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DOC. ALGIMANTUI MATUKEVIČIUI – LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO
GEDIMINO ORDINO RITERIO KRYŽIUS
Vasario 16-ąją Lietuvos Respublikos Prezidentė apdovanojo Lietuvai nusipelniusius žmones. Tarp pagerbtųjų – ir LSMU MA Neurochirurgijos klinikos Vaikų neurochirurgijos skyriaus vadovas doc.
Algimantas Matukevičius.
Džiuljeta Kulvietienė
LSMU docentui Lietuvos Respublikos
Prezidentė įteikė Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio
kryžių. Juo apdovanojami asmenys,
pasižymėję uoliu ir sąžiningu darbu
valstybinėje tarnyboje arba visuomeninėje veikloje.
Sveikiname gerbiamą ir visų – mažųjų pacientų bei jų tėvelių, kolegų
ir bendradarbių – mylimą neurochirurgą doc. A. Matukevičių ir prašome
pasidalyti mintimis ne tik apie darbą. Būsimą neurochirurgą nuo pat
vaikystės lydėjo mediko darbo pavyzdžiai. Doc. A. Matukevičiaus tėtis
buvo neurochirurgas, mama – rentgenologė. Docento sutuoktinė – taip
pat medikė. Matukevičiai užaugino

dvi dukras – viena pasirinko radiologiją, kita – radiotechologijas.
„Neurochirurgija man visuomet atrodė pati sunkiausia, sudėtingiausia
medicinos sritis, todėl ją ir pasirinkau. Vaikų neurochirurgiją pasirinkau
atsitiktinai – paskyrė į vaikų skyrių,
čia ir likau. Ir nesigailiu. Man patinka ši sritis – nieko nenorėčiau
keisti. Vaikų neurochirurgija apima
visas neurochirurgijos sritis: apsigimimai, onkologinės ligos, galvos ir
stuburo traumos, smegenų ir kaulų
vystymosi raidos sutrikimai, įvairios
kraujagyslių, nervų, galvos ir stuburo smegenų ligos“, – pasakoja nuo
1981 m. šioje srityje dirbantis doc.
A. Matukevičius.
„Mūsų skyriuje gydome daug sunkių mažųjų pacientų, visi jie savaip

išskirtiniai, įsimintini, – skyriaus
vadovas pasakoja prisimenantis
pacientus vien išgirdęs jų pavardes. – Tuomet visa paciento istorija,
gydymo eiga tarsi iškyla prieš akis.“
Ar Lietuvoje daugėja vaikų, kurie į
šį pasaulį ateina turėdami apsigimimų – pasak skyriaus vadovo, sunku
būtų atsakyti į šį klausimą, nes Lietuvoje apskritai mažėja vaikų. Todėl
ir Vaikų neurochirurgijos skyrius
mažėja. Kauno klinikų Vaikų neurochirurgijos skyrius vis dar išlieka
pagrindinis toks skyrius Lietuvoje ir
šiuo metu turi 10 lovų. Skyriuje dirba
3 neurochirurgai ir 15 slaugytojų.
Jei slaugos specialistų liks mažiau,
pasak skyriaus vadovo, bus labai
sunku.
Skyriuje nuolat tobulinasi rezidentai.
Po kelis jų priimama kiekvienais
metais. Šiuo metu yra šeši, iš jų 4 –
šiemet baigs rezidentūrą.
Pasak doc. A. Matukevičiaus, nėra
daug norinčiųjų pasirinkti vaikų neu2 p.
rochirurgiją.

Doc. Algimantas Matukevičius ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
R. Dačkaus nuotr.

PRADEDAMAS NAUJAS
PROJEKTAS TraCE

STUDIJOMS SIEKIAME SUTEIKTI
DAR DAUGIAU TARPTAUTIŠKUMO

Projektas TraCE: TRA-ining of Informal C-aregivers in E-lderly Care
skirtas parengti mokymo modulį artimiesiems, slaugantiems namuose vyresnio amžiaus pacientus.

Vienos veterinarinės medicinos universiteto (Aust
rija), Gyvūnų mitybos ir funkcionaliųjų augalų
sudėtinių dalių departamento direktorius prof.
habil. dr. Qendrimas Zebelis nuo vasario 23 d.
LSMU Veterinarijos akademijoje pradėjo skaityti
paskaitų ciklą (anglų kalba). Paskaitų temos –
gyvūninių išteklių valdymas, arklių fiziologija,
mityba, gerovė, gyvūnų panaudojimo galimybės
žmonių gydymo tikslais.

Dr. Alina Vaškelytė,
Doc. dr. Aurelija Blaževičienė,
Slaugos ir rūpybos katedra

V

asario 13–16 d. Ankaros
Baskento universitete
vyko projekto TraCE partnerių pirmasis susitikimas. Šio
projekto tikslas – išanalizuoti
skirtingų šalių artimųjų,
prižiūrinčių senyvo amžiaus
žmones, poreikius, problemas, su kuriomis jie susiduria, bei parengti standartizuotą mokymų modulį, kuris
padėtų artimiesiems teikti
geresnę priežiūrą namuose.
Susitikime dalyvavo LSMU
Slaugos ir rūpybos katedros
vedėja doc. dr. Aurelija Blaževičienė ir katedros dėstytoja dr. Alina
Vaškelytė. Šio tarptautinio projekto
partneriai: Baskento universiteto
(Ankara, Turkija); LSMU Slaugos ir rūpybos katedra (Lietuva); La Sapienza
(Roma, Italija); Roterdamo Erasmus
universitetas (Roterdamas Olandija);
Turkijos Geriatrijos slaugytojų asociacija (GerHemDer); Ankaros vyresnio
amžiaus žmonių federacija (UYSAF);

Jolanta Jonikienė

I

Ankaros savivaldybė; ImonTech technologijų kompanija (Ankara, Turkija).
Projekto tikslas – išanalizuoti skirtingų
šalių artimųjų, prižiūrinčių senyvo amžiaus žmones, poreikius, problemas,
su kuriomis jie susiduria, bei parengti
standartizuotą interaktyvųjį mokymo
modulį, kuris padėtų artimiesiems
teikti geresnę priežiūrą.
2 p.

