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PIRMOJI TARPTAUTINĖ MEDICININĖS EDUKACIJOS KONFERENCIJA
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), bendradarbiau
damas su LR sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos
forumu, VU ir Jaunųjų gydytojų asociacija bei padedant Kauno
miesto savivaldybei, organizavo tarptautinę mokslinę praktinę
konferenciją „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir kli
nikinė praktika“.

Sveikatos apsaugos ministras prof. Aurelijus Veryga.
Džiuljeta Kulvietienė
Į tarptautinį renginį susirinkusius
dalyvius LSMU rektoriaus prof. Re
migijaus Žaliūno vardu pasveikino,
visiems organizatoriams ir rėmėjams
padėkojo bei konferenciją paskelbė
atidaryta LSMU prorektorius studi
joms prof. Kęstutis Petrikonis.
Sveikinimo žodį tarė ir sėkmės
pirmajai tarptautinei medicininės
edukacijos konferencijai linkėjo LR
sveikatos apsaugos ministras prof.

Aurelijus Veryga bei Kauno vicemerė,
organizacijos „Vieningas Kaunas“
narė Rasa Šnapštienė.
Į neeilinį renginį susirinkusius spe
cialistus pasveikinę konferencijos
svečiai ir pranešėjai organizatoriams
dėkojo už siekį perteikti ir pagrįstai
platinti idėją, kad puikus savo srities
specialistas, gydytojas gali būti ir
puikus mokytojas savo jaunesniam
ar mažiau patyrusiam kolegai.
Pasak konferencijos organizatorių,
tarptautinį renginį Kaune nuspręs

ta susieti su istoriniu kontekstu.
Sveikindami gausiai susirinkusius
dalyvius ir primindami pagrindinius
konferencijos tikslus – medicininė
edukacija, klinikinė praktika bei
tarptautiniai ryšiai – konferencijos
organizatoriai priminė ir kilnią misi
ją, kurią, gelbėdami gyvybes, Kaune
atliko du diplomatai – Japonijos kon
sulas Chiune Sugihara ir Nyderlandų
garbės konsulas Janas Zwartendijkas.
Istorijos puslapius konferencijoje
apibendrino Sugiharos fondo „Dip

lomatai už gyvybę“ valdybos narys
VDU prof. Šarūnas Liekis ir steigėjas
bei valdybos pirmininkas Ramūnas
Garbaravičius. Pranešėjas pabrėžė,
kad medikai ir atlikdami tiesioginę
savo pareigą, ir dalydamiesi įgyta
patirtimi bei žiniomis – taip pat prisi
deda prie kilnios istorinės misijos.
Šiems žodžiams pritarė Japonijos
ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shi
geeda ir Izraelio ambasados Lietuvoje
Misijos vadovė Efrat Hochstetler. Apie
medicininio išsilavinimo ir klinikinio

darbo praktikos vienovę kalbėjo LSMU
ligoninės Kauno klinikų generalinis
direktorius prof. Renaldas Jurkevičius.
„RISE HL“ komisaro Carloso Moeda
so patarėjas prof. Dainius Pavalkis
pasakojo apie naują Europos viziją –
atviras mokslas, atviros inovacijos.
Juk ir šios konferencijos tikslas yra
stiprinti medicininę edukaciją Lietu
voje, remiantis ne tik profesine pa
tirtimi, bet ir gilesniu bendradarbia
vimu, dalijimusi kilniomis idėjomis.
2 p.

ĮSTEIGTA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO ALUMNI ASOCIACIJA
Gruodžio 1 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete susirinko vieni
žymiausių universiteto absolventų, kurie tapo savo Alma mater
alumnų asociacijos steigėjais. Konferencijos metu patvirtintas LSMU
Alumni asociacijos prezidentas, valdyba, kontrolės komisija ir įstatai.
Deimantė Liubinaitė
LSMU Alumni vienys Lietuvos svei
katos mokslų universiteto (LSMU),
Kauno medicinos universiteto (KMU),
Kauno medicinos akademijos, Kauno
medicinos instituto, Kauno univer
siteto Medicinos fakulteto, Vytauto
Didžiojo universiteto Medicinos
fakulteto ir Lietuvos veterinarijos
akademijos (LVA), Veterinarijos aka
demijos, Lietuvos universiteto Me
dicinos fakulteto bei aukštųjų kursų
absolventus ir visuomenės, asmens
bei gyvūnų sveikatos priežiūros,
farmacijos, maisto pramonės, žemės
ūkio įmones, laboratorinės, medicini

nės įrangos gamintojus, pardavėjus.
„Mes įkūrėme tai, apie ką daug
metų svajojome. Šiandien Universite
tas grįžta į savo ištakas – susivienijo
dvi akademijos. Tikimės, kad tai
nebus tik asociacija, turinti pavadini
mą. Žmonės, kurie šiandien susirin
ko, prisimena, serga Universitetu ir
jiems rūpi Universiteto bei šių dienų
studentų ateitis. Tarp asociacijos
steigėjų yra garsūs Universiteto ab
solventai, ir Universitetas didžiuojasi
jais. Studentams – tai žinia, kad
Universitetas tampa atviru“, – sakė
LSMU Medicinos akademijos kanclerė
prof. habil. dr. Daiva Rastenytė.
3 p.

LSMU kancleris, emeritas, prof. habil. dr. Vilius Grabauskas ir LSMU MA kanclerė prof. habil. dr. Daiva Rastenytė.
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Konferencijos organizacinio komiteto prezidentas prof. Kęstutis Petrikonis.
1 p.
Pasak konferencijos organizatorių ir pranešėjų, medici
ninė edukacija – sistema, skirta teoriškai ir praktiškai
parengti gydytojus, kaip sveikatos priežiūros sistemos
specialistus. LSMU MF dekanas prof. Algimantas Tamelis
kalbėjo apie orientuotą studentų mokymąsi. LSMU Po
diplominių studijų centro dekanas dr. Juozas Kupčins
kas žvelgė į ateitį, kalbėdamas apie medicinos mokslo
magistrantūros studijas.
Konferencijoje į medicinos mokslą ir studijas pamėginta
pažvelgti Kanados, Nyderlandų, Švedijos, Japonijos, Iz
raelio bei Lietuvos medicininės edukacijos specialistų ir
gydytojų, politikų, diplomatų bei verslo atstovų akimis.
Konferencijos dalyviai klausėsi prof. Josepho Presso
(Izraelis), Makoto Asashima (Japonija), Grego Radu’o
(Kanada), Kornelia Lia Fluit ir Fedde Scheele bei Timo
Klaasseno (Nyderlandai), Berith Hedberg (Švedija).
Be jau paminėtų garbių mokslininkų ir praktikų bei pe
dagogų, konferencijoje patirtimi dalijosi Lietuvos jaunųjų
gydytojų asociacijos prezidentas dr. Martynas Gedminas,
LSMU Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskie
nė bei šio fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros vedėja
doc. Aurelija Blaževičienė, LSMU ligoninės Kauno klinikų
direktorė visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms
prof. Lina Jaruševičienė, LSMU MA Akušerijos ir gineko
logijos klinikos vadovė prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė,
LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas prof.
Žilvinas Padaiga, LSMU Podiplominių studijų centro vyr.
4 p.
specialistė Eglė Vaižgėlienė bei kt. lektoriai.

Mieli savanoriai,
Nuoširdžiai dėkojame už geranorišką ir profesionalią
pagalbą bei dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje
„Diplomats for life: Connecting Medical Education
and Clinical Practice“, vykusią gruodžio 2 d. „Žalgirio“
arenoje, Kaune.
Už šventinės nuotaikos kūrimą iškilmingoje vaka
rienėje atliekant nuostabius muzikinius kūrinius
dėkojame Giedrei Vokietytei, Agnei Bubilaitei ir LSMU
chorui „Neris“.
Prof. Kęstutis Petrikonis
LSMU prorektorius studijoms
Dear Volunteers,
I sincerely thank you for your charitable and profes
sional assistance and participation in the international
conference „Diplomats for life: Connecting Medical
Education and Clinical Practice,“ held this year on the
2nd of December at Žalgiris Arena, Kaunas.
For the creation of festive mood at the gala dinner with
the power of wonderful musical works, sincere thanks to
Giedrė Vokietytė, Agnė Bubilaitė and LSMU choir Neris.
Prof. Kęstutis Petrikonis
LSMU Vice-Rector for Studies

