Nr. 1 (2122)

LSMU IR LSMU LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ SAVAITRAŠTIS. 2017 M. SAUSIO 6 D.

ISSN 1648-620X

LSMU PROFESORIUS FELIKSAS BUKAUSKAS –
„GLOBALIOS LIETUVOS APDOVANOJIMŲ“ LAUREATAS
Gruodžio 28 d. LR prezidentūroje vyko jubiliejiniai, penktieji, „Globalios Lietuvos apdovanojimai“. Nominacijoje už į Lietuvą atvestas
mokslines inovacijas apdovanojimą pelnė Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) MA Kardiologijos instituto mokslininkų grupės,
priklausančios Molekulinės kardiologijos laboratorijai, įkūrėjas
profesorius Feliksas Bukauskas.

M. Zarembos nuotr.
Deimantė Liubinaitė

Š
Profesorius Feliksas Bukauskas ir LR prezidentė Dalia Grybauskaitė.

ioje nominacijoje profesorius įveikė du dalyvius – Vilniaus universiteto mokslininką dr. Remigijų Gašką
ir Fizinių mokslų ir technologijų centro nanoinžinerijos skyriaus vadovą
dr. Ramūną Valioką.
„Visada malonu, kai esi pagerbtas.
Aš džiaugiuosi, kad tai įvyko. Sunku

ATVYKO PIRMIEJI JAV STUDENTAI,
DALYVAUJANTYS „ATLANTIS“ PROJEKTE
Gruodžio 1 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU ligoninė
Kauno klinikos ir „Atlantis Project“ (AP) draugija pasirašė trišalę
bendradarbiavimo sutartį. Ja įsipareigojo kasmet į Kauno klinikas
priimti stebėtojus iš JAV.
Agnė Jašauskaitė,
Tarptautinių programų koordinatorė
AP draugija – privati sveikatos priežiūros švietimo įstaiga, įsikūrusi
Vašingtone (Kolumbijos federacinė
apygarda, JAV) (atlantis-project.
org). Organizacijos tikslas – suteikti

konkurencingą ligoninių stebėjimo
programą parengiamųjų medicinos ir
sveikatos priežiūros kursų universitetų studentams iš JAV.
AP draugija siekia palengvinti bendradarbiavimą ir supratimą tarp
Amerikos universitetų, būsimų Amerikos sveikatos priežiūros specialistų

Autorės nuotr.

ir pasaulinių sveikatos priežiūros
sistemų. Parengiamųjų medicinos
kursų universitetų studentai, atvykę
į Europos ligonines, stebi medicinos
įstaigų, gydytojų darbą, susipažįsta
su šalių sveikatos priežiūros sistema, tačiau neužsiima medicinos
praktika.
Gruodžio 28 d. į LSMU ligoninę Kauno
klinikas atvyko pirmieji 9 studentai iš
JAV. Jie dalyvaus 2 savaičių stebėjimo
programoje Anesteziologijos, Kardiologijos, Vaikų ligų, Urologijos, Akušerijos ir ginekologijos, Onkologijos ir
hematologijos, Radiologijos, Šeimos
medicinos bei Vaikų reabilitacijos
klinikose.
Atvykusius studentus su Kauno
klinikomis ir jų veikla supažindino
Skubiosios medicinos klinikos vadovas dr. Kęstutis Stašaitis. Tarptautinių
programų koordinatorė Žaneta Dičkutė projekto dalyviams pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą,
studijų galimybes LSMU.
Tikimasi, kad dalis studentų, susipažinusių su klinikine veikla, gydytojų
darbu, sveikatos priežiūros sistema ir
studijų galimybėmis, pasirinks studijas LSMU.

būtų pasakyti, ar aš vertas šios nominacijos, ar ne, bet manau, kad esu
toks ne vienas, kuris dirba užsienyje
dėl Lietuvos. Tai, ką lietuvių mokslininkai daro užsienyje, visada yra naudinga“, – kalbėjo prof. F. Bukauskas.
Prof. F. Bukauskas padovanojo LSMU
mokslinės aparatūros ir genetiškai
modifikuotų ląstelių linijų, kurių vertė 350 tūkst. JAV dolerių. Šia aparatū-

ra yra tiriamos žmogaus epilepsijos
ir kitos neuropatologinės būklės,
širdies elektrinės anizotropijos įtaka
ritmo sutrikimui atsirasti.
„Pagrindinis dėmesys skirtas ne
konkrečioms ligoms gydyti, bet ligų
mechanizmams nustatyti. Naudojant
šią įrangą bandomi vaistai ir vertinama, kuris būdas yra veiksmingas“, –
teigė prof. F. Bukauskas.
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INFORMACIJA

LSMU SENATO POSĖDYJE. 2016 M. GRUODŽIO 23 D.