škilus mokslininkas iš Austrijos į LSMU skaityti paskaitų
atvyko pakviestas Gyvulininkystės technologijos fakulteto
Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovo prof. habil.
dr. Romo Gružausko. Paskaitos skirtos Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentams. GTF atstovai yra sudarę puikias galimybes visiems LSMU bendruomenės nariams dalyvauti paskaitose. Gyvūnų auginimo technologijų instituto
darbuotojos ir doktorantės – V. Buckiūnienė, I. Kudlinskienė,
G. Stanytė – pasirengusios teikti konsultacijas studentams,
jeigu jų prireiktų. Profesorius R. Gružauskas tikina, kad
sunkumų nekils ir mokslininkų, ir studentų diskusijos galės
vykti net trimis kalbomis – lietuvių, anglų ir vokiečių.
Kuriant ir vykdant naująją Gyvūninių išteklių valdymo
magistrantūros studijų programą dalyvauja net keturi
LSMU fakultetai: Gyvulininkystės technologijos, Medicinos,
Slaugos ir Visuomenės sveikatos. Gyvūnų panaudojimas
žmonių gydymo tikslais – yra vienas pagrindinių šios programos tikslų: rekreacija, reabilitacija, įvairios terapijos rūšys: hipoterapija, kaniterapija. Rekreacija yra labai artima
ir vienai medicinos šakai – reabilitacijai, kurios tikslas yra

Prof. Michaelis A. Grashornas, prof. habil. dr. Qendrimas
Zebelis, prof. habil. dr. Romas Gružauskas.
Autorės nuotr.
kuo greičiau atkurti fizinius ir kitokius ligonio gebėjimus
po traumų arba ligų. GTF mokslininkai pasirengę teikti
informaciją gydymo tikslais auginamų gyvūnų veisimo,
laikymo, auginimo ir mitybos klausimais. Šių gyvūnų auginimas gerokai skiriasi nuo ūkinių gyvūnų.
„Studijų kokybei norime suteikti dar daugiau tarptautiškumo. Tarptautinių, ilgamečių partnerių iš Vokietijos ir
Austrijos paskaitos gilina Universiteto studentų žinias bei
skatina jų siekti konferencijų, stažuočių bei susitikimų
metu. Mokslinės diskusijos kartu su studentais skatina
nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą“ – teigė prof.
habil. dr. R. Gružauskas.
Anot profesoriaus, kovo 13–18 d. LSMU svečiuosis ir paskaitas apie paukštininkystės sritį skaitys pasaulinio masto
mokslininkas Hohenheimo universiteto (Vokietija) prof.
Michaelis A. Grashornas.
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SIEKIAME, KAD LSMU STUDENTAI SAVO MINISTRAS A. VERYGA:
ŽINIAS INVESTUOTŲ Į LIETUVOS ATEITĮ „GYDYTOJAI REZIDENTAI
GALĖS TEIKTI DAUGIAU
PASLAUGŲ PACIENTAMS“
Vasario 12–18 d. Seinejokio (Seinäjoki) taikomųjų mokslų universitete (Suomija) lankėsi prof. Elena Bartkienė ir prof. Loreta Šernienė.
Suomijoje vyko Tarptautinė savaitė. Tarptautinė savaitė – išskirtinis
renginys, į kurį susirenka įvairių sričių mokslininkai ir studentai
iš viso pasaulio.

Prof. Elena Bartkienė.
Jolanta Jonikienė

K

aip teigia LSMU prorektorė prof.
Vaiva Lesauskaitė, LSMU kartu
su VU yra biomedicinos mokslų srities lyderiai. Nusipelnę universiteto
mokslininkai yra skatinami už gerus
mokslo rodiklius. Prof. E. Bartkienė
yra viena iš pažangiausių mokslininkių LSMU.

Prof. Loreta Sernienė.
Autorės nuotr.
Pagrindinis profesorių iš Lietuvos
tikslas – stiprinti tarptautiškumą tarp
institucijų ir kuo daugiau studentų
įtraukti į panašaus pobūdžio renginius. Tai daugelio sričių mokslininkų
ir specialistų susitikimas, skatinantis
įvairių universitetų bendradarbiavimą bei kūrybą ir motyvaciją.
Vykome į žvalgybą, juokauja prof.
E. Bartkienė. Vizito tikslas buvo kuo

daugiau sužinoti apie tarptautinius projektus ir išgirsti naujausias
maisto mokslo srities tendencijas,
dalyvauti mokslinėje diskusijoje ir
kolegiškai pabendrauti. Raginsime
LSMU studentus vykti į Suomiją ir
stiprinsime tarpinstitucinį bendradarbiavimą, žinodamos, kad drąsiai
galime siųsti savo studentus semtis
kompetentingos tarptautinės patirties, pabrėžė profesorė.
Tarptautinėje savaitėje LSMU mokslininkės pristatinėjo Veterinarijos
fakulteto Maisto mokslo ir Veterinarinės maisto saugos programas.
Šios kelionės – tai puiki galimybė užmegzti kontaktus, tad profesorės teigia išnaudojančios visas įmanomas
galimybes. Mokslininkės stiprina
projektinę veiklą nuolat ieškodamos
naujų kontaktų ir galimybių. Artimiausi profesorių planai – Erasmus
sutartys su Kalifornijos, Vengrijos bei
Vokietijos taikomųjų mokslų universitetais, Brno universitetu.
Prof. E. Bartkienė vardija akademinės
veiklos tikslus, vienas jų – skatinti
studentų ugdymą. Jeigu mokslininkai
neatliks savo misijos, greitu metu gali
prarasti kvalifikuotus specialistus,
kurių poreikis įmonėse nuolat didėja.
„Norime, kad mūsų jaunimas įgytų
žinių, kvalifikaciją, tobulintųsi užsienyje, bet ateityje rinktųsi gyvenimą
Lietuvoje. Siekiame, kad studentai
savo žinias investuotų į Lietuvos
ateitį“ – teigė prof. E. Bartkienė.

STAŽUOTĖ NORVEGIJOS LIGONINĖJE
LSMU MA Slaugos fakulteto Išplėstinės
slaugos praktikos studijų programos
studentė Irma Černevičienė dvi savaitės stažavosi Norvegijos Stavangerio
universitetinės ligoninės Bendrajame
intensyviosios terapijos skyriuje. Galimybę ir stipendiją stažuotei suteikė
„Nordplus“ programos „Nordinnett“
tinklas, kurio tikslas – plėsti slaugos
studentų ir jaunųjų slaugos praktikų
kompetencijas intensyviosios slaugos
ir reanimacijos srityje. Tinklo veiklą
Slaugos fakultete koordinuoja Slaugos ir rūpybos katedros prof. Olga
5 p.
Riklikienė.