ATSILIEPIMAI
Odos ir venerinių ligų klinikos vadovė prof. Skaidra Valiukevičienė:
„Labai naudinga konferencija rezidentūros studijų kokybei ir grįžtama
jam ryšiui tarp dėstytojo ir rezidento tobulinti. Mažose grupėse vyko
įdomūs interaktyvieji praktiniai seminarai, iliustruoti vaizdo medžiaga ir
praktiniais pavyzdžiais. Įsimintini rezidentų pranešimai apie rezidento
vadovo svarbą praktinius įgūdžius ugdant. Per konferenciją pasakyta
įvairių pasiūlymų, kaip gerinti studijas ateityje, sieti jas su technologijų
plėtra arba tyrimais pagrįsta praktika stiprioje bazėje. Tačiau prieita
prie bendros nuomonės, kad gero mokytojo, tai yra gero specialisto ir
kolegos, pavyzdys yra visapusiško konkurencingo medicinos specialisto
parengimo pagrindas. Norėtųsi palinkėti, kad tokios konferencijos, pri
traukiančios tarptautinių lektorių auditoriją, būtų Universitete tęstinės.“
Nefrologijos klinikos vadovė prof. Inga Arūnė Bumblytė:
„Dalyvių antplūdis parodė, kad labai reikalingos tokios edukologijos kon
ferencijos. Nefrologijos dėstytojai buvo sužavėti interaktyviaisiais kursais,
kurie vyko penktadienį ir šeštadienį. Kilo minčių, ką galėtume įdiegti į prak
tiką. Naudinga buvo pasiklausyti apie kritinį mokslo straipsnių vertinimą,
apžvalginių straipsnių rengimą. Lauksime daugiau tokių konferencijų. “
Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Rimantas Kėvalas:
„Savo ir kolegų, gausiai dalyvavusių konferencijoje, su kuriais vis dar
kalbamės apie neseniai pasibaigusį renginį, vardu galiu pasakyti: puiki
konferencija, paskatinusi mus pagalvoti apie edukacinį procesą Vaikų
ligų klinikoje, iškeliant nemažai klausimų, problemų. Ar tikrai gerai
vykdomos ikidiplominės studijos, nors OSCE egzaminas vyksta sėkmin
gai jau treji metai. Kaip geriau perteikti žinias ir klinikinius įgūdžius
studentams, rezidentams. Būtina numatyti kitus žingsnius šių procesų
kokybei gerinti, hibridinei mokymo klasei įkurti, ypač svarbu, kaip gauti
grįžtamą ryšį iš studentų, rezidentų, tai leistų koreguoti ir tobulinti visą
pedagoginį procesą.“
LSMU MA Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros lektorė, psicho
logė dr. Viktorija Grigaliūnienė:
„Labai gera konferencijos organizatorių idėja pasidalyti studijų programų,
praktikų patirtimi. Dalyvavau darbo grupėje apie lyderystę. Labai patiko.
Išgirdau tai, ką ir tikėjausi sužinoti. Smagu, kad jau kalbama apie šiuos
dalykus, nes be komandinio darbo negalime efektyviai dirbti, o komanda
negali egzistuoti be gero lyderio, kurį reikia ugdyti. Dėkui ir sėkmės
visiems – organizatoriams, lektoriams, dalyviams ir klausytojams.“
Akių ligų klinikos profesorė Ingrida Janulevičienė:
„Puikiai organizuotas ir įdomus renginys. Šiais laikais esame šiek tiek
išlepinti įvairių renginių gausos ir nėra lengva kuo nors nustebinti. Tačiau
šis renginys tikrai maloniai nustebino. Įdomios temos, puikūs lektoriai,
diskusijos su kolegomis leido ne tik nauju žvilgsniu pažvelgti į tai, ką
darome, bet ir sukėlė naujų idėjų ateičiai. Planuoti ateities darbus visada
smagu. Ačiū organizatoriams ir linkiu visokeriopos sėkmės!“
Chirurgijos klinikos profesorius Žilvinas Dambrauskas:
„Įvykusi konferencija liudija, kaip stipriai pasikeitė Universiteto veidas
per pastaruosius keletą metų. Turime aktyvią jaunąją kartą, kuri nebe
nori būti mokoma taip, kaip tai vyko ilgus dešimtmečius. Man pačiam
teko vesti du seminarus, kurių metu diskutavome apie naujus mokymo
būdus, pasitelkiant simuliacijų galimybes, ir apie būtiną dėstomų daly
kų priartinimą prie realybės. Konferencija buvo puiki proga pasidalyti
patirtimi su Universiteto padalinių darbuotojais. Po konferencijos su
Įrodymais pagrįstos medicinos centro komanda surengėme mokymus
LSMU dėstytojams. Esame svarbių permainų liudininkai ir tikimės,

kad tradicija tampanti konferencija kasmet suteiks galimybę apžvelgti
nuveiktus darbus keičiant medicininės edukacijos kokybę Lietuvoje.“
Kauno klinikų Vaikų neurologijos skyriaus gydytoja Milda Dambrauskienė:
„Po studijų pradėję dirbti labai greitai suprantame, kad medicinoje visą
laiką esame mokiniai ir tarsi savaime tampame mokytojais. Šiuolaikinės
edukacijos žinios, mokymo įgūdžiai būtini kiekvienam medikui, nes iš
mūsų mokosi ne tik kartu dirbantys kolegos, bet ir pacientai, jų artimieji.
Seminaras su profesore Cornelia Fluit Iš Nyderlandų apie grįžtamąjį
ryšį privertė pagalvoti apie žmogišką norą būti įvertintam. Profesorė
klausė tiesiai – kada pastarąjį kartą sulaukėte grįžtamojo ryšio ir kada
jo patys paprašėte?
Dažniausiai toks įvertinimas turi neigiamą atspalvį ir asocijuojasi su
problemomis. Tad turime įprasti dažniau duoti teigiamą grįžtamąjį ryšį,
kada kolegoms sekasi gerai, ir neatidėlioti pokalbio.“
Gastroenterologijos klinikos gastroenterologė, dietologė doc. Aida
Žvirblienė:
„Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti tokiame puikiame
renginyje. Domiuosi klausimais, kurie buvo nagrinėti tarptautinėje
konferencijoje „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė
praktika“. Džiaugiuosi, kad gydytojai ir kiti mūsų kolegos galėjo išgirsti
puikius pasaulinio lygio lektorius, ne tik išklausyti pranešimus, bet ir
dalyvauti praktiniuose seminaruose, mokymuose.
Iš mūsų Universiteto lektorių – labai patiko prof. Algimanto Tamelio
pranešimas, iš užsieniečių – Kornelijos Lia Fluit ir kt. pranešimai. Labai
džiaugiuosi išgirdusi savo buvusį studentą, dabar – Lietuvos jaunųjų
gydytojų asociacijos prezidentą dr. Martyną Gedminą. Tarsi gavau vieną
iš grįžtamųjų ryšių, kurie ir buvo minimi konferencijoje – buvau pama
loninta, kad jau tuomet mačiau: Martynui lemta daug pasiekti. Įspūdį
paliko ir Eglės Vaižgėlienės pranešimas, esu jai dėkinga už paraginimą
dalyvauti šioje konferencijoje ir mokymuose. Labai ačiū visiems orga
nizatoriams ir jų padėjėjams. Suorganizavote puikų renginį, kokių labai
reikia ne tik medikams, bet ir mūsų visuomenei apskritai, visai Lietuvai.
Didelės Jums sėkmės ateityje.“
Šeimos medicinos klinikos vadovas prof. Leonas Valius:
„Konferencija labai naudinga ir įdomi keliais aspektais. Tai pirmoji tokio
didelio masto akademinė (ne klinikinė) konferencija. Įspūdį palieka kon
ferencijos tarptautiškumas. Imponuoja solidus LSMU indėlis ir pasiekimų
bei veiklos prisistatymas. Aktyvus formatas – trumpi, informatyvūs, bet
nevarginantys pranešimai plenarinėse sesijose, praktiniai seminarai
aktualiomis edukologijos ir akademinėmis temomis. Geras organizavi
mas tiek pačios konferencijos, tiek iškilmingos vakarienės. Šaunuoliai
organizatoriai, ačiū jums visiems.“
LSMU MA Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė:
„Konferencija unikali savo formatu, susiejusi istorinius faktus, patirtis,
vertybes su sveikatos priežiūros specialistų rengimo šios dienos aktu
alijomis bei ateities iššūkiais. Įdomios kitų šalių patirtys, parodančios,
kiek daug mes turime bendro. Pranešimų gausa, įvairovė ir koncentruo
tumas klausytojui leido pažvelgti į daugybę labai skirtingų medicininės
edukacijos aspektų, požiūrių ir metodų.“
Kauno klinikų direktorė visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms
prof. Lina Jaruševičienė:
„Neįtikėtina, kokio populiarumo sulaukė konferencija – medicininės
edukacijos tema sutelkė įvairių sričių specialistus. Dabar svarbu nesu
stoti – Universiteto bendruomenė tikrai subrendusi pokyčiams.“
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ĮSTEIGTA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO ALUMNI ASOCIACIJA

A. Kvasauskienės nuotraukos
1 p.
„Faktas, kad asociacija įkurta, Uni
versiteto alumnai mato bendrą tikslą
veikti kartu Universiteto – plėtros,
klestėjimo, pažangos, didesnio ži
nomumo kryptimi, be abejonės, yra
būsimų studentų naudai“, – pabrėžė
kanclerė prof. dr. D. Rastenytė.
Pasak kanclerės, LSMU Alumni aso
ciacija gyvuos tol, kol bus noro nešti
gerą žinią apie Universitetą. Iš aso
ciacijos narių matyti, kad noras yra
milžiniškas.
„Apie asociacijos įkūrimą jau seniai
buvo kalbama. Pats alumnų organiza

cijos buvimas yra kultūringos visuo
menės ir valstybės ženklas. Verčiant
pavadinimą Alma mater būtų galima
įvardyti – motina maitintoja. Jeigu
alumnai aktyvūs, jie tampa tarsi ma
momis ir tėčiais ateities kartoms“, –
kalbėjo buvęs Kauno medicinos
instituto rektorius, Kauno medicinos
universiteto ir LSMU kancleris, emeri
tas, prof. habil. dr. Vilius Grabauskas.
„Universitetas be alumnų asociaci
jos nebūtų universitetas. Dar prieš
penkerius metus svarstėme įkurti
tokią asociaciją. Norime, kad į naujų
specialistų parengimą būtų įtraukti

mūsų Universitetą baigę absolven
tai. Pagrindinis tikslas, kad alumnai
pasidalytų gerąja patirtimi su kitais.
Jie turi duoti grąžą ir padėti jauniems
žmonėms“, – teigė vienas iš LSMU
Alumni asociacijos steigėjų, prof.
habil. dr. Henrikas Žilinskas.
LSMU Alumni asociacijos išrinktas
prezidentas dr. Mindaugas Plieskis
pabrėžė, kad artimiausiu metu
planuojama sukviesti valdybos
posėdį, kuriame bus aptarti artimiausi
asociacijos veiklos planai.
„Artimiausiu metu planuojame val
dybos posėdį. Jame susitarsime dėl

artimiausių asociacijos veiklos planų
ir projektų, kuriuose dalyvauja Uni
versitetas, vykdymo. Universiteto
absolventų yra per 40 tūkst., turime
įkvepiantį tikslą suvienyti apie 2
tūkst. aktyvių narių“, – kalbėjo LSMU
asociacijos prezidentas dr. M. Plieskis.
LSMU Alumni asociacijos veiklos
tikslai – skatinti ir palaikyti tvirtus
alumnų tarpusavio ryšius, prisidėti
prie LSMU įvaizdžio kūrimo ir puo
selėjimo, visapusiškai prisidėti prie
LSMU veiklos vykdomų projektų. Siek
ti LSMU bendruomenės ir kitų socia
linių grupių tarpusavio supratimo bei

tolerancijos, visapusiškai prisidėti
prie LSMU veiklos vystymo, plėtros
ir padėti užtikrinant aukštą LSMU
studijų kokybę. Bendradarbiauti su
kitų Lietuvos, tai pat užsienio univer
sitetų ir kitų institucijų absolventais
bei tarptautinėmis organizacijomis.
Į LSMU Alumni valdybą išrinkti kan
didatai: prof. D. Rastenytė, prof.
Mindaugas Malakauskas, Mohamad
Abdul Hamid Chamsin, prof. Jolanta
Dičkutė, prof. V. Grabauskas, prof.
H. Žilinskas, prof. Vidmantas Bižokas,
Jonas Talmantas, Virginijus Kantaus
kas, Lina Gedminaitė.