NUTARIMAI

reglamento 14.1 punktu, LSMU senatas nutaria patvirtinti doktorantūros
studijų dalyko „Įrodymais pagrįstos medicinos pagrindai“ programą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin.,
2009, Nr. 54-2140) 65 straipsniu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka, patvirtinta LSMU senato 2015
m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 59-04 ir LSMU Studentų atstovybės prašymu, LSMU senatas nutaria patvirtinti pakeistos sudėties LSMU MA
Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo
ir atestacijos komisiją: Pirmininkas: dr. Gvidas Urbonas, LSMU MA VSF
Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros lektorius; pavaduotoja: prof.
habil. dr. Ramunė Kalėdienė, LSMU MA VSF dekanė; sekretorė: doc. Aušra
Petrauskienė, LSMU MA VSF Profilaktinės medicinos katedros profesorė.
Nariai: prof. Leonas Valius, LSMU MA MF Šeimos medicinos klinikos
vadovas; dr. Raimundas Mockeliūnas, LSMU VA VF Mikrobiologijos ir
virusologijos institutas; prof. Vylius Leonavičius, VDU Socialinių mokslų
fakulteto Sociologijos katedros profesorius; prof. Violeta Pukelienė, VDU
Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros vedėja; doc.
Rimantė Hopenienė, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Marketingo
katedros docentė; Deividas Barzda, LSMU MA VSF pirmosios studijų
pakopos studijų programos „Visuomenės sveikata“ IV kurso studentas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Imunologijos ir alergologijos
klinikos nuostatus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin.,
2009, Nr. 54-2140) 65 straipsniu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka, patvirtinta LSMU senato 2015
m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 59-04 bei LSMU Studentų atstovybės
prašymu, LSMU senatas nutaria patvirtinti pakeistos sudėties LSMU
MA Medicinos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir
atestacijos komisiją: pirmininkas: prof. Alvydas Pavilionis, pavaduotojas:
prof. Romualdas Gailys, sekretorė: doc. Inga Arūnė Bumblytė. Nariai:
prof. Žilvinas Endzinas, doc. Dalia Marčiulionytė, Guoda Juškevičiūtė,
studentė, prof. Arūnas Lukoševičius, KTU, prof. Gintautas Saulis, VDU,
doc. Ingrida Žindžiuvienė, VDU.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin.,
2009, Nr. 54-2140) 65 straipsniu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka, patvirtinta LSMU senato
2015 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 59-04 bei LSMU Studentų atstovybės
prašymu, LSMU senatas nutaria patvirtinti pakeistos sudėties LSMU
MA Farmacijos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir
atestacijos komisiją: pirmininkas: prof. Liudas Ivanauskas, Farmacijos
fakultetas, pavaduotojas: prof. Valdas Jakštas, Farmacijos fakultetas,
sekretorė: doc. Giedrė Kasparavičienė, Farmacijos fakultetas. Narės: prof.
Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos universitetas, prof. Jolanta Liesienė, Kauno technologijos universitetas, prof. Nijolė Večkienė, Vytauto
Didžiojo universitetas, Uršulė Kalvaitytė, Farmacijos fakulteto studentė.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, atsižvelgdamas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo tvarkos 8.11. punkto nuostatas ir išklausęs administracijos ir finansų direktoriaus informaciją, nutaria:
1. Pritarti siūlymui perduoti pastatą – mokyklą (bendras plotas 4133,08
kv. m., pastatas plane pažymėtas 1C2p, unikalusis Nr. 1993-2038-0012),
ūkinį pastatą (pastatas plane pažymėtas 3I1p, unikalusis Nr. 19932038-0030, užstatytas plotas 58,0 kv. m.), kitus statinius (inžinerinius)
(šaligatviai b1, b2, b3, b4, tvorą t1, unikalusis Nr. 4400-2390-5080), kitus
statinius (inžinerinius) (lauko sporto aikštelę su dirbtine danga, plane
pažymėta b5, unikalusis Nr. 4400-2381-8595), Kaune, Seredžiaus g. 4
viešajai įstaigai „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“
pagal panaudos sutartį.
2. Siūlyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriui kreiptis į
Universiteto tarybą dėl pritarimo tokiam sprendimui.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 1 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato darbo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria pritarti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Pirminio imunodeficito centro nuostatų projektui.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybos pakeistus
ir nauja redakcija išdėstytus nuostatus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rinkodaros ir komunikacijos
tarnybos nuostatus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Juridinės tarnybos pakeistus ir
nauja redakcija išdėstytus nuostatus.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU)
pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatų, patvirtintu LSMU senato
2014 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 46-15, pakeistu LSMU senato 2015
m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 57-05, 42 punktu, atsižvelgdamas į LSMU
Medicinos akademijos Medicinos fakulteto tarybos motyvaciją ir LSMU
rektoriaus teikimą, LSMU senatas nutaria suteikti profesoriui Algiui
Povilui Bertuliui-Èerkeliui profesoriaus emerito vardą už nuopelnus
Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, jo plėtrai ir mokslui.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU)
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) antrojo skirsnio 37 punkto 6 papunkčiu ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatais
(patvirtinta 2014 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 46-15; nauja redakcija
nuo 2015 m. kovo 20 d., patvirtinta nutarimu Nr. 57-05), Senatas nutaria suteikti doc. dr. Gražinai Januškevičienei profesoriaus pedagoginį
vardą ir išduoti atestatą; doc. dr. Algirdui Januškevičiui profesoriaus
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. dr. Ingridai Monkevičienei
profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. dr. Loretai Šernienei profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. dr. Rasai
Želvytei profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. dr.
Juditai Žymantienei profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą;
dr. Jolantai Šumskienei docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr.
Rasai Tamelienei docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU)
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231, i. k. 1101010NUTA00XI-973) antrojo
skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu, LSMU rektoriaus teikimu ir slaptojo
balsavimo protokolais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktus: dr. Violetą
Juškienę – LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto
vadove; prof. Limą Kupčinską – LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimo instituto vadovu; prof. Rytį
Rimdeiką – LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Plastinės
ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos vadovu.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, siekdamas papildyti
viešą diskursą dėl pagalbinio apvaisinimo įrodymais pagrįstos medicinos
rekomendacijomis, formuluojamomis atsižvelgiant į etinius pagalbinio
apvaisinimo aspektus, reiškia pritarimą šioms nuostatoms:
Valstybė turi skatinti pagalbinio apvaisinimo technologijas, kuriomis
siekiama embrionų gyvybingumo ir didžiausios saugaus nėštumo bei
gimdymo tikimybės, taip pat kuriomis embrionai sukuriami panaudojant
šaldytas moteriškąsias lytines ląsteles. Embrionų gali būti sukuriama
tiek, kiek vienu metu pavyksta apvaisinti kiaušialąsčių, tačiau galutinį
sprendimą dėl sukuriamų embrionų skaičiaus priima abu sutuoktiniai
(partneriai), pasitarę su gydytoju. Naudojant pagalbinio apvaisinimo
technologijas, skatinti vienavaisį nėštumą. Vienu metu į moters organizmą galima perkelti ne daugiau kaip tris embrionus.
Pagalbinio apvaisinimo metu sukurtas embrionas gali būti naudojamas
tik moters pagalbiniam apvaisinimui. Sukurti, tačiau į moters organizmą
neperkelti embrionai turėtų būti laikomi lytinių ląstelių banke. Juos
naikinti draudžiama, tačiau rekomenduotina sukurti preimplantacinio
įvaikinimo teisines prielaidas.
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Lytinės ląstelės ir embrionai negali būti komercinių sandorių objektas.
Žmogaus embriono įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimas
iš jos turi būti draudžiami, išskyrus embrionus, skirtus autologiniam
naudojimui. Vadovaujantis Vaiko teisių konvencijoje ir Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta vaiko teise žinoti biologinius
savo tėvus, vaikas, gimęs pagalbinio apvaisinimo būdu panaudojant
donoro lytines ląsteles, turi teisę žinoti lytinių ląstelių donoro tapatybę.
Būtina skatinti visuomenės švietimą apie pagalbinio apvaisinimo būdus,
naudojamas technologijas, galimą naudą, potencialią riziką paciento
sveikatai ir pacientų bei jų sutuoktinių (partnerių) dalyvavimą priimant
sprendimus.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 34 punktu ir atsižvelgdamas į Universiteto pasiektus rezultatus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, remdamasis Universiteto rektoriaus
teikimu ir pritarus Senato Finansų ir socialinių reikalų komisijai, nutaria:
1. Nustatyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nariams 41
BMA dydžio išmoką už veiklą einant Tarybos nario pareigas 2016 metais.
2. Išmoka mokama iš pajamų už teikiamas paslaugas.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227) 37 p. 22 pp. nuostatomis, Senatas
nutaria:
1. Pakeisti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės
vardų suteikimo nuostatų II skyriaus 6 punktą ir išdėstyti jį taip:
6. Universiteto pedagoginis vardas gali būti suteikiamas:
6.1. dėstytojams, atitinkantiems šiuos reikalavimus:
6.1.1. turintiems mokslo laipsná;
6.1.2. dirbantiems Universitete ne mažesniu kaip 0,25 etato krûviu;
6.1.3. laimėjusiems konkursà antrajai profesoriaus arba docento kadencijai; Universiteto pedagoginis vardas gali būti suteiktas nesibaigus
pirmajai kadencijai, jei dėstytojas anksèiau laiko ávykdė profesoriaus
arba docento pareigoms per kadencijà numatytus kvalifikacinius
reikalavimus, bet ne anksčiau kaip po trejų metų, kai yra išrinktas ir
eina šias pareigas.
6.2. mokslininkams, atitinkantiems šiuos reikalavimus:
6.2.1. dirbantiems Universitete ne mažesniu kaip 0,25 etato krûviu;
6.2.2. laimėjusiems konkursà antrajai vyriausiojo mokslo darbuotojo
arba vyresniojo mokslo darbuotojo kadencijai;
6.2.3. á docento pedagoginá vardà gali pretenduoti vyriausiasis arba
vyresnysis mokslo darbuotojas:
6.2.3.1. parengęs (vadovavęs bakalaurantams, magistrantams arba
doktorantams, kurių darbai buvo sėkmingai apginti) ne mažiau kaip
9 bakalaurus ar magistrus arba 3 mokslų daktarus, arba atitinkamai
parengęs mokslo daktarų ir / ar bakalaurų arba magistrų pagal proporcijà – 1 mokslų daktaras atitinka 3 bakalaurus arba magistrus;
6.2.3.2. recenzavęs ne mažiau kaip 9 bakalaurų ar magistrų baigiamuosius darbus arba 3 mokslo disertacijas doktorantūros mokslo
krypties komitete.
6.2.4. á profesoriaus pedagoginá vardà gali pretenduoti vyriausiasis
mokslo darbuotojas, parengęs (vadovavęs doktorantams, kurių darbai
buvo sėkmingai apginti) ne mažiau kaip 5 mokslų daktarus.
2. Papildyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės
vardų suteikimo nuostatus VI skyriumi:
VI SKYRIUS
VIZITUOJANÈIO PROFESORIAUS STATUSO SUTEIKIMO TVARKA
52. Vizituojantis profesorius – tai akademinėje bendruomenėje pripažintas asmuo, savo veiklos institucijoje einantis profesoriaus pareigas,
kurio pedagoginė ir / ar tiriamoji veikla išsiskiria tarptautiškumu ir
aukštu moksliniu lygiu. Vizituojančio profesoriaus statusas – tai garbės
statusas, suteikiamas 5 metų laikotarpiui su Universitetu siekiančiam
bendradarbiauti asmeniui. Laikotarpis, kuriam suteikiamas vizituojančio
profesoriaus statusas, gali būti pratęsiamas šių Nuostatų 53 punkte
nustatyta tvarka.
53. Universiteto fakulteto arba mokslo instituto, kurio padalinys (katedra, klinika, institutas, laboratorija) inicijuoja vizituojančio profesoriaus
statuso suteikimą konkrečiam asmeniui, taryba, esant pretendento
sutikimui, pateikia Universiteto rektoriui motyvuotą prašymą dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo. Senato Mokslininkų ir dėstytojų
atestacijos komisija įvertina pretendento dokumentus ir pateikia išvadą
Universiteto rektoriui. Nutarimą dėl vizituojančio profesoriaus statuso
suteikimo priima Senatas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo fakulteto
arba mokslo instituto tarybos prašymo pateikimo Universiteto rektoriui.
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LSMU SENATO POSĖDYJE. 2016 M. GRUODŽIO 23 D.
2 p.

54. Universiteto Senatui priėmus sprendimą dėl Vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo, su asmeniu, gavusiu šį garbės statusą, pasirašoma Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vizituojančio profesoriaus
statuso suteikimo sutartis (toliau – Sutartis).
55. Vizituojančio profesoriaus statusas pasibaigia:
55.1. Asmens, turinčio Vizituojančio profesoriaus statusą, prašymu,
55.2. Pasibaigus Sutarties terminui ar Sutartį nutraukus anksčiau termino.
56. Vizituojančio profesoriaus statusą gavusio asmens dokumentai
(asmens dokumento kopija, sutikimas, gyvenimo aprašymas, pastarųjų
5 metų publikacijų sąrašas, teikimai, fakulteto arba mokslo instituto
tarybos, komisijų ir Senato posėdžių protokolų išrašai) saugomi Universiteto dokumentų valdymo procedūros nustatyta tvarka.
57. Su Vizituojančio profesoriaus statusą turinčiu asmeniu Universitete
gali būti sudaroma kviestinio dėstytojo arba kita darbo sutartis.
3. Skelbti suvestinę Lietuvos sveikatos mokslų pedagoginių ir garbės
vardų suteikimo nuostatų redakciją.
Vadovaudamasis viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centro įstatų (LSMU senato 2011 m.
sausio 21 d. nutarimas Nr. 5-09) 29.4 punktu ir rektoriaus teikimu,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria atšaukti iš pa
reigų laikinąjį viešosios įstaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Praktinio mokymo ir bandymų centras“ vadovą (direktorių) Giedrių
Palubinską nuo 2016 metų gruodžio 30 d.
Vadovaudamasis viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centro įstatų (LSMU senato 2011 m.
sausio 21 d. nutarimas Nr. 5-09) 29.4 punktu ir rektoriaus teikimu,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria skirti viešosios
įstaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir

bandymų centras“ vadovu (direktoriumi) Ronaldą Bilskį nuo 2017 metų
sausio mėn. 2 d. ir pavesti rektoriui nustatyti jo darbo sąlygas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231;
2012, Nr. 81-4227 i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 7 papunkčiu,
Universiteto rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno teikimu ir Senato Finansų ir socialinių reikalų komisijos išvadomis, nutaria:
1. Pritarti 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patikslinimams ir 2016–2018
metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano:
valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimui.
2. Teikti siūlymus dėl 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2016–2018
metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimo tvirtinimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
tarybai.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231;
2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 7 papunkčiu,
rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno teikimu ir Senato Finansų ir socialinių
reikalų komisijos išvadomis, nutaria:
1. Pritarti 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatoms ir 2017–2019 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano: valstybės
biudžeto tiesioginiai asignavimai projektams.
2. Teikti siūlymus dėl 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019
metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai tvirtinimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, atsižvelgdamas į
Universiteto pasiektus rezultatus gerinant vykdomų studijų programų
kokybę, rengiant naujas, tarpdisciplinines studijų programas, vykdant