Irma Černevičienė su slaugytoja Marta Markevičiūtė.

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovybė imasi permainų
ir plečiant gydytojų rezidentų veiklą. Tuo tikslu pradedamas diegti
pakopinio kompetencijų modelis, kuris pagerins gydytojų rezidentų rengimą ir jiems suteiks daugiau savarankiškumo rezidentūros
studijų metu bei leis teikti daugiau paslaugų pacientams, ko iki
šiol jaunieji gydytojai negali daryti.

S

veikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, ši naujovė
naudinga ne tik rezidentams, bet ir
gydytojams bei pacientams.
„Įsigaliojus šiems pakeitimams, jaunieji gydytojai galės suteikti daugiau
pacientams reikalingų paslaugų,
kurias iki šiol galėjo teikti tik pilnai
studijas baigę medikai, t. y. dirbantys medikai. Pavyzdžiui, išrašyti
receptus, gimimo, mirties ir kitokias
specialias pažymas bei kitus nesudėtingus darbus. Neabejotinai, tai
palengvins gydytojų darbą, dalinai
sumažins jų darbo krūvį, kurį perims
jaunieji gydytojai“, – sako ministras
A. Veryga.
Anot ministro A. Verygos svarbu ir
tai, kad ši naujovė leis gydytojams
rezidentams rezidentūros bazėse,
esančiose rajonuose, bent dalinai
sumažinti gydytojų trūkumą ir užtik
rinti geresnį paslaugų prieinamumą
pacientams regionuose.

SAM dar praėjusiais metais pradėjo
diskusijas su universitetais, jaunaisiais gydytojais-rezidentais, gydymo įstaigomis, o artimiausiu metu
planuoja susitikti su Švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM) dėl galimo
rezidentų pakopinio kompetencijų
modelio įdiegimo Lietuvoje. Šią idėją
palaiko ir Jaunųjų gydytojų asociacija
(JGA), su kuria ne kartą diskutuota
apie tokį poreikį. Apie tai diskutuota
ir su universitetų, VLK ir kitų institucijų atstovais.
Kaip tik šiuo metu yra rengiamas
planas, kaip sklandžiai įdiegti tokį
etapinį gydytojų rezidentų kompetencijų reglamentavimą. Tuo tikslu
sudaroma darbo grupė, kuri turės
paruošti konkrečius pasiūlymus
dėl gydytojų rezidentų pakopinio
kompetencijų įgijimo. Jau išsiųsti
kvietimai suinteresuotoms pusėms
pateikti į ją savo atstovus.
SAM Ryšių su visuomene skyrius

PRADEDAMAS NAUJAS
PROJEKTAS TraCE
1 p.
Susitikimo metu visų šalių atstovai
pasakė labai panašius sunkumus,
kuriuos patiria artimieji, namuose
slaugantys vyresnio amžiaus žmones. Tai ir perdegimas, ir moralinis
išsekimas, nes nėra sukurtos universalios sistemos, kuri pagelbėtų teikti
priežiūrą namuose. Aktualūs klausimai visoms šalims buvo saugios
aplinkos sukūrimas namuose ir žinių
stoka, slaugant vyresnio amžiaus
asmenis.

Susitikimo metu tyrėjai lankėsi Ankaros vyresnio amžiaus žmonių federacijoje, kuri aktyviai prisideda prie sveiko
senėjimo skatinimo bei mažinimo
vyresnio amžiaus žmonių socialinės
atskirties. Šios federacijos nariai –
senjorai – pademonstravo meninius
bei muzikinius savo gebėjimus. Jie
tapo naudodami Ebru techniką, mokosi groti įvairiais instumentais bei kartu
su profesionalais atlikėjais mokosi
dainuoti. Tai geros praktikos pavyzdys, kuris sėkmingai veikia Turkijoje.

DOC. ALGIMANTUI MATUKEVIČIUI – LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO
GEDIMINO ORDINO RITERIO KRYŽIUS
1 p.
Tai gana sunkus darbas, reikalaujantis didesnio kruopštumo, daugiau
ištvermės ir kantrybės, beveik visos
operacijos atliekamos naudojant
mikroskopą. Operacija trunka vidutiniškai 2–3 val. Pacientų amžius įvairus – 1 mėn.–18 metų, bet daugiau –
jaunesniojo amžiaus vaikai.
„Mokslo įrodyta, kad vaikų, kurie
ateina į šį pasaulį turėdami apsigimimų, būtų mažiau, jei būsimos
mamos ir planuojančios nėštumą

moterys tam tikru laiku vartotų
folio rūgštį, – tęsia doc. A. Matukevičius. – Žinoma, veikia ir genetika,
aplinkos veiksniai, alkoholio vartojimas, kt.“
LSMU mokslininkas, vykstantis į
konferencijas ir kitus savo srities
specialistų susibūrimus, bendrauja su
vokiečių neurochirurgais. Vokietijos
neurochirurgai ištobulino šuntavimo
sistemas, jos veikia pavyzdingai
tiksliai.
„Neurochirurgija labai priklauso nuo

technologijų pažangos. Pastaraisiais
metais pasikeitė ne tik darbas operacinėje, bet ir diagnostika“, – pasakoja
Respublikos Prezidentės įvertintas
neurochirurgas.
Doc. A. Matukevičius pripažįsta, kad
naujausiųjų technologijų pažanga
padeda ne tik dirbant, bet ir taupo
laiką. Docentas labai vertina tą laisvą
laiką, kurį gali praleisti su šeima.
Doc. A. Matukevičius mėgsta teatrą,
koncertus ir darbą sode: vaismedžiai,
dekoratyviniai augalai. Doc. A. Matu-

kevičius patvirtina, kad sodą mėgsta
visais metų laikais: nuo ankstyvo
pavasario iki vėlyvo rudens, o ir žiemą randa, ką jame veikti.
Pokalbį nutraukia darbo skambutis –
Vaikų neurochirurgijos skyriaus vadovas skuba, bet dar spėja perduoti
visiems visiems padėką už sveikinimus ir linkėjimus.
„Išgirsti gerą žodį – visada malonu, –
sako Vasario 16-ąją Lietuvos Respublikos Prezidentės Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio

kryžiumi apdovanotas Neurochirurgijos klinikos Vaikų neurochirurgijos
skyriaus vadovas doc. A. Matukevičius. – Ypač tada, jei dirbi sunkų, bet
mėgstamą darbą.“