RADIOLOGIJOS BŪRELIŲ JUNGTINIS SUSIRINKIMAS
Lapkričio 17 d. vyko LSMU ir VU SMD Radiologijos būrelių jungti
nis susirinkimas tema „Diagnostikos naujovės radiologijoje“.

Akvilė Kablytė, LSMU SMD Radiologijos
būrelio pirmininkė

P

rieš susirinkimą svečiams iš Vilniaus
buvo surengta ekskursija po Kauno
klinikų radiologijos padalinius. Didelio su
sidomėjimo sulaukė naujasis Radiologijos
diagnostikos centras. Susitikome su ketvir
tųjų metų radiologijos rezidente. Ji mums
papasakojo apie rezidentūrą ir šios srities
perspektyvas.
Susirinkimo metu buvo nagrinėjamos ak
tualios diagnostikos temos, kurias pristatė
abiejų būrelių atstovai. Viena iš svečių
pateiktų temų buvo elektrinės varžos
(elektroimpedansinės) mamografijos (angl.
Electro Impedance Mammography) nauda

diagnozuojant krūtų vėžį.
Mūsų būrelio atstovai skaitė pranešimus
POLARIS projekto tema (angl. Polarised
Lung and Respiratory Imaging Solutions).
Tai yra visiškai naujas projektas, kurio tiks
las – ankstyva plaučių ligų, pvz., cistinės
fibrozės, bronchų astmos, emfizemos ir
plaučių karcinomos, diagnostika. Daug dis
kusijų sukėlė lazerinė doplerinė perfuzijos
vizualizacija (angl. Laser Doppler perfusion
imaging) ir jos pritaikymas nudegusios
odos gyvybingumui vertinti. Temą pristatė
viena mūsų būrelio studentė.
Parengtas ir bendras LSMU bei VU SMD bū
relių pranešimas, kurį pristatė būrelių pir
mininkės. Jo tema – viso kūno skenavimo
sistema (LODOX), kuri naudojama atliekant

skubųjį radiologinį paciento, turinčio dau
ginių traumų, tyrimą. Susipažinta su šiuo
tyrimo metodu, jo pritaikymu klinikinėje
praktikoje ir panaudojimo galimybėmis
traumos centruose.
Susitikimą vainikavo mūsų būrelio nario
pristatymas „Pakeistos cheminių medžiagų
koncentracijos perdavimas“ (angl. Chemical exchange saturation transfer (CEST)
imaging). Taikant šį metodą pasiekta gerų
navikų diagnozavimo, uždegimų ir krauja
gyslių struktūros pokyčių vertinimo rezul
tatų. Mes labai džiaugiamės šia bendra
darbiavimo galimybe, kuri leido artimiau
susipažinti, pabendrauti ir pasidalyti pa
tirtimi su Vilniaus universiteto studentais.
Tikimės, kad ir toliau tęsime šią tradiciją!

Autorės nuotraukos
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NATŪRALIŲ MAISTO PRIEDŲ PAIEŠKA
LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros mokslininkų grupė daly
vauja vykdant Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamą VDU
projektą MIP-063/2015 „Naujų L. lactis paieška ir jų produkuojamų
natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai“
(BIOLACTIS). Projekto trukmė – 3 metai (2015-07-01–2018-03-31).
Prof. Loreta Šernienė, projekto vadovė

P

rojekto idėją lėmė ypatingas dė
mesys natūralių maisto priedų
paieškai ir pastarojo dešimtmečio
tyrimams. Nustatyta, kad vartotojai
nepalankiai vertina dirbtinius maisto
priedus, konservantus, naudojamus
maisto produktų saugai garantuoti,
todėl būtini nauji pamatiniai šios
srities moksliniai tyrimai. Be gerai
žinomų antibakterinių pieno rūgščių
bakterijų metabolitų (pieno, acto
rūgščių, vandenilio peroksido ir
biacetilo), šių bakterijų išskiriami
bakteriocinai yra medžiagos, kurios,
be papildomo apdorojimo arba per
dirbimo (koncentravimo, gryninimo,
saugos kontrolės tyrimų ir kt.), gali
būti naudojamos kaip biokonservan
tai visose maisto pramonės šakose,

nes iš maisto produktų išskirtos šios
bakterijos yra laikomos saugiomis.
Bakteriocinus gaminančios bakterijos
gali būti dedamos į pieno produktus
kaip raugai arba sudėtinė raugų
dalis arba jos gali būti išskiriamos iš
tam tikrų maisto produktų (matricų)
ir kultivuojamos, išskiriant ir įverti
nant susidariusių bakteriocinų kiekį
ir aktyvumą.
Projekto tikslas – išskirti bakterioci
nus gaminančias Lactococcus laktis
bakterijas iš natūralių maisto pro
duktų (pieno ir jo produktų, fermen
tuotų daržovių, vaisių ir kt.), įvertinti
jų naudojimo galimybes termiškai
neapdorotiems varškės ir nebran
dintiems fermentiniams sūriams
biokonservuoti.
Įpusėjus projektui bakteriocinus
gaminančios L. lactis bakterijos buvo

nustatytos ir išskirtos iš ekologiško
karvių bei ožkų pieno, fermentuotų
grūdų (kviečių, grikių) ir raugintų
kopūstų. Varškėje, pagamintoje iš
rūgpienio, natūraliuose jogurto mė
giniuose, raugintuose produktuose
(obuoliuose, grybuose, bruknėse,
spanguolėse, burokėliuose, agur
kuose) rasta nebūdingų kolonijų.
Jos negalėjo būti identifikuotos kaip
L. lactis. Iš pasukų, mėsos gaminių
L. lactis bakterijų išskirti nepavyko.
Atlikus PGR produktų agarozės gelio
elektroforezę paaiškėjo, kad 197
bakterijos buvo identifikuotos kaip
L. lactis. Šios padermės buvo atrink
tos tolesniems tyrimams.
Nizino genui nustatyti L. lactis bakte
rijose buvo naudoti pradmenys NISL
ir NISR. Atlikus dauginę PGR identifi
kuota 12 L. lactis padermių, į kurių
sudėtį įėjo nizino gamybą koduo
jantis genas. Išskirtų bakteriocinų
aktyvumas buvo nustatomas naudo
jant MRS mitybinę terpę ir L. monocytogenes bei S. aureus bakterijas.
Didžiausias aktyvumas nustatytas
dviem niziną L. lactis gaminančioms

padermėms. Pasirinktų L. lactis
padermių antibakterinio aktyvumo
nustatymas buvo atliekamas naudo
jant agaro užliejimo metodą ir tokias
bakterijas kaip Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas florescens,
Brochothrix thermosphacta, Lactobacillus delbruecki. Net šešioms niziną
gaminančioms L. lactis padermėms
nustatytas labai didelis aktyvumas
tiriamosioms kultūroms. Atliktas
išgrynintųjų bakteriocinų antibakte
rinio aktyvumo jau minėtoms bak
terijoms nustatymas. Buvo tiriamos
kelios mitybinės terpės atrinkti op
timalioms L. lactis augimo sąlygoms
bakteriocinams gaminti. Iš šešių
tirtųjų terpių geriausiai bakteriocinus
gaminančios L. lactis padermės augo
PCA mitybinėje terpėje, turinčioje
sterilaus nugriebto pieno, bromkre
zolio purpurinio, nalidikso rūgšties,
natamicino priedų. Kultūros augintos
48 val. aerobinėmis sąlygomis 35 °C
temperatūroje.

Prof. Loreta Šernienė.
J. Jonikienės nuotr.
Šiuo metu rengiamasi kitam projekto
etapui – eksperimentinių varškės ir
fermentinių sūrių su bakteriocinais
gamybai ir jų analizei chromatogra
fijos (dujų bei skysčių chromatogra
fijos, elektroforezės) ir mikrobiolo
gijos metodais, jusliniam produktų
tyrimui.

SANTAKA: KUR SUSITINKA MOKSLAS IR VERSLAS
Daugelio verslo įmonių atstovai skirtingai supranta bendradarbiavi
mo su mokslu naudą – konferencijoje „Santaka: kur susitinka moks
las ir verslas“ galėjo išgirsti su verslininkais bendravę mokslininkai.
LSMU Neuromokslų instituto ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų surengtoje konferencijoje prisistatė mokslo bei verslo atstovai.
Jolanta Jonikienė

K

okybiško ir mokslu grįsto produkto
sukūrimas per kuo trumpesnį laiką
ir kuo mažesnėmis sąnaudomis yra
vienas iš pagrindinių verslo tikslų ne
tik Lietuvoje. Dėl šios priežasties turi
mažėti atstumas tarp mokslo žinių ir
verslo siekių.
Daug dėmesio buvo skirta diskusi
joms apie mokslo ir verslo poreikius,
palankias bendradarbiavimo sritis.
Aptartos verslo perspektyvos, specia
lizuotos pramonės šakos, kuriose
atsirastų galimybės panaudoti LSMU
mokslininkų sukurtas metodikas,
mokslo tyrimus, rezultatus arba su
teikti gautų duomenų interpretavimo
galimybes ir siūlyti verslui tam tikras
rekomendacijas. Konferencijoje buvo
analizuojami ir bendradarbiavimo
naudos aspektai bei išsakyti lūkes
čiai, mintys ir pageidavimai bei aptar
ti konkretūs sėkmingo bendradarbia
vimo pavyzdžiai.
Renginio dalyvius sveikino LSMU pro

rektorė mokslui prof. Vaiva Lesaus
kaitė, Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis, LSMU Neuromokslų instituto
direktorius prof. Arimantas Tamašaus
kas.
Pristatymą apie LSMU veiklas ir ga
limybes pristatė LSMU prorektorė
mokslui prof. V. Lesauskaitė.
VšĮ „Versli Lietuva“ vyr. projektų
vadovas Mantas Zamžickas savo pra
nešime pabrėžė eksporto duomenų
bazės galimybes ir svarbą bei pagalbą
verslui ir mokslui, užmezgant kontak
tus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Jis pasiūlė aktyviai naudotis Lietuvos
diasporos programa.
LSMU padalinių mokslininkai – dr.
Kęstutis Skauminas, doktr. Lukas
Žemaitis, dr. Vacis Tatarūnas, dr.
Gytis Svirskis, dr. Aistė Pranckevičie
nė, dr. Rima Naginienė, prof. Jurga
Bernatonienė, prof. Valdas Jakštas,
dr. Rimantas Stakauskas, prof. Elena
Bartkienė – pristatė padalinių darbo
specifiką, tarptautinio bendradarbia