platesnio masto tarptautinius mokslo projektus, racionaliai naudojant
žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius bei siekdamas skatinti
darbuotojus, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 8-6 patvirtintos Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
27.2 ir 29 punktais, išklausęs Senato Finansų ir socialinių reikalų komisijos išvadų, nutaria:
1. Siūlyti, kad LSMU darbuotojams būtų skiriamos 30 proc. tarnybinio
atlyginimo dydžio vienkartinės piniginės išmokos.
2. Siūlyti, kad vienkartinės piniginės išmokos būtų mokamos iš pajamų
už teikiamas paslaugas lėšų.
3. Teikti nutarimo „Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Universiteto darbuotojams“ projektą svarstyti Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tarybai.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin. 2009, Nr. 54-2140;
Žin. 2009, Nr. 61-0; Žin. 2009, Nr. 101-0, i. k. 1091010ISTA00XI-242) 63 str.
3 dalimi, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010,
Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227 i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 6 skirsnio
154 dalimi bei išklausęs administracijos ir finansų direktoriaus Justo
Babarsko pristatymą, nutaria:
1. Siūlyti tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslo universiteto rektoriaus
emerito mėnesinės išmokos dydį – 20 BMA.
2. Siūlyti tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus
emerito mėnesinės išmokos dydį – 12,5 BMA.
3. Teikti nutarimo „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus
emerito ir profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo“
projektą svarstyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai.
Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

DIENA, SKIRTA ALERGOLOGIJOS IR IMUNOLOGIJOS NAUJIENOMS
Kasmet Lietuvos alergologai ir klinikiniai imunologai metus užbaigia
tradiciniu renginiu – konferencija „Alergologijos ir imunologijos
žiema“. Šiais metais konferencija vyko gruodžio 1-ąją – Pasaulinę
AIDS dieną. Tai dar vienas įrodymas, kad alergologai ir klinikiniai
imunologai gydo ne tik alergines ligas, bet ir kitus imuninius sutrikimus bei imunodeficitus.
Doc. Jūratė Staikūnienė, Lietuvos
alergologų ir klinikinių imunologų
draugijos prezidentė, LSMU MA
Imunologijos ir alergologijos klinika

K

onferenciją organizavo Lietuvos
alergologų ir klinikinių imunologų
draugija kartu su akademiniais part
neriais – LSMU MA Imunologijos ir
alergologijos klinika bei VU.
Džiugu, kad ir šeimos, ir vaikų ligų
bei kitų specialybių gydytojai turėjo
išskirtinę galimybę išgirsti opias
alergologijos ir imunologijos problemas bei kokius jų sprendimo būdus
šiandien siūlo geriausi Lietuvos specialistai.
Prieš kelis mėnesius įkurtos LSMU
MA Imunologijos ir alergologijos
klinikos vadovei prof. Brigitai Šitkauskienei buvo puiki proga gydytojams pristatyti naujas alerginių bei

imuninių ligų diagnostikos ir gydymo
galimybes. Profesorė pateikė lėtinės
dilgėlinės gydymo rekomendacijas,
kaip šią ligą veiksmingai galima
suvaldyti skriant biologinę terapiją
omalizumabu. Svarus alergologų indėlis, kad šis naujas ir veiksmingas
lėtinės dilgėlinės gydymo būdas jau
nemokamas ir pasiekiamas Lietuvos
pacientams. Šios klinikos Imunologijos laboratorijos gydytoja dr. Viltė
Gintauskienė pristatė autoimuniteto
tyrimo galimybes ir jų perspektyvas.
Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijos prezidentė, LSMU
MA Imunologijos ir alergologijos
klinikos doc. Jūratė Staikūnienė pabrėžė, kad suvaldyti alergijos krizę
reikia jungtinių įvairių specialybių
gydytojų pajėgų.
„Šiandien alerginės ligos yra valdomos, žinomos jų profilaktikos prie-

monės ir įgyvendinama „tiksliosios
medicinos“ koncepcija. Vadinasi,
alergine liga sergančio žmogaus
priežiūra turi būti individualizuota,
gydant skatinamas aktyvus paciento
vaidmuo, ieškoma būdų prognozuoti
gydymo sėkmę. Alergenų imunoterapija yra vienas iš alergijos gydymo
būdų, atitinkančių šiuos kriterijus“, –
teigė prezidentė.
Alergenų imunoterapijos naujienas ir
jos populiarėjimą Lietuvoje pristatė
VU doc. Laura Malinauskienė.
Alergija išlieka visą žmogaus gyvenimą, alerginės ligos yra lėtinės, varginančios, blogina sergančio žmogaus
gyvenimo kokybę, silpnina pažinimo
funkcijas, net trukdo vairuoti automobilį. Prof. Regina Ėmužytė pateikė
naujus tyrimų rezultatus, įrodančius,
kad atopiniu dermatitu sergantys vaikai praranda pasitikėjimą, yra blogesnės nuotaikos, keičiasi jų emocijos.
Konferencijoje diskutuota ir apie
naujas vaikų astmos gydymo gaires,
alerginį astmos fenotipą, jautrumą
jodo turintiems radiokontrastiniams
preparatams, nesteroidiniams vaistams, tam tikrų vaistų sukeltus bėrimus, pateiktas naujos rekomendaci-

Konferencijos organizatoriai: VU Pulmonologijos ir alergologijos centro doc.
Audra Blažienė, LSMU MA Imunologijos ir alergologijos klinikos vadovė prof.
Brigita Šitkauskienė, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijos
prezidentė doc. Jūratė Staikūnienė.
jas, kaip skiepyti alergiškus asmenis.
Alergologai ir klinikiniai imunologai yra bendros nuomonės – labai
svarbu atpažinti nuo alergijos ken-

čiančius žmones, taikyti šiuolaikišką
alergijos gydymą, kuris sugrąžintų
visavertį gyvenimą ir apsaugotų nuo
alergijos progresavimo.

LSMU PROFESORIUS FELIKSAS BUKAUSKAS –
„GLOBALIOS LIETUVOS APDOVANOJIMŲ“ LAUREATAS
1 p.
Prof. F. Bukausko vadovaujamos
Molekulinės kardiologijos laboratorijos mokslininkų grupės kurios darbo
tematika – koneksinų ir jų formuojamų plyšinių jungčių kanalų savybės
fiziologinėmis ir patologinėmis sąlygomis bei jų įtaka širdies ir nervinės
sistemos veiklai.
Pasak pasaulyje gerai žinomo mokslininko, darbas Amerikoje leido pra-

dėti kažką naujo Lietuvoje.
„Aš manau, kad yra gerai, kai nesi
pririštas prie vienos darbo vietos, ir
galimybė dirbti Niujorke man leidžia
daugiau naudos duoti Lietuvai. Visi
ryšiai, kuriuos esu užmezgęs Italijoje,
Vokietijoje ir Amerikos žemyne, išlieka, o bendradarbiavimo rezultatas su
kitų šalių mokslininkais persikelia į
Lietuvą“, – pabrėžė prof. F. Bukauskas.
Prof. F. Bukauskas yra Neuromokslų

instituto prie Alberto Enšteino medicinos koledžo, kuris rengia medicinos
ir biomedicinos daktarus, mokslininkas. Nuo 2016 m. jis eina nuotolinio
profesoriaus pareigas LSMU. Profesorius yra vienas iškiliausių mokslininkų, tiriančių tarpląstelinius ryšius
per plyšines jungtis, ir šia tema yra
publikavęs daugiau nei 100 straipsnių prestižiniuose pasaulio žurnaluose. Jis yra Nacionalinio sveikatos

instituto (JAV) grandų vadovas ir
vykdytojas, sudarantis sąlygas Lietuvos mokslininkams bei doktorantams
stažuotis savo laboratorijoje Niujorke,
padedantis diegti įgytas žinias Lietuvos universitetuose (LSMU, VU, KTU).
Drauge su Lietuvos sveikatos mokslų
universitetu profesorius vykdo bendrus mokslinio tyrimo projektus ir
vadovauja LSMU doktorantams.
„Globalios Lietuvos apdovanojimai“

pagerbia su Lietuva save siejančius
tarptautinius profesionalus, kurie
savo talentu ir darbu atveria Lietuvai
pasaulines galimybes bei perspektyvas. Apdovanojimais siekiama,
kad svarūs lietuvių nuopelnai būtų
pastebėti, pripažinti ir įvertinti. Šių
metų apdovanojimai pagrindinį
dėmesį skiria atgal į Lietuvą grįžtantiems talentams ir jų pritraukimo
svarbai mūsų valstybei.
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PATVIRTINTOS LSMU 2017–2021 M.
STRATEGINĖS PLĖTROS GAIRĖS
Gruodžio 23 d. Tarybos sprendimu patvirtintos Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto 2017–2021 m. strateginės plėtros gairės. Rengiant plėtros gaires dalyvavo – Kauno klinikos, LSMU fakultetai,
mokslo institutai, studijų programų komitetai, Universiteto bend
ruomenės nariai ir studentų organizacijos.
Deimantė Liubinaitė

P

agrindinės strateginės plėtros
kryptys nukreiptos į – tarptautiniu
lygiu konkurencingus absolventus,
moksliniais tyrimais grįstas sveikatos
technologijos inovacijas, tarptautišką universitetą, sveiką žmogų ir
sveiką gyvūną, vieningą, kūrybingą
ir socialiai atsakingą Universiteto
bendruomenę.
„Vertiname, kad rengiant LSMU
strategines plėtros gaires dalyvavo
bendruomenės nariai, kurie aktyviai sakė savo mintis. Tikimės, kad
didžioji dalis šių planų, ką bendruomenė nori pamatyti, bus įgyvendinta

per šiuos ketverius metus“, – teigė
LSMU Medicinos akademijos kanclerė
prof. habil. dr. Daiva Rastenytė.
LSMU strateginės plėtros gairių ir jų
įgyvendinimo plano rengimo darbo
grupės sudėtį sudarė: MA kanclerė
prof. D. Rastenytė, Veterinarijos
akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, prorektorė
mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė,
l. e. p. prorektorius studijoms prof.
Kęstutis Petrikonis, prorektorius
klinikinei medicinai prof. Renaldas
Jurkevičius, administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas
ir studentų atstovybės prezidentas
Laurynas Jarukas.

