefalografijos tyrimas miego metu, diferencijuojant retas epilepsijos 

formas, atliekamas net nuo 1999 metų. Ankstyvai epilepsijos diagnostikai yra būtina aparatūra, skirta 

tirti naujagimių priepuolius (integruotos amplitudės elektroencefalografija), kūdikystėje ir vaikystėje 

(videoelektroencefalografija).  

 

Kompetencijos centre dirba patyrusių specialistų komanda, kurią sudaro laboratorinės diagnostikos 

specialistai, gydytojai neurologai, neurochirurgai, genetikai, radiologai, dietologai. 

 

Informacija apie paslaugas ir ligas 

Kompetencijos centre dirbantys specialistai prižiūri pacientus, sergančius retomis epilepsijomis ir 

miego sutrikimais: 

Reti miego sutrikimai G47.0 – G47.9 

• Šeiminis vėlyvos miego fazes sindromas ORPHA:164736  

• Idiopatinė hipersomnija ORPHA:33208  

• Kleine-Levin sindromas ORPHA:33543  

• Narkolepsijos – katapleksijos sindromas ORPHA:2073  

• Narkolepsija be katapleksijos ORPHA:83465  

• Ne 24 val. miego – būdravimo sindromas ORPHA:73267 

• Centrinis miego apnėjos sindromas (Ondine) ORPHA:661 

Retos epilepsijos formos G40.00-G40.9 

• Paauglystėje prasidedantys reti epilepsijos sindromai ORPHA:98260  

• Vaikystėje prasidedantys reti epilepsijos sindromai ORPHA:98259  

• Žievės displazijos sukeltos židininės epilepsijos  sindromai ORPHA:163681  

• Kūdikių epilepsijos sindromai ORPHA:98258  

• Naujagimių epilepsijos sindromai ORPHA:98257  

• Metabolinės ligos, pasireiškiančios epilepsija ORPHA:166481 

• Monogeninės ligos, pasireiškiančios epilepsija ORPHA:166472 

• Neurokutaniniai sindromai, pasireiškiantys epilepsija ORPHA:166466 

 

Diagnozuojant retas epilepsijas ir miego sutrikimus atliekami laboratoriniai tyrimai (įskaitant 

genetinius), elektroencefalografijos, miego elektroencefalografijos, videoelektroencefalografijos, 



ilgalaikio monitoravimo tyrimai, polisomnografija, aktigrafija, galvos smegenų magnetinio 

rezonanso tyrimai, neuropsichologinis testavimas, ištyrimas prieš epilepsijos chirurgiją.  

 

Epilepsijos ir miego sutrikimų gydymas yra ilgas, sudėtingas procesas, kurio sėkmę garantuoja 

šeimos ir specialistų bendradarbiavimas. Kompetencijos centro komanda turi patirties ir žinių 

parinkti tinkamiausią medikamentinį gydymą, esant reikalui, pradėti ir taikyti ketogeninę dietą, 

klajoklio nervo stimuliaciją, epilepsijos chirurgiją.    

 

Ligų grupė Gydymas ir kitos ilgalaikės priežiūros priemonės 

Visos retos ir 

kompleksinės epilepsijos  

- eksperto vaikų neurologo (epileptologo) paslaugos 

- dietinis gydymas (ketogeninė dieta) 

- medicinos psichologo paslaugos 

- vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos 

Genetinės epilepsijos - personalizuotas gydymas 

- klinikinių tyrimų vykdymo galimybės 

- natūralios eigos stebėsenai skirta sistema 

- šeimos genetinis konsultavimas 

Chirurgiškai gydomos 

epilepsijos 

- epilepsijos chirurgija (specializuotas neurochirurgas) 

- epilepsijos chirurgijos daugiadalykė komanda (reguliariai 

susitinkanti atvejams aptarti) 

- klajoklio nervo stimuliacija 

Metabolinės epilepsijos - personalizuotas gydymas 

- dietinis gydymas  

Imuninės epilepsijos - imunomoduliacinis gydymas 

- imunosupresinis gydymas 

- pakaitinė plazmos terapija  

Naujagimių traukuliai - klinikinė patirtis gydant naujagimių traukulius 

- klinikinių tyrimų vykdymo galimybės 

Epilepsinė būklė - klinikinė patirtis 

- klinikinių tyrimų vykdymo galimybės 

  

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Kompetencijos centro komandos nariai reguliariai vyksta tobulinti žinių į tarptautines konferencijas, 

yra aktyvūs tarptautinių profesinių organizacijų nariai. Artimiausiu metu kompetencijos centras 

planuoja tapti Europos referencijos tinklo EpiCARE nariu.  

 

Centre dirbantys specialistai 

 

Centro koordinatorė dr. Rūta Praninskienė, gydytoja vaikų neurologė  

Centro administratorė Dovilė Kalibatienė, gydytoja vaikų neurologė  

Dr. Jurgita Grikinienė, gydytoja vaikų neurologė  

Dr. Rūta Samaitienė, gydytoja vaikų neurologė  

Gyd. Asta Judickienė; gydytoja vaikų neurologė 

Gyd. Olga Kutuzova, gydytoja vaikų neurologė  

Gyd. Audronė Černiauskaitė-Smit, vaikų neurologė, gydytoja echoskopuotoja 



Gyd. Rūta Mameniškienė, gydytoja neurologė  

Gyd. Eglė Navickienė, gydytoja neurologė   

Prof. Saulius Ročka, gydytojas neurochirurgas  

Gyd. Ramūnas Raugalas, gydytojas neurochirurgas  

Prof. Rimantė Čerkauskienė, gydytoja vaikų nefrologė  

Dr. Birutė Tumienė, gydytoja genetikė  

Gyd. Birutė Burnytė, gydytoja genetikė  

Lora Šapailienė, medicinos psichologė  

Gyd. Jolanta Trinkūnienė, vaikų ir paauglių psichiatrė 

Gyd. Eglė Stašienė, gydytoja radiologė 

Gyd. Justė Parnarauskienė, gydytoja dietologė 

Jovita Grudzinskienė, bendrosios praktikos slaugytoja 

 

Kontaktai 

 

Centro koordinatorė dr. Rūta Praninskienė, ruta.praninskiene@santa.lt, 8 5 249 2415 

Centro administratorė Dovilė Kalibatienė, dovile.jonuskaite@santa.lt, +370 656 46622 

 

Papildoma informacija (moksliniai tyrimai, kt.) 

 

Vaikų neurologijos skyriuje (18 lovų) kasmet gydoma daugiau nei 1500 pacientų, atliekama daugiau 

nei 3000 elektroencefalografijos procedūrų, iš jų apie 1300 miego elektroencefalogramų, per 200 

ilgalaikių elektroencefalogramų (2017 metų duomenimis).  

 

Vaikų konsultacijų poliklinikoje per metus suteikiama 6690 gydytojo vaikų neurologo konsultacijų. 

Dauguma pacientų tiriama ir gydoma dėl retų epilepsijų. Kompetencijos centro darbuotojai aktyviai 

dalyvauja visuomenės ir pacientų bei jų šeimų švietime, mokydami apie ligą ir pagalbos būdus, 

bendradarbiauja su pacientų organizacija „Epilė“.  

 

Vaikų neurologijos skyriuje veikia epilepsijos mokykla epilepsija sergantiems vaikams ir jų šeimos 

nariams.   
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