Sėkmingo bendravimo su verslu rezul
tatus pristato prof. Jurga Bernatonienė.
vimo aspektus, kuriamas inovacijas,
teikiamas paslaugas ir ateities vizijas.
Aptartos diagnostikos, vaistų kūrimo,
biologinių žymenų paieškos, indivi
dualizuotos medicinos, agrokultūros,
gyvūnų mokslo, patentų, intelektinės
nuosavybės ir tyrimų, atliekamų
LSMU padaliniuose, galimybės.
Anot LSMU Plėtros tarnybos vadovės
Laimos Matusevičienės, konferenci
joje buvo pristatyta tik nedidelė dalis
LSMU padalinių. Pagrindinis konferen
cijos tikslas buvo sukviesti verslo ir
mokslo atstovus bendrai diskusijai.
LSMU teisinė bazė yra tinkama, kad
būtų kuriamos įmonės tiek su fizi
niais, tiek su juridiniais asmenimis.
Daugeliu bendradarbiavimo atvejų
aptariamos skirtingos sąlygos ir pasi
renkamas tinkamiausias bendradar
biavimo variantas derybų metu.
Po konferencijos vyko įdomi diskusija,
išklausyta verslo atstovų kalbų ir spe
cifiniai siūlymai kitiems renginiams.
Prof. A. Tamašauskas sakė:
„Konferencija – vienas pirmųjų žings
nių, kai susitinka LSMU biomedicinos
mokslų atstovai ir verslininkai, kad
išgirstų vieni kitus, sužinotų apie
veiklą, pradėtų suprasti, kaip galėtų

Benjaminas Žemaitis.
užmegzti naudingą bendradarbia
vimą. Mokslininkai ir verslininkai
išgirdo informaciją apie naujas idė
jas, terminus, darbo organizavimo
koncepcijas. Reikia laiko, kol vieni
kitus suprasime, atrasime naudingų
bendradarbiavimo idėjų – tik tada
atsiras bendri projektai. Po rengi
nio verslininkai galės geriau pažinti
fundamentaliųjų mokslų atstovų
idėjas, jų galimybes ir numatomas
fundamentaliųjų mokslų tendencijas,
mokslininkai – geriau suprasti verslo
kryptis Lietuvoje. Gyvos diskusijos
konferencijos metu, manau, jau pra
dėjo sąlyčio taškų paiešką ir ateityje
padės kurti bendrus projektus, kurie
bus naudingi tiek verslui, tiek moks
lo pažangai. Ši konferencija – kaip
įžanginis žodis prieš ilgalaikį bendra
darbiavimą. Labai norėčiau, kad tokie
idėjų pasikeitimai vyktų reguliariai,
mokslininkai ir verslininkai pradėtų
kalbėtis viena kalba“.
Konferencijoje buvo pristatyti tiksli
niai mokslo atstovų pranešimai. Po
renginio kalbėję verslininkai tikisi,
kad netolimoje ateityje iš mokslinin
kų jiems pavyks išgirsti ir konkrečių
pasiūlymų. Verslo atstovams iš vieno

Prof. Arimantas Tamašauskas.
arba kelių susitikimų ar konferencijų,
skirtų bendram LSMU prisistatymui,
nelengva suvokti, kas tai yra plėtoti
biotechnologijas. Tam tikras biotech
nologijas galima suprasti tik turint
mokslinį išsilavinimą. Tad pirmiausia
verslininkai tikisi, kad mokslininkai
pasistengs bendrauti populiariąja
kalba, kurią suprastų ne tik mokslo
pasaulio atstovai.
Renginys pažėrė daug nuorodų ki
tiems tokio pobūdžio susitikimams,
iššūkių tiek verslui, tiek mokslui, kad
atsirastų abipusis, tvarus ryšys ir šios
konferencijos bei susitikimai teiktų
abipusę naudą. LSMU Plėtros tarny
bos vadovė L. Matusevičienė pabrėžė,
kad ateityje vyks daug specializuotų
renginių – konferencijų ir susitiki
mų – pagal veiklos sritis (medicinos
prietaisai, farmacijos ir kiti produktai,
naujos technologijos bei įranga medi
cinoje, žemės ūkyje ir t. t.).
„Po renginių gimsta bendri projektai,
užsimezga tvirti kontaktai. Į verslo
ir mokslo atstovų lūkesčius ir siūly
mus, rekomendacijas atsižvelgsime
planuodami 2017 m. bendras kon
ferencijas“, – pažadėjo LSMU Plėtros
tarnybos vadovė L. Matusevičienė.
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PIRMOJI TARPTAUTINĖ MEDICININĖS EDUKACIJOS KONFERENCIJA
2 p.
Kaip minėjo kalbėjusieji, siekiant ne
tik perduoti edukacinės svarbos idė
ją, bet ir efektyvesnio medicininės
edukacijos sistemos progreso, svar
bu suburti šios srities bendramin
čius, numatyti aiškius bendro darbo
siekius, ieškoti fondų ir pramonės
bei institucijų pagalbos telkiant fi
nansinius ir žmogiškuosius išteklius.
LSMU jau plėtoja bendradarbiavimą
su šalimis, pirmaujančiomis medici
ninės edukacijos srityje, tai – Kana
da, Škotija, Izraelis.
„Tik geras gydytojas gali būti geras
mokytojas“, – sakė LSMU Podiplo
minių studijų centro vyr. specialistė
E. Vaižgėlienė.
Pasibaigus renginiui, konferencijos
organizacinio komiteto prezidentas,

LSMU prorektorius prof. Kęstutis
Petrikonis sakė:
„Malonu matyti renginio dalyvius
degančiomis akimis, neprisimenu pa
našaus Universiteto renginio. Visi nori
dalytis savo patirtimi, idėjomis, kaip
gerinti savo – dėstytojų – veiklą, pri
imti laikotarpio iššūkius. Šis renginys
dar kartą mane įtikino, kad Univer
siteto bendruomenė yra pajėgi būti
susitelkusi, kūrybinga ir tobulėjanti.
Tikiuosi, kad kitų metų rudenį pavyks
surengti antrąją panašaus pobūdžio
konferenciją, skirtą medicininei simu
liacijai, praktikos įgūdžiams mokyti,
pasiekimams įvertinti. Norėčiau padė
koti visai Universiteto administracijai,
Podiplominių studijų, Tarptautinių
ryšių ir studijų centrų dekanams bei
darbuojams Eglei Vaižgėlienei, Eve

linai Mačiulskienei, Juditai Tuzaitei,
Rokui Anisui, rezidentų ir JGA atsto
vams Martynui Gedminui, Aurimui
Pačkauskui, Simonai Stankevičiūtei
bei Vitalijai Cariovai, savanoriams,
asistentams, chorui „Neris“, užda
rymo vakaro dainininkėms Agnei
Bubilaitei ir Giedrei Vokietytei, Univer
siteto lektoriams, praktinių seminarų
vadovams, renginio organizavimo
partneriams, rėmėjams, visai Univer
siteto bendruomenei už tokio rengi
nio atsiradimą. Užsienio kolegos su
pavydu kalbėjo, nes jiems sunku įsi
vaizduoti, kad beveik viena institucija
sugebėjo suorganizuoti tokio aukšto
lygio edukacinį ir mokslinį renginį,
kuris prilygo šios srities pasauliniams
renginiams. Gal gana saldu, bet sma
gu buvo girdėti“.

K. Šimatonio nuotraukos

MOKSLO ŽINIAS ĮMANOMA
PELNINGAI PARDUOTI
Universitetinėse klinikose dirbantys mokslininkai naudoja medi
kamentus, domisi naujausiomis technologijomis ir gydymo me
todais. Tad riba tarp medicinos ir veterinarinės medicinos tarsi ir
neegzistuoja, skiriasi tik pacientai. Pacientai žmonės gali pasaky
ti, ką ir kur skauda, kokius vaistus vartoja, o gyvūnai – ne.
Jolanta Jonikienė

L

ietuvos veterinarinės medicinos
gydytojų, dirbančių Universite
te, patirtis ir veikla yra mažiausiai
reglamentuota ir todėl, anot LSMU
Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovo dr.
Arūno Rutkausko (nuo gegužės mėn.
pradėjusio eiti šias pareigas), kyla
sunkumų.
„Stinga aukštos kvalifikacijos vete
rinarinės medicinos gydytojų, kurie
keisdamiesi reglamentuotai galėtų
dirbti 24 val. per parą. Arkliams dieg
liai atsiranda naktį ir savaitgalį, per
šventes, karvės taip pat nesirenka
laiko veršiuotis. Tad gydytojai visada
vyksta jiems padėti neatlygintinai ir
iš pašaukimo savo darbui. Lietuvoje
į stambiųjų arba smulkiųjų gyvūnų
klinikas kreipiamasi gerokai per vėlai.
Prieš tai gyvūnai gydomi neteisingai,
savarankiškai ir, tik būdami sunkios

būklės, patenka į specializuotas kli
nikas.
LSMU Stambiųjų gyvūnų klinikos įkai
niai nėra dideli. Universitete dirbančių
gyvūnų gydytojų pagrindinis tikslas –
padėti, nes stiprus atsakomybės jaus
mas ir noras išgelbėti yra neatsiejami.
„Jaunieji kolegos ypač sunkius ligo
nius gydo norėdami įgyti daugiau pa
tirties ir iš didelio užsispyrimo išgel
bėti, nepaisydami nei darbo valandų,
nei paros meto. Žmonių medicina yra
reglamentuota: rutininės schemos,
protokolai, standartinės operacijos.
Stambiųjų gyvūnų klinikoje nėra tokių
didelių srautų ir tiek pacientų, kad
būtų galima sudėlioti darbo grafi
kus“, – pabrėžė vadovas.
Paklaustas, kodėl po daugelio metų
darbo versle vėl grįžo į Universitetą,
dr. A. Rutkauskas nedvejodamas
atsakė:
„Norėjome suvienyti mokslą, inova