„Neurochirurgija man
atrodė pati sudėtingiausia sritis, todėl ją
ir pasirinkau.“
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KĄ GALVOJA JAUNIEJI GYDYTOJAI APIE KETINIMUS PLĖSTI
GYDYTOJŲ REZIDENTŲ ATSAKOMYBIŲ RIBAS?
Vasario 21 d. Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) tinklalapyje jauniejigydytojai.lt išdėstė ir paskelbė savo nuomonę apie etapines jaunųjų
gydytojų kompetencijas. Siūlome su LGA nuomone susipažinti ir
„Ave vita“ skaitytojams.
Jaunųjų gydytojų etapinės
kompetencijos: nuo pradžių
Sveikatos apsaugos ministerijai
(SAM) paskelbus apie ketinimus
plėsti gydytojų rezidentų atsakomybių ribas, diegiant etapinių kompetencijų modelį, Jaunųjų gydytojų
asociacija (JGA) sulaukė daug klausimų iš žiniasklaidos bei visuomenės
atstovų. Todėl siekiame dar kartą
pasakyti jaunųjų gydytojų nuomonę
šia tema.

Kompetencijomis grįstos medicinos
studijos yra viena pagrindinių Jaunųjų gydytojų asociacijos veiklos krypčių nuo tada, kai tapome Europos
jaunųjų gydytojų asociacijos (European Junior Doctors) nariais. Lietuva
yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kurioje rezidentai yra ne tik
gydytojai, bet ir studentai. Todėl iki
šiol nėra aiškiai apibrėžtos gydytojų
rezidentų kompetencijų bei atsakomybių ribos: pavyzdžiui, vienose

ligoninėse gydytojai rezidentai gali
savarankiškai išrašyti kompensuojamuosius vaistus, o kitose – ne.
Pirmą kartą šį klausimą viešai aptarinėjome Europos jaunųjų gydytojų asamblėjoje Vilniuje 2016 m.
gegužės mėn. Diskusijoje dalyvavo
universitetų bei Sveikatos apsaugos
ministerijos atstovai. Po renginio
gavome stiprų Europos organizacijos
palaikymą ir raginimą toliau kartu
dirbti į rezidentūros studijas diegiant
kompetencijomis grįstą edukacijos
modelį (Competence-based medical
education – CBME).
Vakarų Europos šalių rezidentūros
studijos turi esminį skirtumą: Vokietijoje, Anglijoje, Estijoje ir kitose šalyse

rezidentai per studijų metus pakopomis įgauna vis daugiau atsakomybių.
Pavyzdžiui, pradedantysis ortopedijos-traumatologijos rezidentas dirba
nuolatos prižiūrimas. Įgijęs dalį žinių,
kurios patvirtinamos atliktų įgūdžių
vertinimu ar išlaikytais egzaminais,
jis gali savarankiškai sutvarkyti žaizdas ar pritaikyti įtvarus. Vėliau galima atlikti nesudėtingas chirurgines
operacijas, o rezidentūros pabaigoje –
savarankiškai (be nuolatinės priežiūros) visas gydytojui specialistui
priklausančias kompetencijas.
Dabartinė padėtis Lietuvoje
Lietuvoje gydytojai rezidentai rezidentūros metu rotacijos būdu mo-

kosi įvairių klinikinių disciplinų ciklų
principu, gauna įskaitas, o rezidentūros pabaigoje laiko baigiamąjį egzaminą. Kartais baigiamasis egzaminas
būna vienintelis atsiskaitymas per
visus rezidentūros metus.
Šiuo metu jaunasis gydytojas, dirbantis rezidentūros bazėje, iki pat
jos baigimo teisiškai negali savarankiškai atlikti jokių procedūrų arba
priimti klinikinių sprendimų. Netgi
ketverius–penkerius metus mokęsi
rezidentai, kurie jau po mėnesio
taps licencijuotais gydytojais, teisiškai negali priimti nė vieno savarankiško klinikinio sprendimo.
Jaunųjų gydytojų asociacija įsitikinusi, kad visų specialybių gydytojai
rezidentai antrajame rezidentūros
kurse tam tikrus sprendimus gali
priimti taip pat gerai kaip ir pabaigusieji rezidentūrą. Tačiau skirtingai tam tikrų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų interpretuojami
teisės aktai sudaro didelius teisių ir
pareigų netolygumus tarp rezidentūros bazių. Kasdienį rezidento darbą
reglamentuoja teisės aktai – ne tik
Medicinos praktikos įstatymas, bet ir
Vyriausybės įstatymas dėl gydytojų
rengimo, pavyzdiniai pareiginiai rezidento nuostatai ir medicinos gydytojo licencijoje įrašyti įpareigojimai,
rezidentūros programa.
Gydytojo rezidento rengimas yra
grįstas glaudaus profesinio santykio
su vyresniais kolegomis ir mokytojais kūrimu bei palaikymu. Todėl
nuoseklus konsultavimosi ir patirties
iš vyresnių medikų perėmimo procesas yra svarbi jaunojo gydytojo formavimo grandis. Etapinių kompetencijų įdiegimas dar labiau sustiprins
mokinio ir mokytojo santykį. Viena
iš esminių gydytojo rezidento atsakomybių – gerai suprasti ir atskirti,
kur pasibaigia jo kompetencijų ribos
ir kada būtina kreiptis pagalbos į
labiau patyrusį gydytoją – deja, šiuo
metu ši linija nėra apibrėžta.
Gydytojo profesija neišvengiamai
susijusi su atsakomybe, tačiau tinkamai pasirengus ji tampa ne našta,
bet privilegija.
9 p.

„1000 KM ŠIRDIES ŽYGIO“ ATOMAZGA – NAUJOS FUNKCINĖS LOVOS
Pasibaigus „1000 km Širdies žygiui“, Vaikų ligų klinikos Onkologijos ir hematologijos sektoriuje gydomi mažieji pacientai sulaukė
išskirtinių dovanų – funkcinių lovų. Naujosios lovos padeda vaikams
pasijusti patogiau, yra sukurtos taip, kad būtų išvengta pragulų,
mažinamas raumenų diskomfortas.