Gairės rengtos vadovaujantis: LSMU
išorinio vertinimo rekomendacijomis,
MOSTA atlikto mokslinės veiklos
palyginamojo tyrimo rezultatais ir
rekomendacijomis, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“,
2014–2020 metų Nacionaline pažangos programa, Valstybine studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) 2013–2020
metų plėtros programa, EK strategija
„Europa 2020“, Lietuvos mokslo ir
studijų būklės apžvalga, Lietuvos
aukštojo mokslo politikos rekomendacijomis, Prioritetinių mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programa,
EK 2020 m. strategine švietimo ir
mokymo programa ir kt.
Su LSMU 2017–2021 m. strateginės
plėtros gairėmis galima susipažinti
Universiteto svetainėje.

DARBĄ SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOJE
PRADEDA NAUJI VADOVYBĖS NARIAI
S
veikatos apsaugos ministras,
prof. Aurelijus Veryga formuoja
naują komandą. Darbą ministerijoje jau pradėjo sveikatos apsaugos
viceministrė prof. Gintarė Šakalytė
ir ministro patarėjas Darius Kazlauskas. Ministro ryšiais su visuomene
rūpinasi patarėja Lina BušinskaitėŠriubėnė.
Prof. G. Šakalytė apie ketvirtį amžiaus savo profesinį talentą skyrė
LSMU ligoninės Kauno klinikų Kardio
logijos klinikos pacientams. Ji gerai
žinoma medicinos mokslo ir praktikos pasaulyje, atliko daugiau nei 20
klinikinių tyrimų, publikavo daugiau

nei 100 mokslinių straipsnių, trijų
vadovėlių aukštųjų mokyklų studentams bendraautorė, įgyvendino
daug tarptautinių projektų, laisvą
nuo darbo laiką skiria visuomeninei
veiklai kardiologijos srityje.
Darius Kazlauskas savo reikšmingą
ekonomikos ir planavimo patirtį,
įgytą įvairiose šalies įstaigose, įmonėse ir organizacijose, žada pritaikyti
racionalizuojant ir struktūrizuojant
ekonominius sveikatos sistemos
procesus. Jis yra baigęs ekonomikos mokslų doktorantūros studijas
Vytauto Didžiojo universitete, atliko
tiriamąjį ekonomikos darbą Vienos

(Austrija) Aukštųjų studijų institute.
Sveikatos apsaugos ministro prof.
A. Verygos patarėja ryšiams su visuomene Lina Bušinskaitė-Šriubėnė
informavo, kad ministro komanda
dar formuojama ir konkrečios jos narių administravimo sritys bus aiškios
kiek vėliau. L. Bušinskaitė-Šriubėnė
daug metų dirbo Valstybinės ligonių
kasos Ryšių su visuomene skyriaus
vedėja bei atstove spaudai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
buvo ministro patarėja ryšiams su
visuomene.
Parengta pagal Sveikatos apsaugos
ministerijos inf.

AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS
KOMANDOS TIKSLAS –
PACIENTŲ GEROVĖ

KAUNO KLINIKOSE PRADĖTA TAIKYTI
DVIGUBA PLAZMOS FILTRACIJA
K

auno klinikose pradėta taikyti
dviguba plazmos filtracija (angl.
double filtration plasmapheresis).
Šios sudėtingos procedūros metu iš
kraujo šalinami ligą sukėlę antikūnai, tačiau maksimaliai išsaugomi
kiti plazmos baltymai, todėl sumažėja pacientui perpilamų baltymų
preparatų kiekis ir komplikacijų
pavojus.
„Ši procedūra atliekama pacientams,
kuriems dėl jų būklės negalima pašalinti didelio plazmos kiekio. Kiek
man yra žinoma, ši procedūra iki šiol
Baltijos šalyse nebuvo atliekama“, –
teigia Nefrologijos klinikos gydytojas
Jonas Šurkus.
Pirmoji dviguba plazmos filtracija
atlikta pacientei, sergančiai greitai
progresuojančiu inkstų uždegimu,
kurį sukėlė audinius ardantys antikūnai. Procedūros metu iš jos
organizmo kartu su antikūnais buvo
pašalinti ir plazmos baltymai, tačiau
vėliau jie sugrąžinti.

Kauno klinikose užbaigtas daugiau nei 2 m. vykęs Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos (LŠBP) projektas „Nėščiųjų,
gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Pirmą kartą Lietuvoje, o gal ir Europoje vyko perinatalologų
komandų žaidynės „Saugi mama ir saugus naujagimis“, kuriose
dalyvavo 22 komandos iš gimdymo priežiūrą teikiančių Lietuvos
ligoninių. Kauno klinikų komanda atskleidė stipriąsias komandinio
darbo puses.

Kauno klinikų nuotr.
„Ši unikali procedūra yra saugesnė
pacientams, nes į organizmą grąžiname savo baltymus ir nereikia pilti
svetimų, galinčių sukelti nepageidaujamų reakcijų“.

Kauno klinikose nuo 2006 m. atliekama ir panašaus poveikio kaskadinė
plazmaferezė, kurios metu filtruojama
kraujo separatoriumi atskirta plazma.
Kauno klinikų inf.

Akušerijos ir ginekologijos rezidentas
Jonas Ulevičius teigia, kad pasirengimas žaidynėms padeda geriau suprasti
klinikinių situacijų sprendimus:
„Mūsų komanda, sudaryta iš neonatologijos slaugytojos, akušerės ir rezidentės neonatologės, teikė pagalbą
po gimdymo kilusiam kraujavimui
sustabdyti, simuliavo instrumentinį
gimdymo užbaigimą esant nestabiliai
vaisiaus būklei. Teko pranešti blogą
žinią artimam giminaičiui po patolo-

ginio gimdymo arba pamokyti mamą,
kaip pradėti taisyklingai žindyti“.
Akušerijos ir ginekologijos klinikos
vadovė prof. Rūta Jolanda Nadišauskienė džiaugiasi, kad praktikinius
įgūdžius jaunieji specialistai pademonstravo žaidynių forma:
„Vien teorinių žinių nepakanka,
norint praktiškai išspręsti skubias
situacijas, su kuriomis kasdien susiduriame darbe. Gera buvo žiūrėti, kad
5 p.
komanda dirbo kaip kumštis.
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VAKARIENĖS BENDRYSTĖ
Tradiciškai, didžiųjų metų švenčių išvakarėse, kai katalikiškasis
pasaulis pagarbiai nuščiuvęs laukia Kūčių vakaro, bendrai maldai
ir jaukiam pasibuvimui drauge Kauno klinikų bendruomenė rinkosi
Šv. Luko koplyčioje.
Džiuljeta Kulvietienė

K

alėdinio susikaupimo maldai
vadovavo JE Kauno arkivyskupas
metropolitas Lionginas Virbalas. Arkivyskupui talkino LSMU kapelionas,
Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas monsinjoras doc. Artūras Jagelavičius. Skaitinių ištraukas perskaitė
LSMU akademinės sielovados koordinatorė Raimonda Janušauskaitė.
Arkivyskupas L. Virbalas kalbėjo apie
šį laiką, kurį galime palyginti su nuoširdžiai atvira vaiko nuostaba.
„Tai laikas, kai reikia stabtelėti ir
nusistebėti savimi, savo gyvenimu,
todėl tai ir yra nuostabus laikas“, –
apie šį šventinį laikotarpį sakė arkivyskupas L. Virbalas.
„Tai ir dovanų laikas – visi vieni kitus

sveikina, gauname daug sveikinimų,
gerų linkėjimų, dovanų“, – kalbėjo
arkivyskupas bei linkėjo atviros širdies duodant ir gaunant.
JE Kauno arkivyskupas metropolitas
L. Virbalas kalbėjo apie mediko pašaukimą, pasiaukojančios, daugiau
atiduodančios nei gaunančios profesijos subtilumus.
„Linkiu patirti kuo daugiau artumo“, – visiems, susirinkusiems pabūti drauge ir bendryste pajusti artėjančios Kūčių vakarienės nuostabą,
už skirtą savo brangų laiką dėkojo
arkivyskupas L. Virbalas.
Artėjančias šventes liudijo ir Kauno
valstybinio muzikinio teatro solistas
Mindaugas Zimkus, koncertmeisteris
Julius Šidlauskas bei Klinikų moterų
vokalinis ansamblis „Kolegės“ (vado-

R. Janušauskaitės nuotr.
vas Antanas Kelmelis).
Prieš palaimindamas, vyskupas pakvietė užsidegti žvakutes nuo skautų
atvežtos Betliejaus ugnies žvakės.
Vyskupas linkėjo taikos ir ramybės

visų čia susirinkusių žmonių šeimoms bei namams.
„Laužydami kalėdaitį, išreiškime vienas kitam pagarbią meilę, linkėkime
taikos ir tai, kas širdyje, nusinešti į

kitus metus – neškimės į 2017-uosius
tik tai, kas gera mūsų tarpusavio santykiuose“, – kviesdami simbolinei vakarienei, linkėjo dvasininkai ir LSMU
akademinės sielovados atstovai.