Dr. A. Rutkauskas. Autorės nuotr.
cijas ir verslą. Tad kolegų įkalbėtas
nusprendžiau grįžti į savo Alma mater
ir pasistengti įgyvendinti užsibrėžtus
tikslus. Biudžetinio finansavimo to
kiems siekiams nepakanka. Klinikos
komanda tai puikiai supranta, tad po
truputį stengiamės ieškoti pelningų
nišų, ir mums pavyksta. Verslas mie
lai prisideda prie Stambiųjų gyvūnų
klinikoje rengiamų seminarų su misija
skleisti mokslo žinias ir pasiekimus, o
mes išbandome jų sukurtus produk
tus ir medicininę įrangą. Stambiųjų
gyvūnų klinikoje svarbiausia – stipri
komanda, ištvermingas kolektyvas,
pasirengęs įgyvendinti sukurtą viziją,

kad klinikos taptų stambiu gyvūnų
ekspozicijų bei konsultavimo ir gy
dymo centru. Rezidentai yra kolegos,
kurie mums padės, o vėliau pakeis
mus. Veterinarinės medicinos gydy
tojai turi išauginti sau pamainą. Taip
mes ir stengiamės daryti, įtraukdami
rezidentus į projektus ir bendrus
idėjų įgyvendinimus.“
Po doktorantūros studijų nežinojęs,
kurioje srityje – galvijininkystės, žir
gininkystės, augalininkystės ar pie
nininkystės – norėtų išbandyti save,
šiandien po darbo įvairiose verslo
įmonėse ne tik Lietuvoje, bet ir pa
saulyje, dr. A. Rutkauskas siekia pa
sidalyti versle įgyta patirtimi ir bando
ją parduoti bei uždirbti. Gautomis
lėšomis prisidėti prie specialistų ren
gimo, praktikuojančių gydytojų tobu
linimo ir klinikų gyvavimo. Sėkmingai
LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos
veiklai pritaria visas kolektyvas, ieš
kodamas bendradarbiavimo partnerių
ne tik Europoje, bet ir kaimyninėse
šalyse. Lapkričio pradžioje LSMU
Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas
draugiško vizito metu Baltarusijoje
aptarė bendradarbiavimo sąlygas ir
naujus iššūkius bei naujas galimybes.
Šiandien veterinarinės medicinos
gydytojai stengiasi parduoti žinias
rengdami praktinius seminarus ir
konferencijas, skaitydami paskaitas
ar kviesdami ūkininkus bei stam
biųjų fermų ir firmų savininkus į
parodomąsias operacijas ir paskaitas.

Teorinių ir praktinių seminarų po
reikis yra labai didelis. Veterinarinę
mediciną studijuojantys studentai
išklauso įdomią teorinę seminaro dalį
ir gali stebėti auditorijoje atliekamas
procedūras, tyrimus ar net operacijas.
Praktikuojantys veterinarijos gydy
tojai atnaujina ir tobulina praktinius
įgūdžius, dalijasi patirtimi. Veterina
rinės medicinos gydytojai, dirbantys
Universitete, pristato sukauptas
mokslo ir praktikos žinias bei patirtį,
įgytą dirbant įvairiuose ūkiuose bei
stambiosiose fermose, remiasi atliktų
tyrimų rezultatais.
„Veterinarinės medicinos gydytojas,
turintis daug vaistų ir švirkštų, nebū
tinai yra geras gydytojas – reikia, kad
ūkininkas juo pasitikėtų ir pasirinktų
tikslią ligų profilaktiką. Ligų profilak
tika gali būti brangi, pigi ir optimali
arba neveiksminga. Didelę mokslo pa
tirtį turintys veterinarinės medicinos
gydytojai šiandien puikiai bendradar
biauja su ūkių savininkais ir stambių
jų gyvulininkystės, augalininkystės
arba maisto pramonės įmonių kolek
tyvais. Mano, kaip Stambiųjų gyvūnų
klinikos vadovo, vizija – reikia stiprinti
verslo ryšius ir ne tik bendradarbiauti
ir ieškoti sąlyčio taškų, bet pasisteng
ti tapti lygiaverčiais verslo partneriais.
Mes neturėtume būti tik dėstytojai
ar savo srities specialistai, privalome
įsilieti į verslą ir taip stiprinti Lietuvos
žemės ūkį.“
9 p.
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PROF. J. PRESSO – VAIKŲ LIGŲ KLINIKOJE
LSMU MA Vaikų ligų klinikoje lankėsi prof. Josepho Presso iš Iz
raelio. Profesorius atvyko į Kauną skaityti pranešimo pirmojoje
tarptautinėje medicininės edukacijos konferencijoje ir tuo pačiu
išreiškė norą aplankyti Universiteto Vaikų ligų kliniką, apie kurią
yra daug girdėjęs – ne tik viešėdamas Lietuvoje.

INFORMACIJA

PAŽINK IŠ ARTI: VASAROS PRAKTIKA INTENSYVIOSIOS
TERAPIJOS KLINIKOJE

STUDENTAI – 2016 M.
VASAROS PRAKTIKANTAI

Asmeninė nuotr.

Prof. Josepho Presso.
Džiuljeta Kulvietienė

P

rof. J. Presso yra baigęs LSMU
(tuometinį Kauno medicinos
institutą). Profesorius jau beveik 10
metų sėkmingai vadovauja visame
pasaulyje gerai žinomam Schneiderio
Vaikų medicinos centrui.
Lankydamasis Vaikų ligų klinikoje,
prof. J. Presso susitiko su klinikos
vadovu prof. Rimantu Kėvalu, ben
dravo su personalu ir rezidentais,
lankėsi klinikos skyriuose, darbo
kabinetuose ir mažųjų pacientų pa
latose.
„Vaikų ligoninė, kurioje aš dirbu, yra
gerai žinoma ne tik Izraelyje. Bet
tai, ką aš šiandien pamačiau jūsų
universiteto Vaikų ligų klinikoje –
pranoko mano lūkesčius ir paliko
labai gerą įspūdį. Puiki ne tik klini
kos administracija ir visi mažuosius
pacientus gydantys specialistai, bet
ir darbo organizavimas, ligoninės
aplinka, jaukūs skyriai su naujau
sia bei pažangiausia įranga. Kauno
medicinos studentų ir gydytojų pa
rengimas – visais laikais buvo labai
aukšto lygio“, – kalbėjo profesorius ir
papasakojo, kad jis, įgijęs medicininį
išsilavinimą Kaune, niekada neturėjo
jokių problemų dėl savo, kaip medi
ko, žinių spragų.
„Klinikinis darbas medicinoje yra

K. Šimatonio nuotraukos

Prof. Aurelijus Veryga ir prof. Josepho Presso.
labai svarbus, bet aš esu įsitikinęs,
kad jis visuomet turi būti pagrįstas
moksliniais tyrimais ir įrodymais, –
profesorius papasakojo, kad jo
vadovaujamoje klinikoje darbuotojai
yra skatinami atlikti mokslinius dar
bus. – Mūsų ligoninėje, kaip ir pas
jus, skatinamos slaugytojų aukštojo
mokslo studijos, mokslo darbai.“
Prof. J. Presso papasakojo apie medi
cinos rezidentūrą Izraelyje, domėjosi
gydytojų, baigusių Lietuvos sveikatos
mokslų universitetą, rezidentūros
galimybėmis. Profesorius sulaukė

įvairių klausimų, net ir apie tai, ko
dėl jis taip ilgai nebuvo Lietuvoje?
„Tai, kad nekvietėte“, – geros nuotai
kos nestokojo profesorius.
„LSMU MA Vaikų ligų klinika ir
Shneiderio Vaikų medicinos centras
bendradarbiauja jau penktus metus.
Shneiderio Vaikų medicinos centre
stažavosi ne tik LSMU MA Vaikų ligų
klinikos gydytojai, bet ir slaugytojos.
Ruošiamės ir toliau tęsti šį bendradar
biavimą. Tuomet ir su profesoriumi ti
kimės matytis dažniau“, – sakė Vaikų
ligų klinikos vadovas prof. R. Kėvalas.

V

asaros praktika Intensyviosios te
rapijos klinikoje kiekvienais me
tais pritraukia vis daugiau studentų.
Išbandyti savo jėgas veržiasi būrys
jaunuolių, norinčių pagilinti teorines
žinias ir pritaikyti jas padedant pro
fesionaliems gydytojams bei visai
intensyviosios terapijos komandai.
Juk susidurdami su kritinės būklės
pacientais ir aplinkybėmis, kai reikia
netikėtai gaivinti žmogų, pasitikri
name gebėjimus susikaupti, valdyti
emocijas, laikytis minčių ir veiksmų
nuoseklumo. Ne visiems studentams
tai padaryti paprasta.
Itin didelį dėmesį studentams sky
rė prof. Vidas Pilvinis ir prof. Dalia
Adukauskienė. Jie mokė įžvalgumo,
atkaklumo, pagarbos, dėmesingu
mo kolegoms bei pacientams ir jų
artimiesiems, lavino bendravimo
įgūdžius. Profesoriai taip pat skatino
domėtis diagnostikos ir gydymo nau
jovėmis bei demonstravo besąlygišką
pasiaukojimą ir atsidavimą savo
darbui. Tikri šios srities profesionalai
sukūrė palankią aplinką praktiką
atliekantiems studentams, suteikė
saugumo ir pasitikėjimo jausmą,
tačiau ir reikalavo jausti atsakomybę
už savo sprendimus.
Spalio 17 d. vyko antrasis LSMU SMD
Intensyviosios terapijos būrelio susi
rinkimas, kuriame studentai dalijosi
vasaros praktikos įspūdžiais, patirtais
Intensyviosios terapijos klinikoje. Jie
kvietė visus pasinaudoti šia galimybe
kitais metais ir tikino, kad praktika
suteiks daug neįkainojamos patirties,
kuri pravers visų specialybių būsi
miems gydytojams. Studentai pabrė
žė, kad profesionalumas, atsakingu
mas, žmogiškumas, iniciatyvumas,
nuovokumas ir konkretumas bei
pastabumas yra labai svarbios savy
bės gydytojo darbe, o žinių bagažas
turi būti nuolat plečiamas.
Studentai džiaugėsi, kad laikotarpis
buvo intensyvus. Atliekant praktiką
teko stebėti, kaip vyksta rytiniai pa
cientų aptarimai, referuojama 24 val.
paciento būklės kaita, perduodami
budėjimai, buvo galimybė bendrai
su Intensyviosios terapijos klinikos
vadovu vizituoti ligonius palatose.
Praktikantai susipažino ir su kitomis
procedūromis: sužinojo, kaip inter
pretuoti gautų tyrimų rezultatus, pla
nuoti būtinus naujus tyrimus, ištirti
pacientą pagal propedeutikos žinias,
matuoti centrinį veninį spaudimą,
imti ir vertinti arterinio kraujo dujas.