P

S. Bagdono nuotr.

asitikdamas svečius ir priimdamas
dovanas Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Rimantas Kėvalas džiaugėsi
prasmingos akcijos rezultatais. „Surinkta žmonių parama – mums labai
svarbi ir reikšminga. Naujos funkcinės
lovos palengvins skyriuje gulinčių
mažųjų pacientų, sergančių onkologinėmis ligomis, gydymą, buvimą ligoninėje. Esame labai dėkingi visiems,
kurie neliko abejingi“, – teigė vadovas.
„1000 km Širdies žygis“ pagrindinis
iniciatorius organizacijos „Aktyvi
Tauragė“ vadovas Saulius Bagdonas
pabrėžė, kad tai – Lietuvos žmonių

dovana mažiesiems. „Negaliu atsiste
bėti, kokie nuostabūs mūsų šalies
žmonės. Viso žygio metu ir po jo
jaučiu jų palaikymą, supratingumą ir
esu labai dėkingas už tai, jog žmonės
aukoja vaikams“. Prisimindamas patį
žygį Saulius Bagdonas pabrėžė, kad
ne kilometrai buvo svarbiausia, bet
vaikai, jų noras pasveikti, tikėjimas ir
viltis jų akyse. Bendradarbiaudamas
su „Mamų unija“ Saulius Bagdonas
žmones kvietė į žygį per Lietuvos
miestus, kurie pagal vietovę yra išsidėstę širdies forma. Prie šio žygio
kiekviename mieste galėjo prisidėti
vaikai ir suaugusieji, pasirinkdami eiti
100 žingsnių, 10 m ar 10 km. „1000
km Širdies žygis“ metu buvo įveikta
1300 km, Lietuvos žmonės paaukojo
58 469 eurus, už kuriuos ir buvo nupirktos naujos funkcinės lovos.
Kauno klinikų inf.
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KAUNO KLINIKOS – PIRMAS LIETUVOJE TRANSPLANTACIJOS
CENTRAS, PELNĘS TARPTAUTINĮ SERTIFIKATĄ
Kauno klinikų Transplantacijos centre auditą atlikusi tarptautinė
auditorių grupė pateikė išvadas apie didžiausioje šalies ligoninėje
vykdomas donorų paruošimo bei organų ir audinių persodinimo procedūras. Nustačius, kad minėtas centras atitinka visus aukščiausius
šiai veiklai keliamus reikalavimus, Kauno klinikoms vienintelėms
Lietuvoje įteiktas trejus metus galiojantis sertifikatas, liudijantis
tarptautinį pripažinimą.

Kauno klinikų direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, l. e. Nacionalinio
transplantacijos biuro direktorės pareigas Audronė Būziuvienė.
Kauno klinikų archyvo nuotr.

P

asak Kauno klinikų generalinio
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, šio sertifikato
įgijimas yra didelis įvertinimas visai
jo vadovaujamai įstaigai, tačiau užvis svarbiau yra tai, kas slypi už šio
dokumento. „Bet koks tarptautinis
pripažinimas visada yra malonus
atpildas už kryptingas mūsų didelio
kolektyvo pastangas nuolatos gerinti sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę Lietuvoje. Tačiau už viską
svarbiau ir maloniau yra tai, kad
už bet kokių sertifikatų, diplomų ar
apdovanojimų visuomet slypi būriai
realių žmonių, kurie laimi kovas
prieš nuožmiausias šio laikotarpio
ligas ir toliau džiaugiasi kokybišku
gyvenimu. Tai daugiau nei popierinis
įrodymas, kad mūsų veikla transplantacijų srityje atitinka aukščiausius reikalavimus. Už šio dokumento
slypi šimtai dėl sėkmingų organų ir
audinių transplantacijų Kauno klinikose kasmet išgelbėjamų gyvybių.
Mums tai didžiausias atpildas ir
pripažinimas“, – džiaugiasi Kauno
klinikų direktorius.
Tarptautinio audito metu Čekijos
nacionalinio transplantacijos biuro ir
Lietuvos nacionalinio transplantacijos biuro teisininkai nagrinėjo Kauno
klinikų Transplantacijos centro donorų ruošimo ir organų bei audinių
transplantacijos darbo tvarkos aprašus, darbuotojų kvalifikaciją atspindinčius dokumentus, savikontrolę
garantuojančius dokumentus. Pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į kepenų transplantacijos procesus, taip
pat buvo peržiūrėti ir inkstų, širdies,
plaučių, ragenos transplantacijų

darbo tvarkos dokumentai. Rengiant
šią dokumentaciją, dalyvavo gausus
būrys donorų paruošimo ir organų
bei audinių transplantacijos srityje
dirbančių Kauno klinikų medikų.
„Jau daug metų garsėjame kaip daugiausia kelių organų donorų (multiorganinių donorų) paruošianti ligoninė
Lietuvoje. Pernai pirmieji ir kol kas
vieninteliai įdiegėme naują neplakančios širdies donorystės modelį
ir sėkmingai paruošėme pirmuosius
neplakančios širdies donorus, pradėjome transplantuoti kaulų čiulpus.
Dabar – ir šis tarptautinis įvertinimas.
Šių rezultatų pasiekėme tik pajėgę
bendram tikslui sutelkti gausų būrį
skirtingų sričių specialistų: gydytojų
anesteziologų-reanimatologų, gastroenterologų, chirurgų, nefrologų, urologų, kardiologų, radiologų, pulmonologų, kardiochirurgų, hematologų,
oftalmologų, radiologų, laboratorinės
medicinos gydytojų, transplantacijos ir donorų koordinatorių ir kt. Jų
gebėjimas dirbti išvien ir pasiekti
tokių laimėjimų liudija ne tik aukštas
profesines kompetencijas, bet ir vidinę kolektyvo brandą. Tai mane, kaip
vadovą, labai džiugina“, – pasakoja
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Kauno klinikose pradėtos ir autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacijos – jų 2016 m. atlikta
17. „Sėkmingai naudojama ir tandeminė autologinė kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos procedūra, kai pacientui per trumpą laiką
atliekamos dvi transplantacijos. Šiuo
metodu 2016 metais gydyti 2 mielomine liga sergantys pacientai“, –
teigia Onkologijos ir hematologijos

„Vykdant
sėkmingas organų
transplantacijas
kasmet gelbėjamos
gyvybės.“
klinikos Hematologijos skyriaus vadovas doc. Rolandas Gerbutavičius.
Transplantacijos koordinatorė dr.
Sondra Kybartienė-Mačiulaitė teigia,
kad donorai atrenkami itin kruopščiai, remiantis ilgamete gydytojų
patirtimi bei žiniomis, įgytomis
stažuojantis užsienio klinikose.
„Galime didžiuotis tuo, kad ne tik
turime puikius kelių organų donorų
(multiorganinių donorų) ruošimo,
pačių sudėtingiausių transplantacijos
operacijų atlikimo rezultatus, bet
ir puikiai organizuotą bei tinkamai
reglamentuotą darbo tvarką“, – sako
S. Kybartienė-Mačiulaitė.
Kauno klinikos – didžiausia donorinė
ligoninė Lietuvoje, paruošianti apie
40 proc. visų Lietuvos kelių organų
donorų (multiorganinių donorų). Siekiant garantuoti efektyvesnę ir kokybiškesnę potencialių donorų identifikavimo ir jų ruošimo tvarką, nuo
2016 metų gruodžio mėnesio Kauno
klinikose pradėjo dirbti donorų koordinatorių komanda, vadovaujama
gydytojo anesteziologo-reanimatologo Tomo Tamošuičio. Praėjusiais
metais, atsiradus atitinkamai teisinei
bazei, pirmą kartą Lietuvos istorijoje
Kauno klinikose buvo paruošti du
neplakančios širdies donorai.
Kauno klinikų inf.