MOKYTIS SUVALDYTI STRESĄ – KEISTI POŽIŪRĮ
Pasak psichologų, baigiantis metams, įsibėgėjus šventiniam laikotarpiui, dažniau nei kitu metu gilinamės į savo gyvenimo ir kasdienybės verpetus, priekabiau peržvelgiame karjeros pasiekimus bei
galimybes. Ir iš viso to, ką mes savyje atrandame, toli gražu – ne
viskas mums patinka.
Džiuljeta Kulvietienė
„Kaip tapti sėkmingu žmogumi ir
įveikti stresą?“ – paskaita, kurią studentams ir kolegoms priešventiniu
laikotarpiu skaitė sertfikuota Europos klinikinė sveikatos psichologė,
LSMU MA Slaugos fakulteto Slaugos ir
rūpybos katedros lektorė dr. Viktorija
Grigaliūnienė.
„Kaip įveikti stresą, kaip jį valdyti –
kalbame per mažai“, – teigė paskaitos lektorė ir apie stresą kalbėjo ne
tik iš neigiamos pusės, bet ir kaip
apie varomąją jėgą.
Deja, daugeliu aspektų Europoje pirmaujame iš neigiamos pusės – smurtas artimoje aplinkoje, savižudybės,
alkoholizmas, skyrybos, pacientams
skirtų antidepresantų skaičiai ir, kas

itin baugina, galvojant ne tik apie
dabartį, bet ir apie ateitį – remiantis apklausų duomenimis, Lietuvos
vaikai jaučiasi patys nelaimingiausi
Europoje.
„Nėra vienos priežasties. Jų visada
būna daugiau, bet viena iš jų – mes
nemokame pozityviai mąstyti ir į
daugelį dalykų pažvelgti paprasčiau,
nei paprastai žiūrime. Privalome
mokytis suvaldyti stresą. Kai išmoksime jį valdyti – tapsime sėkmingais
žmonėmis, ir atvirkščiai: kai būsime
sėkmingi – stresą valdysime leng
vai“, – sakė dr. V. Grigaliūnienė.
„Stresas – neigiamos aplinkybės,
sukeliančios organizmo, elgesio
sutrikimus ir neigiamas emocijas.
Hansas Selye sakė, kad stresas yra
universalus organizmo reagavimo

K. Šimatonio nuotr.
būdas į būtinybę prisitaikyti“, – pasakojo dr. V. Grigaliūnienė bei kalbėjo apie ilgalaikį, užsitęsusį stresą ir
jo padarinius.
Pasak lektorės, mažiausias streso
padarinys – žmonės, patiriantys la-

bai daug streso ir nesugebanatys jo
įveikti, praranda gyvenimo džiaugsmą. Pasekmė – konfliktai namuose ir
darbe bei priklausomybė nuo alkoholio ir kt.
Nuolatinį stresą patiriantys žmonės

dažniau ir sunkiau serga. Jau įrodyta,
kad visų ligų, kurias vadiname psichosomatinėmis, pradžia yra stresas.
Taigi klasika tapęs posakis – visos
ligos yra nuo nervų – jau pagrįstas
mokslo.
6 p.

AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS KOMANDOS TIKSLAS – PACIENTŲ GEROVĖ
4 p.
Vadinasi, dėl pacientų gerovės esame pasirengę sėkmingai dirbti daugiadalykėje komandoje.“
Žaidynėse klinikinės situacijos buvo
sujungtos – situacija prasidėdavo
nuo patologinio gimdymo ir tęsdavosi iki liūdnos žinios perdavimo
pacientei. Šiame procese privalėjo
dalyvauti visi komandos nariai, todėl
visi turėjo progą parodyti geriausias
savo savybes.
„Saugi mama ir saugus naujagimis“
tikslas buvo ne tik pademonstruoti
žinias ir įgūdžius, tačiau ir suvienyti
skirtingų Lietuvos stacionarų specialistus, parodyti, kad specialistai
siekia vieno – pacientų gerovės“, –
įspūdžiais dalijosi J. Ulevičius.
Akušerija ir ginekologija – medicinos
sritis, kurioje dažnai tenka susidurti
su ūminėmis, gyvybei pavojingomis

Kauno klinikų archyvo ir J. Ulevičiaus nuotr.
būklėmis. Nuoširdus ir tikslus bend
ravimas tarp komandos narių, pareigų pasiskirstymas ne tik palengvina
kasdienį darbą, svarbiausia – pageri-

na pacienčių priežiūros kokybę.
Renginio metu komandos nariai
mokėsi vieni iš kitų. Atlikę užduotis,
specialistai diskutuodavo su kitomis

komandomis apie veiksmus klinikinių situacijų metu, taktikas, ieškojo
teisingiausių sprendimų.
„Tokio pobūdžio renginiai yra vertingi,

norint sužinoti, ko nežinai ir kur reikia
tobulėti. Taip pat smagu paįvairinti
kasdienybę“, – džiaugėsi rezidentas.
Kauno klinikų ir Jono Ulevičiaus inf.
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PASKIRTOS VARDINĖS STIPENDIJOS
LSMU STUDENTAMS
Gruodžio 15 d. vyko Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis.
Gauti 76 studentų prašymai (MF – 45, OF – 6, VSF – 2, SF – 1, FF – 3,
VF – 17, GTF – 2) vardinėms stipendijoms gauti.
Prof. Kazio Oželio vardinės stipendijos (po 543 Eur) skirtos šiems studentams: Mildai Bulotaitei (Slaugos
fakultetas, IV kursas), Laurai Blaževičiūtei (Visuomenės sveikatos fakultetas, IV kursas), Uršulei Kalvaitytei
(Farmacijos fakultetas, III kursas),
Julijai Jakubavičiūtei (Farmacijos
fakultetas, III kursas), Mantui Jokšui
(Odontologijos fakultetas, V kursas),
Giedrei Salyklytei (Medicinos fakultetas, II kursas), Rūtai Pangonytei
(Medicinos fakultetas, II kursas),
Shaden Zuhairy (Medicinos fakultetas, VI kursas), Rokui Liaugaudui
(Medicinos fakultetas, IV kursas).
Vytenio Povilo Andriukaičio vardinės
stipendijos skirtos šiems studentams: Deividui Barzdai (Visuomenės
sveikatos fakultetas, IV kursas – po
100 Eur kiekvieną semestro mėnesį,

iš viso – 500 Eur), Gretai Streleckienei
(Medicinos fakultetas, II kursas – po
150 Eur kiekvieną semestro mėnesį,
iš viso – 750 Eur).
UAB „Magnum veterinarija“ vardinės stipendijos (po 600 Eur) skirtos
šiems studentams: Aistei Katolikaitei
(Gyvulininkystės technologijos fakultetas, II kursas), Austėjai Armonaitei
(Veterinarijos fakultetas, III kursas).
AB „Vilkijos ūkis“ vardinės stipendijos (po 600 Eur) skirtos šiems
studentams: Rugilei Šilkaitytei (Gyvulininkystės technologijos fakultetas,
II kursas), Monikai Ūselytei (Veterinarijos fakultetas, IV kursas).
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos vardinė stipendija (300 Eur)
skirta Veterinarijos fakulteto II kurso

studentei Justinai Veronikai Matusevičiūtei.
Kauno rajono savivaldybės mero
Valerijaus Makūno fondo vardinė stipendija (500 Eur) skirta Veterinarijos
fakulteto IV kurso studentei Gabrielei
Lošytei.
Prof. Juozo Kupčinsko vardinė stipendija (600 Eur) skirta Medicinos
fakulteto VI kurso studentui Martynui Paliokui.
Lietuvos mokslo rėmimo dr. Juozo
ir Birutės Skrinskų fondo vardinės
stipendijos (po 579,24 Eur) skirtos
šiems Medicinos fakulteto studentams: Denui Andrijauskiui (IV kursas), Simonai Balsaitei (III kursas),
Kristinai Norvainytei (V kursas), Laurai Sėdžiūtei (IV kursas), Shir Tiger
(V kursas).
Prof. Kęstutis Petrikonis
Prorektorius studijoms,
Vardinių stipendijų skyrimo
komisijos pirmininkas

ŠVENTĖS VAIKŲ REABILITACIJOS
LIGONINĖJE „LOPŠELIS“
Kauno klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ kartu
su mažaisiais pacientais šventiškai pasitiko Kalėdas. Šventėje
dalyvavo „Lopšelio“ Kūdikių namų skyriaus globotiniai, Vaikų
reabilitacijos klinikoje besigydantys pacientai ir „Lopšelio“ dienos
centrą lankantys vaikai.

„Lopšelio“ vadovė doc. Audronė
Prasauskienė džiaugiasi, kad šventės
praskaidrina ir reabilitacijos ligoninės atmosferą:
„Vaikai šoko, deklamavo eilėraščius,
vaidino pasaką, o atkeliavęs Kalėdų
senelis kartu su Kalėdų senelio pagalbininke Kauno klinikų direktore
valdymui ir plėtrai dr. Daiva Pentiokiniene dalijo vaikučiams dovanas.
Smagu matyti šypsenas vaikų ir jų
tėvelių veiduose, gera žiūrėti į šokančius bei besidžiaugiančius kūdikių namų skyriaus vaikus.“
Šventės metu vaikučius kvietė šokti
ir dainuoti Pepės Ilgakojinės personažas. Kalėdų seneliui dovanas
suruošti padėjo Kauno Rotaract klubas, organizuodamas Kalėdinių norų
išpildymo akciją Kauno Arkikatedroje
Bazilikoje, Kauno Rotary klubas ir
Švedijos paramos fondas Vaggan.
„Šventėje dalyvavusių svečių Kauno
klinikų direktorės valdymui ir plėtrai
dr. D. Pentiokinienės, Kauno Rotary
ir Rotaract klubų atstovų dėmesys
mūsų ligoniukams bei kūdikių namų
skyriaus gyventojams buvo labai
svarbus ir „Lopšelio“ darbuotojams.
Mes pasijautėme esantys bendraminčių ir draugų, kurie vertina mūsų
darbą, būryje“, – paatviravo klinikos
vadovė.
Kauno klinikų ir „Lopšelio“ inf.