Taip pat mokėsi pildyti medicininę
dokumentaciją, dalyvavo transpor
tuojant pacientus, stebėjo konsiliu
mus bei personalo darbą, stengėsi
išmokti septikos ir antiseptikos rei
kalavimus ir netgi dalyvavo gaivinant
pacientus. Studentai pasakojo, kad
gavę galimybę sujungti teorines ir
praktines žinias, tikrai pradėjo geriau
suprasti pacientą kaip visumą, ne tik
kreipti dėmesį į tam tikrus žmogaus
organus. Dalis netgi apgailestavo,
kad praktikuotis neatvyko anksčiau!
Kitų Lietuvos ligoninių intensyviosios
terapijos skyriuose praktiką atlikę
studentai minėjo savarankiškai net
punktavę ir kateterizavę centrines
venas. LSMU ligoninės praktikos
vadovų nuomone, tai neturėtų būti
studento praktikanto tikslas: pernelyg
rizikuojama paciento sveikata. Be to,
vasaros praktikos metu nesiekiama
įgyvendinti tikslų, kurie būdingi tik
podiplominėms studijoms. Invazinių
procedūrų įgūdžius, radiologines ir ki
tas tyrimų metodikas perprasti galima
tik per ilgametę specialybės patirtį.
Studentai dėkojo praktikos vadovams
prof. V. Pilviniui ir prof. D. Adukaus
kienei už suteiktą galimybę dalyvauti
Intensyviosios terapijos klinikos
komandiniame darbe ir už nuoširdų,
pasiaukojamą, profesionalų mokymą
bei palaikymą. Taip pat LSMU SMD
Intensyviosios terapijos būrelio su
sirinkime dalyvavo anesteziologijosreanimatologijos rezidentų atstovė
Justina Čyžiūtė, kuri irgi džiaugėsi
teigiamomis studentų emocijomis.
Studijuodama ji taip pat atliko prakti
ką Intensyviosios terapijos klinikoje,
tai padėjo daug išmokti ir palengvino
darbą rezidentūros metu. Susirinku
siems studentams Justina papasakojo
apie anesteziologijos-reanimatologi
jos rezidentūrą, jos programą, gali
mybes, lūkesčius, sunkumus ir gebė
jimą juos įveikti. Gausiai susirinkusi
auditorija uždavė nemažai klausimų,
į kuriuos rezidentė išsamiai atsakė.
Šilta ir draugiška atmosfera, įspūdžiai,
šypsenos studentų veiduose bei bū
relio vadovės prof. D. Adukauskienės
ir Intensyviosios terapijos klinikos
vadovo prof. V. Pilvinio linkėjimai
toliau gausiai dalyvauti Intensyviosios
terapijos klinikos praktikoje tik pa
tvirtino – studentai, ieškodami savęs,
jėgas turi išbandyti visur. Tai geriausia
daryti vasaros praktikos metu.
Sėkmingų patirčių naujiesiems prak
tikantams!
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TĘSIAMAS LSMU BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS KAZACHSTANE
Lapkričio 28–29 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas surengė pirmą konferenciją kartu su Kazachstano nacionaliniu
S. D. Asfendijarovo medicinos universitetu „Inovacijų taikymo
patirtis aukštojo medicinos mokslo srityje Lietuvoje ir Olandijoje“.
Tai jau penktoji LSMU konferencija, organizuojama Kazachstane.

J. Belickės nuotr.
Gintarė Diliūnienė, TRSC Tarptautinių
programų koordinatorė

K

onferenciją atidarė ir sveikinimo
žodį tarė Kazachstano nacionalinio S. D. Asfendijarovo medicinos
universiteto rektorė Kamzina Nurgul
(Хамзина Нургуль). Ji pasidžiaugė
Lietuvos kolegų iniciatyva pristatyti

Lietuvos aukštąjį mokslą ir patirtį vykdant medicinos studijų organizavimą.
Tarptautinių ryšių ir studijų centro
dekanas prof. Žilvinas Padaiga pristatė LSMU vykdomų studijų, mokslo
ir klinikinės praktikos vienovę.
LSMU prorektorius studijoms prof.
Kęstutis Petrikonis supažindino su
praktiniu medicinos švietimu. Svečiai

iš Nyderlandų Radboudumco sveikatos akademijos (Radboudumc Healh
Academy) Studijų ir mokslo skyriaus
vadovė Cornelia Fluit ir specialistas
Timas Klaassenas pasidalijo verti
nimo ir grįžtamojo ryšio taikymo
efektyviam klinikiniam mokymui
podiplominėse medicinos studijose
(EFFECT) patirtimi.

Podiplominių studijų skyriaus vyr.
specialistė Eglė Vaižgėlienė papasakojo apie šio EFFECT modelio taikymą LSMU.
Olandai vedė praktinius mokymus
„10 būdų pateikti atsiliepimus“,
kuriuose aktyviai dalyvavo rezidentai
ir jų vadovai. Tarptautinių programų
koordinatorė Gintarė Diliūnienė pristatė praktines bendradarbiavimo
galimybes. Akademinių mainų skyriaus vedėja Jurgita Belickė supažindino su Erasmus+ programos galimy
bėmis studentams bei dėstytojams
ir pasidžiaugė jau vykstančiais
dėstytojų mainais (vienas dėstytojas
buvo atvykęs į LSMU ir viena LSMU
dėstytoja buvo išvykusi į Kazachstano nacionalinio S. D. Asfendijarovo
medicinos universitetą). 2017 m. į
LSMU planuoja atvykti ir pirmasis
šios įstaigos studentas pagal Erasmus+ programą. Psichiatrijos klinikos
vadovė prof. Virginija Adomaitienė
visą savaitę Kazachstano nacionalinio S. D. Asfendijarovo medicinos
universitete vedė paskaitas pagal
Erasmus+ mainų programą.
Tai pirmasis renginys Kazachstane
vykdant projektą „Lietuvos aukštųjų
mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje
populiarinimas“ pagal 2014–2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų pro-

gramos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709
priemonę „Studijų tarptautiškumo
didinimas“.
Vizito Kazachstane metu LSMU atstovai lankėsi Kazachstano Respublikos
prezidentinių reikalų valdybos Medicinos centro ligoninėje ir Naciona
liniame medicinos holdinge (NMH).
Šios dvi įstaigos yra pagrindinės
LSMU bendradarbiavimo Kazachstane
partnerės, su kuriomis nuolatos vyksta medicinos personalo stažuotės,
mokomieji seminarai ir ekspertinis
vertinimas. Nacionalinio medicinos
holdingo vadovybė išreiškė padėką už
rezultatyvų bendradarbiavimą ir perdavė asmeninę padėką Laboratorinės
medicinos klinikos vadovei prof. Astrai
Vitkauskienei, kuri labai prisidėjo prie
laboratorinės medicinos plėtros NMH.
LSMU atstovai lankėsi Kazachstano
nacionaliniame onkologijos ir radi
ologijos mokslų institute, Almatos
sveikatos departamente bei susitiko
su Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato Almatoje generaliniu kon
sulu Regimantu Jablonskiu ir komercijos atašė Aneta Kacėnaite.
Džiugu, kad prieš dešimtmetį prasidėjęs LSMU bendradarbiavimas su
Kazachstano partneriais tęsiasi ir
nuolatos plečiasi.

APDOVANOTI ŽIRGO SKULPTŪROS PIEŠINIŲ KONKURSO NUGALËTOJAI
Gruodžio 5 d. LSMU gimnazijos asamblėjos metu LSMU Veterinarijos akademijoje buvo apdovanoti Veterinarijos akademijos
Žirgo skulptūros piešinių konkurso nugalėtojai. Simboliška, kad
Šv. Mikalojaus (Arklių dienos) išvakarėse buvo apdovanoti LSMU
gimnazijos moksleiviai, piešę istorinį LSMU VA žirgą.

Jolanta Jonikienė

P

Autorės nuotraukos

agrindinį prizą ir padėką gavo
LSMU gimnazijos moksleivė –
Urtė Lukoševičiūtė. Originalios minties nominante tapo – Rūta Ramanauskaitė, už kūrybiškumą buvo
apdovanota Faustina Sušinskaitė,
už tautiškiausią piešinį – Kamilė
Kazernavičiūtė, įdomiausia atlikimo
technika komisiją nustebino ir ap
dovanojimą pelnė Akvilė Grafkė, stilistine abstrakcija sužavėjo – Ugnė
Eitavičiūtė, spalvingiausią žirgą

nupiešė Samanta Jankevičiūtė.
Jolita Grabliauskaitė ir Ilona Murašovienė – LSMU gimnazijos mokytojos – apdovanotos už pagalbą
organizuojant LSMU Veterinarijos
akademijos Žirgo skulptūros piešinių
konkursą, Veterinarijos akademijos
istorijos sklaidą ir bendruomeniškumo ugdymą.
Padėkas ir prizus gimnazistams bei
jų mokytojoms įteikė LSMU Veterinarijos fakulteto dekanė prof. Vita
Riškevičienė ir LSMU VA muziejaus
vedėja Lina Baršauskienė.

REDAKCIJA:
Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba,
LSMU Leidybos namai
A. Mickevičiaus g. 9,
LT-44307 Kaunas
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Pagrindinė šio piešinių konkurso,
skirto veterinarijos akademijos
80-mečiui, organizatorė Lina Baršauskienė dėkoja visiems prisidėjusiems prie gražios iniciatyvos puoselėjant Veterinarijos akademijos
istoriją.
LSMU gimnazijos mokinių piešinius
vertino LSMU VA kancleris prof.
M. Malakauskas, LSMU VF dekanė
prof. V. Riškevičienė, tautodailininkas
doc. A. Bernatonis, VA darbuotoja
I. Grabienė, LSMU VA muziejaus vedėja L. Baršauskienė.