KAUNO KLINIKOSE IŠSKIRTINIS DĖMESYS SUNKIAI
DIAGNOZUOJAMOMS LIGOMS
Žmonėms, sergantiems ypač retomis, mažai žinomomis ligomis ir
ilgai neišgirstantiems diagnozės, Kauno klinikose įsteigtas Retų ir
nediagnozuotų ligų koordinacinis centras. Lietuvoje – tai pirmasis
tokio tipo centras, kurio veikla bus sutelkta ne tik ties retų ligų
diagnostika bei gydymu, bet ypatingas dėmesys bus skiriamas
pacientams, sergantiems nediagnozuotomis ligomis.

N

ediagnozuotos ligos – tai tokios
ligos, kurios mokslo dar nėra aprašytos, pažintos, jų diagnostika nėra
patvirtinta ir gydymas dažnai nežinomas. „Nediagnozuotos ligos yra labai
retos ligos, todėl jų diagnostika ir gydymas yra problematiški, reikalaujantys išskirtinio daugiadalykės specialistų komandos įvertinimo, glaudaus
sričių bendradarbiavimo“, – teigė
Kauno klinikų generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
„Tuomet, kai susiduriame su ypač
retais, vienetiniais atvejais, ypač
svarbu laiku sulaukti profesionalios
pagalbos iš geriausių srities specialistų. Taigi, siekiant efektyvesnio ir
sėkmingesnio retų ir nediagnozuotų
ligų gydymo, labai svarbus yra organizuotumas ir koordinacija, kuriuos
ir užtikrins šis Retų ir nediagnozuotų
ligų koordinacinis centras“.
Naujasis centras perims iki šiol vei-

kusio Retų ligų koordinacinio centro
veiklas, tačiau ypatingas dėmesys
bus skiriamas pacientams, sergantiems nediagnozuotomis ligomis,
jų priežiūrai bei gydymui. „Norime
atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kai
pacientas mėnesius ar net metus
varsto sveikatos priežiūros įstaigų
duris. Jam yra atliekami tyrimai, pacientas yra nuolat stebimas, siunčiamas kitų specialistų apžiūrai, tačiau
ligos diagnozuoti taip ir nepavyksta.
Prireikia daug kantrybės, sveikatos,
finansų, taip pat yra prarandamas
brangus laikas“, – teigė centro vadovė prof. Milda Endzinienė. „Tokiais
atvejais svarbu pacientą siųsti tinkamiems specialistams konsultuoti ir
sulaukti visos reikalingos pagalbos.
Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinio centro veikla bus skirta šiam
tikslui pasiekti“. Profesorė taip pat
atkreipia dėmesį į kompleksinę retų ir

nediagnozuotų ligų gydymo specifiką.
„Retų ligų gydymas remiasi individualizuotos medicinos principais – kiekvienas atvejis yra individualus ir vienetinis, todėl reikalaujantis išskirtinai
atidaus medicinos personalo darbo,
supratingumo, žmogiškumo. Gydymo
ir gijimo procesas yra tarsi gydytojo ir
paciento partnerystė. Pacientai, sergantys retomis ligomis, taip pat ir jų
artimieji, tampa savo ligos ekspertais
ir su medikais bendradarbiauja kaip
lygiaverčiai partneriai.“
Vienas svarbiausių aspektų, diag
nozuojant ir gydant retas ir nediag
nozuotas ligas – tarptautinis bendradarbiavimas, dalijantis patirtimi,
duomenimis, ekspertize. Kauno klinikos įvairiose srityse bendradarbiauja
su užsienio partneriais, dalyvauja
bendruose mokslo projektuose, turi
galimybę konsultuotis dėl savo pacientų būklės. „Užtikrinant efektyvią
Kauno klinikų Retų ir nediagnozuotų
ligų koordinacinio centro veiklą –
tarptautinis bendradarbiavimas yra
vienas iš strateginių šio centro prioritetų“, – tvirtino Kauno klinikų generalinis direktorius.
2016 metų pabaigoje Kauno klinikos
sėkmingai prisijungė prie Europos

referencijos centrų tinklų keturiose
srityse: neurochirurgijos (EURACAN
tinklas), endokrinologijos (Endo-ERN
tinklas), dermatologijos (ERN-Skin tinklas) bei akių ligų (ERN-EYE tinklas).
Taip pat aktyviai bendradarbiaujama
su kolegomis iš Japonijos Kejo medicinos mokyklos, kur prireikus yra
siunčiami pacientų kraujo mėginiai
genomui ištirti, atliekami kiti ekspertiniai vertinimai, bendradarbiaujama
atliekant mokslinius tyrimus.
Mokslinio bendradarbiavimo ir
mokslo tyrimų svarba diagnozuojant
ir gydant retas ligas pabrėžiama ir
vasario 23 dieną vyksiančioje Tarptautinei retų ligų dienai skirtoje
konferencijoje „Mokslo pažanga –
viltis retomis ligomis sergantiems
pacientams“. Konferencijos pranešėjų keliami klausimai paliečia ir itin
aktualius bei pacientams jautrius
etinius aspektus. Prof. M. Endzinienė pastebi, kad nors šiuolaikinis
mokslas atveria didesnes gydymo
galimybes retomis ligomis sergantiems pacientams, tačiau finansiniai,
biurokratiniai ar kiti trukdžiai dažnai
yra sunkiai įveikiami.
Retų ligų diena Kauno klinikose jau
treti metai iš eilės yra minima or-