„Nuostabus
šventinis laikotarpis,
leidžiantis dar
kartą priglusti
prie vaikystės.“
„Lopšelio“ nuotr.

MOKYTIS SUVALDYTI
STRESĄ – KEISTI POŽIŪRĮ
5 p.
Remiantis statistika, 3 iš 5 vizitų pas
gydytoją yra susiję su stresu, t. y.
turi psichologinį pagrindą.
Paskaitos metu dr. V. Grigaliūnienė pasakojo apie tai, kas stiprina
psichologinį žmogaus imunitetą ir
kas – silpnina, o nuo viso to priklauso, kaip žmogus sugeba suvaldyti
stresą.
Kas silpnina psichologinį imunitetą?
Pirmiausia – neigiamos emocijos.
„Saugokime savo organizmą – venkime neigiamų emocijų, išrūšiuokime
jas, – patarė lektorė. – Niekas kitas
nesukelia tiek emocijų, kaip mus
supantys žmonės. Negalime pakeisti
kitų žmonių ir to, kokie jie yra. Nuo
mūsų tiesiogiai tai nepriklauso. Ką
daryti? Vengti negatyvias aplinkybes
kuriančių asmenų – darbe, parduotuvėje, transporte ir kt.“
Sudėtingesnės yra neigiamos emocijos, tiesiogiai priklausančios nuo
mūsų. Lektorė pataria vengti žmonių, keliančių mums neigiamas emocijas ir neįsileisti jų į asmeninį savo
gyvenimą, pagalvoti, kodėl juos taip
sureikšminame ir reaguojame į jų
skleidžiamą negatyvą.
„Neverta net kalbėti apie žmogų,
kuris jūsų atžvilgiu turi daug neigiamos energijos, neigiamai jus veikia.
Jei jūs kažkam apie tai pasakosite,
kalbėsite, vadinasi, jūs v ėl, nors ir
pasyviai, bet dalyvaujate kuriant ir
palaikant šias neigiamas energijas,
jūsų nuotaika prastėja, – pataria dr.
V. Grigaliūnienė. – Reikia saugoti
save ir vengti tiesioginio kontakto

„Pozityviai
mąstantis žmogus
yra sėkmingas
žmogus.“
Henry Fordas
su negatyvias emocijas keliančiu
žmogumi.“
„Niekas taip neardo žmogaus iš vidaus kaip pavydas ir pyktis, – apie
dvi labai stiprias emocijas sakė
lektorė. – Pavydite, jus ima pyktis?
Pagalvokite: kartais kitas žmogus, jo
elgesys gali paskatinti mus išsikelti
sau kokį nors gerą tikslą, o ne tik
sukelti mūsų pyktį ir pavydą. Verta
atminti, kad niekas kitas jumis nepasirūpins – tik jūs patys. Žmogus,
kuriam pavydite, ant kurio pykstate – visai dėl to nekenčia – kenčiate
tik jūs patys. Todėl reikia keisti
požiūrį, o ne murkdytis neigiamose
savo emocijose, kurios veikia tik jus,
o ne asmenį, kuriam pavydite ar ant
kurio pykstate.“
„Pozityviai mąstantis žmogus yra
sėkmingas žmogus“, – sakė psichologė ir pacitavo Henry’ą Fordą:
„Manydamas, kad gali arba negali –
abiem atvejais esi teisus.“
Taigi viskas priklauso tik nuo mūsų
požiūrio, nusiteikimo, reakcijos į
vieną ar kitą kasdienybės vingį. Prasidedantys Naujieji metai yra gana
svarus akstinas arba priežastis keisti
save bei savo požiūrį ne tik į save,
bet ir į aplinkinius.
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LSMU GERIAUSI 2016 M.
SPORTININKAI
Gruodžio 14 d. SI Sporto centro tradicinėje Kalėdinėje sporto šventėje pagerbėme geriausius 2016 m. LSMU studentus sportininkus.
Irena Plioplienė, LSMU studentų
sportinės veiklos organizatorė

P

rof. Neringa Paužienė, studentų
sportinės veiklos organizatorė
Irena Plioplienė ir treneris Eligijus
Vyskupaitis garbingai atstovavusiems
Alma mater sportininkams įteikė
vardinius prizus, šventės rėmėjai –
UAB Hummel dovanas.
Garbūs šventės svečiai – gydytojai
Mindaugas Lekšas ir Gintaras Kup
rionis – pabrėžė ypatingą sportinio
aktyvumo svarbą mediko darbe,
palinkėjo jauniesiems kolegoms

sėkmingai derinti studijas ir sportą.
Ypatingai džiugina aukščiausių sporto rezultatų pasiekę du LSMU sportininkai: plaukikas Gytis Stankevičius
ir lengvaatletis Rytis Sakalauskas,
atstovavę Universitetui liepos 12–25
dienomis Kroatijoje Europos universitetų žaidynėse. Jose dalyvavo net
5800 atletų iš 403 universitetų, varžėsi net 41 šalies atstovai.
Dėkojame renginio organizatoriui
treneriui Tomui Bardauskui, LSMU
Kultūros centrui, renginio vykdytojams, UAB Hummel už svarų indėlį
pagerbiant sportininkus.

Gytis Stankevičius, SLF III k., plaukimas.

Rytis Sakalauskas, SLF dokt., lengvoji atletika.

Martynas Laukaitis, MF rezid.,
krepšinis.

Saša Ibrahim, OF V k., krepšinis.

Aurimas Žibutis, MF rezid.,
graikų-romėnų imtynės.

Kęstutis Petniūnas, MF rezid., kulkinis šaudymas.

Sandra Navickaitė, MF V k.,
šachmatai.

Giedrė Vanagaitė, MF I k., šachmatai.

Vytautė Pabiržytė, VF IV k.,
lengvoji atletika.

Kamilė Turskytė, VM II k., lengvoji
atletika.

Guoda Vilkaitė, MF V k., tinklinis.

Justina Sinkevičiūtė, OF V k.,
aerobinė gimnastika.

Tomas Tvarijonas, MF III k.,
šachmatai.

T. Bardausko ir Sporto instituto archyvo nuotr.
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KAUNO KLINIKOSE SUBURTA ORGANŲ DONORYSTĖS
KOORDINATORIŲ KOMANDA
Gruodžio mėn. Kauno klinikose suburta organų donorystės koordinatorių komanda, kuri siekia naujo proveržio transplantacijos
srityje.

Kauno klinikų archyvo nuotr.

K

auno klinikose, remiantis geriausia Vakarų Europos ligoninių
patirtimi, atskirtos dvi specialistų
komandos, dirbančios transplantacijų srityje: organų donorystės
koordinatoriai ir transplantacijos
koordinatoriai. Organų donorystės
koordinatoriai atsakingi už potencia

lių donorų paiešką, identifikavimą ir
ruošimą ligoninėje, bendravimą su
mirusių organų donorų artimaisiais,
klinikinių rekomendacijų rengimą visais su organų donoryste susijusiais
atvejais. Naujoji Organų donorystės
koordinavimo tarnyba diegs ir plėtos
naujus donorystės modelius, tokius

kaip šiemet Kaune pradėta neplakančios širdies donorystės programa.
Neurochirurgijos klinikos Neurochirurgijos intensyviosios terapijos
skyriaus vadovas Tomas Tamošuitis
teigia, kad Vakarų Europoje vyrauja
praktika, kai donorų ruošimo koordinatorių ir transplantacijos komandos
dirba atskirai, tačiau priklauso tos
pačios ligoninės struktūrai.
„Lietuvoje iki šiol abu etapus koordinuoja tie patys žmonės, o organų donorų identifikavimas, ruošimas, bendravimas su giminėmis perkeliamas
ant intensyviosios terapijos gydytojų
pečių. Iškyla ir moralinių bei etinių
dilemų, nes tuo pačiu metu gydytojai
privalo prižiūrėti ne vieną sunkiai
sergantį, bet ir vis dar vilčių teikiantį
pacientą“, – teigia T. Tamošuitis.
Organų donorystės koordinavimo
tarnybos rezultatai vertinami pagal
Europos Komisijos rekomendacijas.

„Universitetinei ligoninei labai svarbus ir mokslinis požiūris bei tyrimai,
susiję su organizmo pokyčiais po
mirties, naujų metodikų diegimas,
siekiant pagerinti donorinio organo
kokybę“, – teigia naujosios komandos lyderis.
Organų donorystės koordinatoriais
dirba trys gydytojai anesteziologaireanimatologai ir trys jaunesnieji kolegos, kurie specializuojasi neurologijos profilio intensyviosios terapijos
srityje. Koordinatoriai turi sukaupę
didelę patirtį gydydami pacientus,
patyrusius galvos smegenų traumą
arba kraujotakos sutrikimą, ruošdami organų donorus.
„Tikimės, kad sutelkta ir motyvuota
naujoji komanda bus naujo požiūrio į
organų donorystę Lietuvoje ir Baltijos
šalių regione lyderiai. Turime tikslą
atstovauti organų donorams ir jų
artimiesiems visuomenėje bei įpras-

minti jų neįkainojamą dovaną gyviesiems. Norime, kad donorinių organų
laukiančių žmonių sąrašas būtų kuo
trumpesnis“, – naujosios komandos
vardu kalba Tomas Tamošuitis.
Komandoje dirbantys specialistai
yra baigę Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) organizuojamus
transplantacijos kursus, dalyvauja
mokymuose ir konferencijose užsienyje. Gydytojai patys rengia ir skaito
paskaitas LSMU studentams bei gydytojams rezidentams.
Kauno klinikos yra daugiausia per
metus donorų paruošianti gydymo
įstaiga: 2015 m. Lietuvos gydymo
įstaigose iš viso paruošti 27 dauginiai (multiorganiniai) donorai, iš jų
15 – Kauno klinikose.
2016 m. liepą Kauno klinikų medikų
komanda paruošė pirmąjį šalyje
neplakančios širdies donorą.
Kauno klinikų inf.