RĖMĖJAS:
Ingrida ULOZIENĖ, Mokslo centro vadovė
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El. paštas: info@arxreklama.lt
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LSMU ligoninės Kauno klinikų
darbuotojams, studentams
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KĄ PASAKOJA SENOSIOS
LANGINĖS?
Gruodžio 1 d. LSMU Veterinarijos akademijos Didžiosios salės fojė
duris atvėrė tapybos darbų paroda „Ką pasakoja senosios langi
nės?“. Paroda, kurią surengė Lietuvai pagražinti draugijos VA ko
lektyvas, veiks iki 2017 m. sausio.
Jolanta Jonikienė

A

dvento laikotarpiu susikaupti ir stab
telėti pakvietė tautodailininkas Anta
nas Bernatonis. Menininkas – ilgametis
Veterinarijos akademijos (VA) dėstytojas,
docentas, Kaišiadoryse įkūręs folkloro
ansamblį „Verpeta“, 1983 m. – Lietuvos
veterinarijos akademijos folkloro ansam
blį „Kupolė“.
Pasišventęs menui Lietuvos kultūros
puoselėtojas dar šiais metais bus apdo
vanotas Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos premija už tradicinės kul
tūros puoselėjimą ir skleidimą.
Paroda ant senų medinių langinių sakra
line tematika – išskirtinė savo spalvomis
ir netradiciniais sprendimais, neįprasta
langinių paruošimo tapymui technika,
intriguojanti tematika. Pasak autoriaus,
jis yra užsikrėtęs senų langinių rinkimo
ir gelbėjimo dvasia. Ieško jų apleistose
sodybose, senuose pastatuose. Randa
įvairiausiais pavidalais naudojamas
buityje. Žmonės net nemano senų lan
ginių taisyti, jei jos sulūžta ar pasensta.
Menininko akys sudrėksta nuo ašarų,
kai pradeda pasakoti apie kulkomis
suvarpytas langines, už kurių pokariu
slėpėsi žmonės.
Viskas šioje parodoje persipina su
pasaulio ir Lietuvos istorija. Kokios gi
paslaptys slypėjo už langinių? Ką jos
pasakoja? Į šiuos klausimus tautodaili
ninkas stengėsi atsakyti susitikimo su

Su LSMU bendruomene.

Doc. A. Bernatonis.
kolegomis, bičiuliais, LSMU gimnazijos
moksleiviais metu.
„Kartą Dzūkijoje vaikščiojau aplink seną
namą. Langai išdaužyti, langinės nukritu
sios. Vieną jų pakėliau, atrėmiau į sieną,
o po kurio laiko sugalvojau pasiimti. Me
dienos faktūra buvo tokia graži, kad pati
diktavo, ką turėčiau tapyti, ir nutapiau
Mariją su aureole. Po pirmosios langinės

Su LSMU gimnazijos moksleiviais.
netrukus namuose atsirado ir daugiau.
Kai kurios jų sodybose buvo virtusios
šunų būdomis, vištų užtvarais, paršelių
gardais, radau ir partizanų laikais sušau
dytų. Tokias langines nugrandai, nušvei
ti – ir tinkamos“, – dėstė A. Bernatonis.
„Neįprastai ant senų langinių atrodan
tys tapyti šventųjų gyvenimo epizodai
kviečia stabtelėti mus visus, nuolat

KAUNO KRAŠTO ORTOPEDŲ TRAUMATOLOGŲ
MOKSLINĖ KONFERENCIJA
Lapkričio 25 d. Raseiniuose įvyko LSMU MA Ortopedijos traumato
logijos klinikos ir Kauno krašto ortopedų traumatologų mokslinės
draugijos (KKOTMD) organizuota konferencija „Žastikaulio lūžių
gydymo taktika. Kaulų onkologine liga sergančio paciento diag
nostikos ir gydymo taktika“.

Mindaugas Stravinskas.

Gintautas Pocius,
KKOTMD prezidentas

K

onferencijos metu naujausias
žastikaulio lūžių gydymo metodi
kas pristatė Kauno klinikų Ortopedi
jos traumatologijos skyriaus traumų
sektoriaus vadovas dr. Vytautas
Toliušis ir Andrei Pijadinas, patirtimi
dalijosi gydytojai Saulius Širvinskas
ir Eugenijus Piešina.
Daugiausia dalyvių dėmesio ir klau
simų sulaukė kaulų onkologine liga
sergančių pacientų gydymo aspek
tai, kuriuos pristatė Kauno klinikų
Ortopedijos traumatologijos skyriaus
gydytojas Mindaugas Stravinskas.
Konferencijoje „Žastikaulio lūžių
gydymo taktika. Kaulų onkologine
liga sergančio paciento diagnostikos
ir gydymo taktika“ dalyvavo 140
gydytojų ir rezidentų, operacinės bei
bendrosios praktikos slaugytojų iš
įvairių Lietuvos rajonų. Pagrindinis
visų konferencijos pranešėjų akcen
tas – kuo saugesnis ir efektyvesnis
paciento, patyrusio traumą arba
sergančio onkologine kaulų liga,
gydymas. Šį tikslą pasiekti galima
tik glaudžiai bendradarbiaujant
skirtingo lygio rajoninių ir universi
tetinių ligoninių ortopedams trau
matologams.

Autorės nuotraukos
skubančius, ir prisiminti, koks šviesus
galėtų būti šv. Kalėdų laukimas, ar
įkvėpti geriems darbams, pamąstyti apie
ateitį ar tiesiog pasimėgauti piešinių
spalvomis“, – teigė LSMU VA muziejaus
vedėja Lina Baršauskienė.
Maloniai kviečiame apsilankyti parodoje
LSMU Veterinarijos akademijos Didžiosios
salės fojė (Tilžės g. 18, Kaunas).

„Prisiminkime,
koks šviesus galėtų
būti šv. Kalėdų
laukimas!“.

PRO MEMORIA

ALGIMANTAS ŠIMKUS
(1932–2016)

G

ruodžio 1 d. netekome kolegos,
gydytojo endokrinologo, moksli
ninko, pedagogo Algimanto Šimkaus.
Algimantas Šimkus gimė 1932 m.
gegužės 8 d. Kaune. 1951 m. bai
gė Kauno „Aušros“ gimnaziją, o
1957 m. – Kauno medicinos instituto
Gydomąjį fakultetą.
1957–2001 m. dirbo Kauno medicinos
instituto Patologinės fiziologijos,
Hospitalinės terapijos katedrose,
Endokrinologijos klinikoje asistentu,
docentu; 1968–1972 m. – Kauno me
dicinos instituto Klinikinės medicinos
fakulteto prodekanu; 1993 m. įsteigė
IĮ „Therapia scientifica“, kurioje dir
bo terapeutu ir endokrinologu.
Tobulinosi Rumunijoje, Rusijoje ir
Ukrainoje.
Pagrindinės mokslinių tyrimų ir
profesinių interesų sritys – cukrinio
diabeto bei skydliaukės ligų etiologi
ja ir gydymas. 1967 m. apgynė diser
taciją „Širdies-kraujagyslių sistemos
reaktyvumas simpatomimetiniams
aminams ir jo nustatymas efedrino
mėginiu“ ir buvo suteiktas medici
nos mokslų kandidato laipsnis, kuris
1994 m. Lietuvos mokslo taryboje Vil
niuje nostrifikuotas kaip medicinos
mokslų daktaro. 1971 m. suteiktas
docento vardas.

Už mokslinę veiklą 1976 m. buvo
apdovanotas SSRS Liaudies ūkio lai
mėjimų parodos sidabro medaliu,
už mokslinę ir pedagoginę veiklą –
Lietuvos sveikatos apsaugos ir Lie
tuvos aukštojo mokslo ministerijų
garbės raštais.
Parengė ir išleido daug mokomųjų
medicinos leidinių studentams ir
gydytojams, buvo išradimo ir įvairių
rac. pasiūlymų autorius. Velionis
buvo geras pedagogas ir gydytojas,
buvo mėgstamas studentų ir bendra
darbių. Jo atminimas išliks jo kolegų
ir jį pažinojusiųjų atmintyje.
Buvę kolegos
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MOKSLO ŽINIAS ĮMANOMA
PELNINGAI PARDUOTI
4 p.
Anot dr. A. Rutkausko, būtina investuoti į veterinarinės medicinos gydy
tojo žinias. Šiandien sunku rasti tik
viename ūkyje dirbantį veterinarą, nes
jų tiesiog neliko. Pagrindinė priežastis,
kodėl jauni veterinarai nenori važiuoti į kaimus, pirmiausia – ūkininkai
jiems mažai moka arba visai nenori
mokėti už konsultavimą ir patarimus.
Gyvūno dirbtinio apvaisinimo (sėklinimo) kaina yra 10 eurų. Ûkininkui

atrodo, kad ši kaina yra didelė, bet
apskaičiuokime transporto išlaidas,
socialines garantijas ir kt. Jeigu ūkininkai pageidauja turėti aukšto lygio
kvalifikuotą specialistą, jie privalo
investuoti, mokėti didesnę paslaugų
kainą, kad veterinarijos gydytojai galėtų tobulintis, dalyvauti konferencijose
ir seminaruose, lankyti kursus ir kelti
kvalifikaciją. LSMU Stambiųjų gyvūnų
klinika teikia konsultacines paslaugas,
vyksta į ūkius, ima mėginius, atlieka

tyrimus, interpretuoja tyrimų rezultatus, teikia tyrimų aprašus – skirtingai
nei laboratorijos, kurios tik atlieka
tyrimus ir grąžina rezultatus.
„Privatūs veterinarijos gydytojai gali
konsultuotis su Universitete dirban
čiais mokslininkais. Mes privalome
ne konkuruoti, o tapti partneriais“, –
teigia dr. A. Rutkauskas. Nedaug yra
veterinarų, kurie savo klinikoje turi
ultragarso arba rentgeno aparatus,
tad mes galime padėti. Svarbu, kad
praktikuojantys veterinarijos gydy
tojai kreiptųsi į kolegas, dirbančius
Universitete. Mes pasirengę padėti,
mūsų pacientų nėra daug, tad visus
su jų sveikata susijusius veiksmus
turime vykdyti kompleksiškai.
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LSMU STUDENTŲ ATSTOVYBË
KVIEÈIA DALYTIS GERUMU
A

rtėjant gražiausioms metų šventėms LSMU Studentų atstovybė kviečia dalytis
gerumu. Jeigu savo arba tėvų namuose turite nenaudojamų, išaugtų drabužių
ir žaislų – kviečiame aukoti. Gerumo dėžes rasite LSMU Farmacijos fakultete (Sukilėlių pr. 13), Veterinarijos akademijoje (Tilžės g. 18), Kauno klinikų centriniame
pastate (Eivenių g. 2), LSMU Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK) (Eivenių
g. 4) ir LSMU Studentų atstovybėje (A. Mickevičiaus g. 9). Kviečiame nurodytose
vietose palikti daiktus, kurie bus paaukoti likimo nuskriaustiems vaikams ir
suaugusiesiems. Aukoti galite iki gruodžio 18 dienos. Pradžiuginkime vieni kitus
prisidėdami prie šios akcijos!