ganizuojant konferenciją – tai puiki
proga ne tik pasidalyti mokslo atradimais, idėjomis, tačiau ir susitikti
pacientų atstovams, kelti problemas,
ieškoti sprendimų, padėti ir palaikyti
vieniems kitus. Šiais metais Kauno
klinikose šiai dienai paminėti taip
pat veikia paroda, kurios eksponatai
pasakoja retomis ligomis sergančių
žmonių istorijas, – jautrias, liūdnas,
kupinas vilties ir tikėjimo.
Remiantis Europos Sąjungos numatytais kriterijais, retos ligos yra tos,
kuriomis serga 5 iš 10 tūkstančių ES
gyventojų. Kai kurios ligos yra tokios
retos, kad diagnozuojamos tik vienam
iš 100 tūkstančių gyventojų. Tokių ligų
dažnumas yra mažas, tačiau ES jos
paliečia 6–8 procentus gyventojų, tai
sudaro apie 27–36 milijonus žmonių.
Pagal Tarptautinio nediagnozuotų ligų
tinklo informaciją (angl. Undiagnosed
Diseases Network International), šiuo
metu yra žinoma apie 6000–8000 retų
sveikatos sutrikimų, o dar daugiau
jų yra nepažinti ir reikalauja tolesnių
tyrimų ir stebėjimų. Vienas pirmųjų
centrų retoms ligoms diagnozuoti ir
gydyti 2008 metais buvo įkurtas JAV
Nacionalinio sveikatos instituto.
Kauno klinikų inf.
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ŠV. APOLONIJOS ŠVENTĖ

STAŽUOTĖ NORVEGIJOS
LIGONINĖJE

Karolina Kontrimaitė

J

au keletą metų iš eilės Studen
tų odontologų asociacijos nariai
rengia talentų vakarą, taip norė
dami paminėti Šventąją Apoloniją.
Šventosios Apolonijos diena, t. y.
vasario 9, yra viena reikšmingiausių
Odontologijos fakulteto švenčių. Ši
data pasirinkta neatsitiktinai, nes jau
nuo XVIII amžiaus Šv. Apolonija yra
laikoma odontologų globėja, o va
sario 9oji yra Šv. Apolonijos varda
dienis. Istorijoje žinomas faktas, jog
III amžiuje Aleksandrijoje gyvenusi
moteris, vardu Apolonija, už tikėjimą
Kristumi buvo nukankinta – jai buvo
išrauti visi dantys. Apolonija buvo
krikščionė, bet Aleksandrijos magis
tras prievarta norėjo pasiekti, kad
Apolonija pripažintų pagonybę. Jai to
atsisakius, minia ją užpuolė, surišo,
išrovė dantis ir kėsinosi sudeginti
ant laužo. Apolonija paprašė, kad
ją atrištų, nes ji norėjo pasimelsti.
Atrišta ji pasimeldė, pati puolė į ugnį
ir mirė, neišdavusi religinių savo
įsitikinimų. Pasak legendos, apsup
ta liepsnos Apolonija sušuko, kad
skaudant dantims, tereikia ištarti jos
vardą ir skausmas nurims. Greitai
po Apolonijos mirties, 249 metais, ji
buvo paskelbta šventąja. Iš pradžių
žmonės ją laikė dantų skausmą
kenčiančiųjų globėja, o XVIII a. gar
saus prancūzų chirurgo odontologo
P. Fušaro iniciatyva pradėta laikyti
odontologų globėja.
Tradiciškai organizuojamas talentų
vakaras vyko restorane „Papa Jazz“.
Vakarą pradėjo praėjusių metų nuga
lėtojas Simonas Tumšys. Šiais metais
sulaukėme 9 nuostabių dalyvių pa
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rma yra įgijusi anestezijos ir intensy
viosios terapijos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją ir jau keletą metų dirba
šioje srityje Kauno klinikų Centrinės
reanimacijos skyriuje. Stavangerio
ligoninėje Irma susitiko su lietuve
slaugytoja Marta Markevičiūte, kuri
jau 3 metus dirba Norvegijos ligoni
nės Intensyviosios terapijos skyriuje.
Marta išsamiai papasakojo Irmai apie
Intensyviosios terapijos ir reanimacijos
skyriaus sistemą, darbo organizavimo
ypatumus, pacientus ir jų slaugos
planavimą. Slaugytojos visą laiką
dirbo kartu dieninėje ir naktinėje
pamainose. Stavangerio ligoninės In
tensyviosios terapijos skyriuje gydomi
įvairiomis ligomis sergantys ir įvairaus
amžiaus pacientai (nuo kūdikių iki
senyvo amžiaus žmonių). Skyriuje
yra 15 lovų, vienoje pamainoje dirba
16 slaugytojų. Vienas iš slaugytojų
yra pamainos lyderis, kuris reguliuoja
pacientų srautus (guldymą, išrašymą),
skyriaus slaugytojams padeda priimti
slaugos sprendimus, prižiūri bendrą
skyriaus tvarką.

I

sirodymų. Ingrida Tribičiūtė pasirodė
pirma, vėliau – surengti Ernesto
Dapkaus, Silvijos Linkevičiūtės, Arno
Jasiūno, Viltės Stefanijos Duksaitės,
Liucijos Baltrūnaitės, Viktorijos Aš
mankevičiūtės, Karolinos Kumidor ir
Godos Gotautaitės pasirodymai. Šie
studentai nusprendė įrodyti, kad yra
ne tik protingi, perspektyvūs jaunuo
liai, bet ir be galo talentingi.
Trečią vietą užėmė Ingrida Tribičiūtė,
antrą – Goda Gotautaitė, o šių metų
nugalėtoju, atlikęs George Ezra dainą
„Blame it on me“, tapo Arnas Jasiū
nas, surinkęs daugiausia balsų.
Visi dalyviai buvo apdovanoti nuos
tabiais rėmėjų prizais. Šiais metais
renginį rėmė „Ryte ir Vakare“, bi
liardinė „Undinė“, Dantų priežiūros
centras „Clinic DPC“, pabėgimo kam
barys „DP60“, leidykla „Alma Litte
ra“, sporto klubas „Diamond gym“,
„Ecodenta“ ir Kauno valstybinis mu
zikinis teatras.