KORPORACIJOS „FRATERNITAS LITUANICA ET PATRIA“ ŠOKIŲ VAKARAS
Kauno įgulos karininkų ramovėje jau penktąjį kartą vyko LSMU studentų ir gydytojų
korporacijos „Fraternitas Lituanica et Patria“ šokių vakaras. Šį kartą daugiau kaip 50
svečių panoro išbandyti parketą tradicija tapusiame renginyje.
Sen! Kristina Bubulytė

V

akaro metu dalyvius aistringų bačatos
žingsnelių mokė KTU šokių klubo „Viesulas“
šokėja G. Mickevičiūtė. Savo pasirodymais ir
žaisminga salsos pamokėle džiugino šokių studijos „Vanila“ atstovai V. Jatužytė ir K. Venckus.

G. Rudaitytės nuotraukos

Šokėjai dalyvius įtraukė į salsos ratelį, taip
priversdami pasikeisti partneriais. Energingais
šokiais užbūrė merginų grupė „Solo latino“.
Pasirodymu nustebino ne tik profesionalūs
šokėjai, bet ir kandidatai į korporacijos narius,
puikiai įvaldę rumbos ir salsos paslaptis. Pertraukų metu skambėjo A. Panavo ir A. Bubilai-

tės gyvai atliekami kūriniai. Dalyviai džiaugėsi
nuostabia muzika ir gausiu vaišių stalu. Šokio
virusu užikrėtę svečiai visą vakarą nenorėjo apleisti parketo. Džiaugiamės neblėstančiu renginio populiarumu ir tikimės, kad mums pavyko
sušildyti šiuos žiemos vakarus Lotynų Amerikos
šokių žingsneliais.
Renginys nebūtų įvykęs be mūsų rėmėjų ir partnerių pagalbos. Norime dar kartą jiems visiems
padėkoti. Taip pat šokių studijai „Vanila“, KTU
šokių klubui „Viesulas“.

INFORMACIJA
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ATVIRA DISKUSIJA „PAGALBINIS
APVAISINIMAS: MOKSLAS IR MORALĖ“

SAVANORYSTĖ – PADĖTI
KITIEMS UGDANT SAVE

LSMU MA Farmacijos fakultete Jaunųjų gydytojų asociacija ir ateiti
ninkų medikų korp! „Gaja“ organizavo diskusiją „Pagalbinis apvaisinimas: mokslas ir moralė“.

Artėjant šventėms, vieną gruodžio popietę LSMU SMD Ergoterapijos
būrelis susitiko su VšĮ „Kauno hospiso namų“ atstovais.

F

akultetinėje aplinkoje medikų
bendruomenė diskutavo apie
mokslinius ir etinius pagalbinio apvaisinimo aspektus. Renginį vedė
prof. Andrius Macas, savo mintis
gausiai susirinkusiai auditorijai dėstė
jaunieji gydytojai ir medicinos studentai. Diskusijoje dalyvavo 3-iųjų
metų skubiosios pagalbos rezidentai
Audrys Kukulskis ir Martynas Gedminas, gydytojas chirurgas Linas Martinaitis, VU MF IV kurso medicinos
studentė Aistė Pilkienė, 3-iųjų metų
akušerijos ginekologijos rezidentė
Akvilė Statnickaitė ir 4-ųjų metų
Miglė Gedgaudaitė.
Organizacijos nusprendė surengti
diskusiją, nes pastaruoju metu
viešojoje erdvėje pagalbinio apvaisinimo tema sukelia aršias kalbas,
dažnai pasklinda agresyvių teiginių.
Šia iniciatyva buvo siekiama parodyti, kad net ir jautriomis temomis

skirtingos pozicijos gali būti pasakytos su pagarba, be pykčio, vertinant
kito nuomonę.
Renginio vedėjas prof. A. Macas
diskusijos pradžioje supažindino su
įvairiais viešojo diskutavimo būdais,
paaiškino, kodėl pasirinkta būtent
viešosios diskusijos, o ne debatų
ar kita forma. Vienas iš renginio
tikslų būtent ir buvo bendruomenės
mokėjimo bendrauti labai svarbiais
klausimais stiprinimas. Diskusijos
klausytojai, vėliau uždavinėję klausimus kalbėjusiems dalyviams, buvo
įvairių kursų medicinos studentai,
taip pat – įvairių specialybių gydytojai rezidentai.
Į diskusiją atvyko Seimo narė, LVŽS
frakcijos atstovė, gydytoja nefrologė
Asta Kubilienė. Ji diskusijos dalyvių
klausė, ar, jų nuomone, kiekvienas
žmogus, ginantis gyvybę, būtinai yra
religingas.

Renginio metu buvo diskutuojama
apie skirtingų pagalbinio apvaisinimo
metodų, embrionų ir kiaušialąsčių
šaldymo pagrįstumą, su tuo susijusius moralo aspektus. Pristatyti naujausių mokslo straipsnių duomenys
ir įvairių draugijų rekomendacijos,
dalyviai dalijosi etiniais kiekvienos
taktikos argumentais.
Pagrindinis diskusijoje keltas moralinis klausimas „Kada prasideda
žmogaus gyvybė?“: nuo zigotos
užuomazgos, nuo nervų sistemos
pradmenų 18 nėštumo dieną ar nuo
22 nėštumo savaitės? Bendrą sutarimą pasiekti sunku, bet visų diskusijos dalyvių nuomone, labai svarbu
gerinti pagalbos nevaisingoms šeimoms pasiekiamumą. Diskutuodami
moraliniais klausimais galime ir turime gerbti bei stengtis suprasti vienas kito nuomonę. Jaunieji gydytojai
yra tvirtai įsitikinę, kad būtent to
reikia dabartinei visuomenei – pagarbos ir kito nuomonės vertinimo.
Jaunųjų gydytojų asociacija,
Ateitininkų medikų korp!„Gaja“

Šarūnė Tamulionytė, LSMU SMD
Ergoterapijos būrelio pirmininkė

J

aukią žiemos popietę su mumis
atvyko susitikti trys užsidegimu
spinduliuojančios atstovės: Kristina
Krasko, Lijana Pranskevičienė ir Drasutė Urbanavičienė.
Jaukaus susitikimo metu sužinojome, kas yra tas paslaptingasis hospisas. Tai neatlygintina paliatyvioji
pagalba į namus – savanorystė, kai
didžiausia dovana žmonėms tampa

atėjimas ir buvimas kartu! Tam reikia
visai nedaug – tik turėti noro padėti
kitiems. Savanoriaudami – padedame
ne tik kitiems, bet kartu ugdome
savo žmogiškumą.
S. Anderson yra pasakiusi: „Tu negyvenai, kol nepadarei gero kažkam, kas
tau negalės atsilyginti. Savanoriams
nemokama ne todėl, kad jie beverčiai,
o todėl, kad jie yra neįkainojami.“
Tad kviečiame visus neabejingus prisijungti prie savanorių būrio ir padėti
žmonėms savo buvimu kartu!

PRO MEMORIA

DOCENTAS JUOZAS
BABRAVIČIUS (1931–2016)
N

A. M. Bražėnaitės nuotr.

esulaukęs šv. Kalėdų staiga
Amžinybėn išėjo mylimas kurso
draugas (bendradarbis) Juozas Babravičius. Gražus ir prasmingas buvo
jo pasirinktas kelias. Praslinkę metai
kupini nelengvų darbų, atsakomybės
ir dėmesio savo pacientams, šeimai,
draugams ir bendradarbiams.
Netekome puikaus gydytojo ir žmogaus. Juozas gimė žymaus dainininko Juozo Babravičiaus ir mokytojos
šeimoje Kaune. 1949 m. baigė Kauno
VI gimnaziją, 1952 m. – J. Gruodžio
muzikos mokyklą, 1955 m. – Kauno
medicinos institutą. Dvejus metus
dirbo chirurgu Kelmės ligoninėje ir
poliklinikoje, 1957–1967 m. Respublikinėje tuberkuliozės Raudonojo Kryžiaus sanatorijoje. Po specializacijos
Tbilisyje pradėjo ftiziochirurgo darbą.
1967 m. apgynė medicinos mokslų
kandidato (dr.) disertaciją, kurioje
apibendrino kaverninių plaučių
tuberkuliozės formų gydymo ekstrapleuriniu ir oleotoraksu tolimuosius
rezultatus.
Pradėjo dirbti Kauno medicinos
instituto (LSMU MA) Chirurgijos klinikoje: iš pradžių asistentas, nuo
1977 m. – docentas. Tyrė tulžies
ir kasos sistemos ligų sąveikos ir
korekcijos, tarp jų – kasos nekrozės
patologinės fiziologijos ir gydymo
problemas. Atliko daugiau nei tūkstantį operacijų. Daugiau kaip 100
mokslo darbų, 12 mokomųjų leidinių
autorius ir bendraautoris. Medicinos
fakulteto studentams skaitė chirur-

ginių ligų kurso paskaitas. 1991 m.
jam suteikta aukščiausia chirurgo
kvalifikacinė kategorija. Velionis
parengė ir išleido reikšmingą Lietuvos muzikinės kultūros istorijai
knygą – monografiją apie savo tėvą
„Dainininko Juozo Babravičiaus odisėja: 1982–1957.“ 2007.-160 p. Baltą
chalatą Juozas vilkėjo daugiau kaip
45 metus, suteikdamas pagalbą pacientams, nuramindamas juos geru
žodžiu. Amžinojo poilsio, šviesios
atminties mūsų mylimas draugas
docentas Juozas Babravičius atsigulė
Kauno Panemunės kapinėse šalia
savo mylimų tėvų.
LSMU MA Bendrosios chirurgijos
nuotr.
klinikosAutorės
bendradarbiai
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Jei dar ámanoma paguosti,
Þinokit, kad širdys mûsų gedi su Jumis.
Tik žmogui lemta skausmà pažaboti,
Surasti ramybę, susitaikyti su lemtimi…

Nepareis, nesugráš, nepabels á duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.