LIETUVOS STUDENTŲ OLIMPINIS FESTIVALIS
L
apkričio 19 d. (šeštadienį) LSMU
studentai sportininkai dalyvavo
Lietuvos studentų olimpiniame festivalyje, kuris vyko Lietuvos sporto
universiteto Lengvosios atletikos
manieže. Buvo visko: draugiškų
sportiškų ir net labai įtemptų aki-

mirkų, kurios įprasmino sportininkų
atstovavimą savo Alma mater. Ku
pini jaunatviško žvalumo ir siekio
atskleisti savo gebėjimus „Sporto
visiems“ rungtyse, džiaugiamės pasiekta komandine antrąja vieta Lietu
vos universitetų rikiuotėje.

Universitetų komandos prizininkės:
I v. – Lietuvos sporto universitetas;
II v. – Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas;
III v. – Lietuvos edukologijos univer
sitetas.
LSMU SI Sporto centro informacija

DALYVAUKITE TYRIME
LSMU ligoninės Kauno klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje bus
atliekamas tyrimas naudojant amerikiečių kompanijos „Biohorizons“ dantų
implantus. Tyrimo dalyviams implantai nemokami. Kontaktinis asmuo Rokas
Linkevičius, mobil. tel. 8 (610) 98097.

DAKTARO DISERTACIJOS GYNIMAS
2017 m. sausio 12 d. 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto E. studijų skyriaus auditorijoje (Sukilėlių pr. 15,
Kaunas) viešajame Farmacijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Aurimos Stankūnienės daktaro disertacija
„Vaistų vartojimo ypatumai tarp 60–84 m. amžiaus žmonių bei jų sąsajos su savo sveikatos vertinimu ir gyvenimo kokybe“
(biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Arûnas Savickas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai,
farmacija – 08B)
Farmacijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Jurga Bernatonienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Nariai:
Prof. dr. Liudas Ivanauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
Prof. dr. Rimantas Stukas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09B)
Prof. dr. Maria Jose Faus Dader (Granados universitetas (Ispanija), biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

PADĖKA

R

omainių tuberkuliozės ligoninei, Esktrapulmoninės tuberkuliozės skyriaus
gydytojai Snaigei Kokanauskienei.
Leiskit jums palinkėti laimės ir džiaugsmo,
Leiskit palinkėti sėkmės,
Laime tikėti, meile tikėti,
Savo gyvenimo žvaigžde tikėti.
Dėkoju už nuoširdų ir rūpestingą gydymą.
310 palatos pacientė Alvyra Vaičekonienė
Designed by Lembrik – Freepik.com
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
5-erių metų kadencijai Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ Vadovo Nefrologijos klinikoje.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
5. Atestacijos kortelę.
6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Biblio
grafijos skyriaus.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos svei
katos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veteri
narijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.
Dokumentus pateikti iki 2017 m. sausio 9 d. Personalo
tarnybai (I a., kab. Nr. 104), Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel.
8 (37) 327270.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas,
SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – matematika) Fizikos,
matematikos ir biofizikos katedroje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Histologijos
ir embriologijos katedroje,
■ 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – filologija) Kalbų ir
edukacijos katedroje,
■ 2 asistentų (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina)
Akušerijos ir ginekologijos klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,875 et., mokslo kryptis – medicina)
Chirurgijos klinikoje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Infekcinių
ligų klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Inten
syviosios medicinos klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,35 et., mokslo kryptis – medicina) Plas
tinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje,
■ 1 asistento (0,4 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos
medicinos klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija)
Dantų ir burnos ligų klinikoje.
Slaugos fakultete:
■ 3 lektorių (1,0 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – slauga;
0,75 et., mokslo kryptis – edukologija) ir 3 asistentų (1,0 et.,
0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos
klinikoje.
Veterinarijos akademijoje:
Gyvulininkystės technologijos fakultete:
■ 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Biologinių
sistemų ir genetinių tyrimų institute.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius rei
kalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą
kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir
mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vyk
dymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką
www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomsužimti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis dės
tant tikimybių teorijos pagrindų ir matematinės statistikos
kursą lietuvių ir anglų kalbomis, mokėti dirbti kompiuterio
programomis (MS Excel, SPSS) ir taikyti šias programas
biomedicininių duomenų statistinei analizei, gebėti in
terpretuoti gautus rezultatus ir teikti išvadas, konsultuoti
mokslo darbuotojus – lektoriaus pareigoms eiti Fizikos,
matematikos ir biofizikos katedroje. 2. Darbo patirtis dės
tant histologijos ir embriologijos dalykus, mokėti naudotis
histologine technika, išmanyti įvairius tyrimo mikroskopu
metodus – docento pareigoms eiti Histologijos ir embriologi
jos katedroje. 3. Gebėti dėstyti lietuvių kalbą užsieniečiams
angliškai – asistento pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos
katedroje. 4. Galiojanti medicinos praktikos licencija (gydy
tojo akušerio ginekologo (darbo pobūdis – onkoginekologi
ja)) – Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, abdominalinės
chirurgijos gydytojo – Chirurgijos klinikoje, infekcinių ligų
gydytojo – Infekcinių ligų klinikoje, gydytojo anesteziologo
reanimatologo – Intensyviosios terapijos klinikoje, plastinės
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ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo – Plastinės ir rekons
trukcinės chirurgijos klinikoje, šeimos gydytojo – Šeimos
medicinos klinikoje, gydytojo endodontologo – Dantų ir
burnos ligų klinikoje) dėstytojų pareigoms eiti. 5. Ergotera
peuto profesinė kvalifikacija, ne mažesnė kaip 5 metų darbo
patirtis dėstant ergoterapijos studijų dalykus studentams,
gebėjimas vadovauti ergoterapijos studentų praktinei bei
mokslinei veiklai – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; dailės
terapeuto profesinė kvalifikacija, darbo patirtis dėstant
dailės terapijos studijų dalykus studentams, gebėjimas
vadovauti dailės terapijos studentų praktinei bei mokslinei
veiklai – lektoriaus (0,75 et.) pareigoms eiti; kineziterapeuto
profesinė kvalifikacija, pedagoginio ir klinikinio darbo patir
tis: gebėjimas vadovauti Kineziterapijos studijų programos
studentų klinikinei praktikai ir mokslinei veiklai, dėstymo
patirtis Kineziterapijos studijų programoje, patirtis kinezite
rapeuto pareigose sveikatos priežiūros įstaigoje – lektoriaus
(0,5 et.) pareigoms eiti; ergoterapeuto profesinė kvalifikaci
ja, ne mažesnė kaip 5 metų praktinio darbo patirtis, gebėti
dėstyti dalykus: ergoterapija bendruomenėje, kūrybiškumas
ir inovacijos ergoterapijoje – asistento (1,0 et.) pareigoms
eiti; socialinio darbuotojo kvalifikacija, ne mažesnė kaip
5 metų praktinio darbo patirtis, gebėti dėstyti dalykus:
bendruomenės organizavimas ir vystymas, universalus di
zainas, socialinė reabilitacija – asistento (0,5 et.) pareigoms
eiti; kineziterapeuto profesinė kvalifikacija, pedagoginio ir
klinikinio darbo patirtis: gebėjimas vadovauti Kineziterapijos
studijų programos studentų klinikinei praktikai ir mokslinei
veiklai, dėstymo patirtis Kineziterapijos studijų programoje,
patirtis einant kineziterapeuto pareigas sveikatos priežiūros
įstaigoje – asistento (0,5 et.) pareigoms eiti Reabilitacijos
klinikoje 6. Dėstymo ir mokslinio darbo patirtis genetikos
srityje – docento pareigoms eiti Biologinių sistemų ir gene
tinių tyrimų institute.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass
formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių
straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti
profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo
mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po dak
taro disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio
vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (origi
nalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąži
nami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus,
patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifika
ciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, suti
krinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei
dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei
telefono numerį.
Dokumentus pateikti iki 2017 m. sausio 9 d. Personalo
tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel.
8 (37) 327270.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų,
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą…
Skaudžią netekties valandą, mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučiame buvusią
ilgametę Vaikų ligų klinikos gydytoją, pedagogę, Kauno m. ir krašto pediatrų
draugijos pirmininkę, docentę Nijolę Šimkienę.
Vaikų ligų klinikos kolektyvas ir
Kauno miesto ir krašto pediatrų draugijos nariai

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
■ Gydytojo mikrobiologo 0,75 et. (0,25 et., 0,5 et.) Laboratorinės medicinos
klinikoje;
■ Laboratorinės medicinos gydytojo 1,0 et. (0,25 et., 0,75 et.) Laboratorinės
medicinos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavini
mas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
■ Medicinos biologo 2,0 et. (2 × 1,0 et.) Laboratorinės medicinos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: atitinkamos srities aukštasis uni
versitetinis išsilavinimas.
■ Administratoriaus 1,0 et. Laboratorinės medicinos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavi
nimas, raštvedybos žinios, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro
technikos priemonėmis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno klinikų
Žmogiškųjų išteklių tarnybai per 10 dienų nuo paskelbimo datos.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

Viešasis pranešimas!
Gruodžio 16 d. 11 val. LSMU MA Šeimos medicinos klinikos docentė dr. Daina
Krančiukaitė-Butylkinienė LSMU MA Kardiologijos instituto simpoziumų salėje
(Sukilėlių pr. 17) skaitys viešąjį pranešimą „Gyvenimo kokybė persirgus galvos
smegenų insultu“.
Gruodžio 16 d. 13 val. LSMU MA Akušerijos ir ginekologijos klinikos lektorius
Adrius Gaurilčikas Akušerijos ir ginekologijos klinikos didžiojoje auditorijoje
skaitys viešąjį pranešimą „Ultragarsinio tyrimo ginekologijoje mokymas:
teorija ir praktika“.

INFORMUOJAME!
Paskutinis šių metų LSMU savaitraščio „Ave vita“ numeris skaitytojus pasieks gruodžio 23 d. Prašome suskubti visus, pageidaujančius dar 2016 m. pasidalyti informacija.

„Ave vita“ redakcija