Mirus mylimai Mamai nuoširdžiai užjaučiame
LSMU Personalo tarnybos vadovę Valerijà Kietelienę.

Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės Operacinės kolektyvas
užjaučia Operacinės pagalbinę darbuotojà
Rasà Radzevièiûtę mirus mylimam vyrui.

LSMU Personalo tarnybos kolektyvas
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šià sunkià netekties valandà.
Nuoširdžiai užjaučiame Personalo tarnybos vadovę
Valerijà Kietelienę mirus brangiai mamytei.
TRSC Kolektyvas

Mirus docentui Juozui Babravičiui,
šeimà ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučia Bendrosios chirurgijos klinikos
bendradarbiai.

Skaudžià netekties valandà, mirus mylimai mamai,
gydytojà akušerę ginekologę Onà Èerniauskaitę
ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Akušerijos ir ginekologijos klinikos kolektyvas.

DISERTACIJOS GYNIMAS
2017 m. vasario 10 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Dr. S. Jankausko auditorijoje
(Tilžės g. 18, 47181, Kaunas) viešajame Veterinarijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Tomo Kupčinsko parengta daktaro disertacija „Avių virškinamojo trakto nematodų antihelmintinis atsparumas ir kontrolė Lietuvoje“ (žemės
ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Saulius Petkevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai,
veterinarija – 02A)
Veterinarijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Jûratė Šiugždaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Nariai:
Doc. dr. Alvydas Malakauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Prof. dr. Vaidas Oberauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Prof. dr. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Dr. Herve Hoste (Prancūzijos žemės ūkio nacionalinis mokslinių tyrimų institutas, biomedicinos mokslai, zoologija – 05B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Veterinarijos akademijos bibliotekoje (Tilžės g. 18, 47181, Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

PADĖKA

2

016 12 01 man atliko operaciją – kairės kojos klubo protezą pakeitė kitu.
Žinau, kad operacija buvo labai sudėtinga ir ilga, todėl norėčiau daug kam
padėkoti. Pirmiausia nuoširdžiai dėkoju Ortopedijos traumatologijos klinikos
Ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovui ortopedui traumatologui dr.
Arūnui Verteliui, jo asistentui ir anesteziologui, visai operacinės komandai,
Intensyviosios terapijos palatos darbuotojams. Dėkoju ir visiems šio skyriaus
darbuotojams už nuoširdžią slaugą ir priežiūrą. Kai padėtis buvo tokia bloga
kaip mano, gydo ne tik vaistai, bet ir malonus žodis bei nuoširdi šypsena.
Linkiu sėkmės, sveikatos, laimės ir pasisekimo Jūsų sunkiame darbe. Visiems labai ačiū.
Marija Adė Butienė, 3072 palata

D

ėkoju Onkologijos ir hematologijos klinikos Hematologijos skyriaus
vadovui doc. Rolandui Gerbutavičiui, gydytojai Erminai Kėvalienei
ir Martynai Apinytei, vyr. slaugytojai-slaugos administratorei Danguolei
Mockeliūnienei, slaugytojai Raimondai Urbonavičienei ir visam klinikos
personalui už išgelbėtą gyvybę ir labai labai gerą priežiūrą.
Stasė Tadaravičienė

N

oriu išreikšti padėką Kauno klinikų
Skubios pagalbos skyriaus personalui.
Ne pirmą kartą susiduriu ir matau, kad jie
profesionalūs ir rūpestingi. Ypač padėjo
Neurologijos klinikos Neurologijos skyriaus
gydytojos Audronės Juosponytės profesionalumas, be to, labai kultūringa ir šviesi
aplinka. Ačiū.
Gitana Kamčaitienė

D

ėkoju Reumatologijos klinikos gydytojai Loretai Adomaitienei ir slaugytojai
Aušrai Urbonavičienei.
Mielosios, linkiu niekada nepavargti ir palaikyti mus, ligonius, dvasiškai. Jūs mūsų
gyvenimo viltis. Ačiū jums už šiltą priėmimą ir suteiktą sveikatą. Stiprybės jums.
V. Šlajienė

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
■ Gydytojo krūtinės chirurgo 2,0 et. (2 × 1,0 et.) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
■ Klinikos slaugos vadovo 0,5 et. Kardiologijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai klinikos slaugos vadovui: aukštasis universitetinis
biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimas, magistro
kvalifikacinis laipsnis arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros
vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos
ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinis laipsnis, ne mažesnė
kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje ir ne mažesnė kaip 1 metų darbo
patirtis slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje, galiojanti
bendrosios praktikos slaugytojo licencija.
Papildomos kompetencijos – privalumas: mokslo laipsnis (slaugos, visuomenės
sveikatos, psichologijos, vadybos ir administravimo, teisės, ekonomikos), užsienio kalbų mokėjimas, papildomų profesinės kvalifikacijos kursų ar mokymų
išklausymas sveikatos politikos, vadybos ir administravimo srityse.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 0,75 et. Kardiologijos klinikos
Širdies nepakankamumo ir ydų skyriuje;
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 0,75 et. Kardiologijos klinikos
Širdies aritmijų skyriuje;
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Kardiologijos klinikos
Išeminės širdies ligos skyriuje;
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Kardiologijos klinikos
Konsultacijų ir diagnostikos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai vyresniajam slaugytojui-slaugos administratoriui:
aukštasis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo
bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba aukštesnysis slaugos išsilavinimas, ne
mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje, bendrosios praktikos
slaugytojo licencija.
Papildomos kompetencijos – privalumas: darbo patirtis slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje, mokslo laipsnis (slaugos, visuomenės
sveikatos, psichologijos, vadybos ir administravimo, teisės, ekonomikos), užsienio kalbų mokėjimas, papildomų profesinės kvalifikacijos kursų ar mokymų
išklausymas sveikatos politikos, vadybos ir administravimo srityse.
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.
Dr. Daiva Pentiokinienė, Direktorė valdymui ir plėtrai
l. e. generalinio direktoriaus pareigas

Designed by Freepik

PADĖKA
Tai nuo tavęs čia taip šviesu,
Nuo žodžio šitaip pasakyto.
Nuo pagalvojimo balsu:
Turbût ne dėl savęs esu –
Esu turbūt dėl ko nors kito.
Just. Marcinkevičius

N

uoširdžiausiai noriu padėkoti gyd. neurochirurgui
Gintautui Vaitkevičiui už puikiai atliktą operaciją ir
gerėjančią sveikatą. Dėkoju už ypatingą rūpestį, nuoširdumą ir atsidavimą. Jūsų darbas nepaprastai prasmingas. Taip pat noriu padėkoti vyr. slaugytojai-administratorei Smaidai Skupeikienei už palaikymo ir padrąsinimo
žodžius. Ačiū slaugytojoms Eglei K., Jurgitai B., Astai R.,
Jolantai B. už jūsų šypsenas ir paguodžiančius žodžius,
kurie suteikė viltį. Dėkoju visam personalui už paramą
ir pagalbą.
Su pagarba Inga Gerulaitienė

D

ėkoju Chirurgijos klinikos Chirurgijos skyriaus
vadovui prof. dr. Giedriui Barauskui už malonų
bendravimą, išsamius paaiškinimus gydymo klausimais ir malonią šypseną. Dievas duotų daugiau
tokių gerų, malonių specialistų.
Su pagarba 5 palatos ligonės

N

uoširdžiai dėkojame visam Kardiologijos klinikos II kardiologijos skyriaus personalui už
mamos Reginos Juršienės priežiūrą.
Dukros
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S

u sūneliu esame labai ypatingi Lietuvos piliečiai. Turime labai retą ir sudėtingą patologiją.
Labai smagu, kad Kauno klinikose atsirado Retų ligų koordinacinis centras, kuris padeda
mums sunkiame, daug nežinomybių slypinčiame, pavojingame gyvenimo kelyje. Retos ligos
dažniausiai ne tik sudėtingos, mažai žinomos, bet ir sisteminės. Todėl labai noriu padėkoti
visiems retų ligų specialistams, kad jie vienijasi ir dirba drauge. Mano sūnui jau beveik
17 metų. Tik šiais metais retų ligų specialistės Neurologijos klinikos Vaikų neurologijos skyriaus vaikų neurologės Mildos Dambrauskienės dėka jis visiškai ištirtas. Tirtas ne tik neurologiškai, bet visapusiškai, nes ligos pobūdis apima daug medicinos šakų. Sūnus buvo ne tik
atidžiai apžiūrėtas, bet juo buvo šiltai rūpinamasi, skiriama daug dėmesio. Visą laiką praleidę ligoninėje jautėmės tarsi namuose. Norėtume už tai padėkoti ir šiai gydytojai, ir visam
Vaikų neurologijos skyriaus kolektyvui.
Taip pat nuoširdžiai norime padėkoti ir Akių ligų klinikos medikams, kurie rūpinasi sūnaus
regėjimo likučiu. Nuoširdžiai norime padėkoti Retų ligų koordinacinio centro akių ligų gydytojai doc. Rasai Liutkevičienei, kuri supranta, kad retos ligos nesibaigia vaikystėje, jos toliau
nesmagiai primena apie save, pasirodydamos vis naujomis komplikacijomis. Todėl gydytoja
su mano sūnumi ir toliau sutinka bendrauti, net tada, kai jis jau bus suaugęs. Labai AÈIŪ
Jums už tai šaunuole mūsų gydytoja.
Pagarbiai Lauryno mama Vida