Renginyje taip pat buvo apdovanoti ir
studentų nuomone geriausi Odontolo
gijos fakulteto dėstytojai. Pirmakursiai
savo balsus atidavė doc. dr. Vytautui
Vaičekauskui, antrakursiai – prof. dr.
Rasai Banienei, trečiakursiai – Valdui
Šarauskui, ketvirtakursiai – dėstytojai
Onai Adomaitienei, o penktakursiams
šiemet labiausiai nusipelnęs dėstyto
jas buvo Edmondas Ratkus.
Nuotraukų konkursą „(Ne)gyvenimas
universitete“ laimėjo I kurso 1 gru
pė, surinkusi net 564 balsus. Kitos
dalyvavusios grupės taip pat buvo
apdovanotos kvietimais į biliardinę
„Undinė“.
Po oficialiosios renginio dalies šven
tės vedėjai Viktorija Ašmankevičiūtė
ir Domantas Bružas kvietė svečius
vaišintis tortu. Kol svečiai smagu
riavo, koncertavo odontologų grupė
„Centrinė Okliuzija“. Vakaras smagiai
užbaigtas karaoke ir šokiais. Tikimės
su visais susitikti ir kitais metais!
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Labiausiai Irmą sužavėjo tai, kad
slaugytojai slaugo tik vieną pacien
tą. Išskirtinis dėmesys Stavangerio
ligoninėje skiriamas bendravimui su
pacientu ir jo artimaisiais. Slaugy
tojai suteikia psichologinę pagalbą
paciento artimiesiems. Jie yra spe
cialiai rengiami, nuolatos dalyvauja
mokymuose ir yra mokomi, kaip
bendrauti su paciento artimaisiais,
pranešti blogą žinią, palaikyti.
Stebint darbą skyriuje, nekyla
abejonių, kad norvegų slaugytojai
yra lygiaverčiai komandos nariai, į
kurių nuomonę gydymo ir slaugos
klausimais yra visada atsižvelgiama.
Bendradarbiavimas tarp gydytojų ir
slaugytojų yra nuoširdus ir malonus.
Visi pasitiki kitu komandos nariu.
Šias slaugytojų ir kitų komandos
narių kompetencijas taip pat svarbu
plėtoti ir mūsų šalyje.
Stažuotės programos socialinė dalis
taip pat buvo turininga. Irma turėjo
galimybę apžiūrėti Stavangerį ir jo
apylinkes, kartu su naująja kolege
Marta slidinėjo kalnuose.
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INFORMACIJA

TAPK ERASMUS STUDENTU!
SKELBIAMA ATRANKA STUDIJOMS UŽSIENYJE PAGAL
ERASMUS+ MAINŲ PROGRAMĄ 2017–2018 M. M.!
Atrankos kriterijai:
Pagrindiniai:
Papildomi:
■ bendras studijų vidurkis (ne mažesnis kaip
■ studijų programos suderinamumas;
7 balai);
■ aktyvi Erasmus studentų mentoriaus veikla;
■ užsienio kalbų mokėjimas;
■ dalyvavimas Erasmus programoje pirmą kartą;
■ studento motyvacija;
■ vykimas Erasmus studijoms į ne savo kilmės
šalį.
■ bendravimo įgūdžiai.
Atrankos eiga:
1. Elektroninės paraiškos pildymas:
Atrankos dalyviai turi užpildyti internetinę registracijos formą: http://lsmu–outgoing.dreamapply.
com/
Galutinė registracijos data: 2017 m. kovo 5 d.
2. Užsienio kalbos patikra:
Kalbos egzamino laikyti nereikia:
■ Studentams, baigusiems pagrindinės profesinės užsienio k. (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.)
modulį.
■ Studentams, turintiems pasirinktos užsienio kalbos sertifikatą (lygis: B2 arba aukštesnis).
Užsienio kalbos egzaminą privalo laikyti:
■ Studentai, nebaigę pagrindinės profesinės užsienio kalbos modulio.
■ Studentai, norintys studijuoti kita nei pagrindine (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) užsienio kalba
ir neturintys pasirinktos užsienio kalbos lygio patvirtinančio sertifikato (lygis: B2 ar aukštesnis).
■ Studentai, kurie kitą užsienio kalbą studijavo tik kaip pasirenkamąjį dalyką LSMU.
Kalbos egzamino laikas: kovo 10 d.
anglų k. – 14.00 val.; vokiečių k. – 15.00 val.; prancūzų k. – 16.00 val.
Vieta: M. Jankaus g. 2 (Kalbų ir edukacijos katedra)
3. Motyvacinis pokalbis:
Erasmus atrankos komisija pokalbio metu įvertins studentų motyvaciją ir tinkamumą dalyvauti Erasmus mainų programoje. Pokalbiai vyks kiekvieno fakulteto studentams.
Laikas ir vieta: Kovo 14–25 d., apie tikslų pokalbio laiką ir vietą informuosime.
Išsamesnė informacija apie Erasmus+ programą:
http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/erasmus/
https://www.facebook.com/ErasmusLSMU
Tel. 8 37 327301. El. paštas: zaneta.dickute@lsmuni.lt;
Tarptautinių ryšių ir studijų centras, A. Mickevičiaus g. 9, 135 kab.

Universität Ulm
2
10
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
1
6
Turkija
Suleyman Demirel Üniversitesi
2
5
Adnan Menderes Üniversitesi
2
5
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi
2
5
Ege Üniversitesi
2
5
* Vykti gali 2–3 kursų studentai. ** Erasmus stipendiją skiria Šveicarija, 420 CHF (390 Eur).

Studentams (Slauga)
Šalis

Studentams
Universitetas

Vietų Studijų trukmė
skaičius (1 studento)
Austrija
Medizinische Universität Graz
2
10
Medizinische Universität Innsbruck
2
9
Bulgarija
Medical University-Plovdiv
2
6
Čekija
Univerzita Karlova v Praze, 2 lekarska fakulta
2
6
Univerzita Karlova v Praze, lekarska fakulta v Hradci
4
10
Kralove
Univerzita Karlova v Praze, lekarska fakulta v Plzni
2
10
Masarykova univerzita
2
6
Estija
Tartu Ülikool
2
10
Italija
Universita degli Studi di Ferrara
3
6
Universita degli Studi di Firenze
2
10
Universita degli Studi di Perugia
3
9
Universita degli Studi di Parma
2
6
Universita degli Studi di Cagliari
3
10
Universita di Roma ‘La Sapienza‘
1
10
Ispanija
Universidad Complutense de Madrid
4
10
Universitat de Lleida
2
10
Universidad de Oviedo
2
9
Universidad de Santiago de Compostela
3
9
Universidad Miguel Hernandez de Elche
2
9
Universidad de Granada
2
9
Latvija
Rigas Stradina universitate
2
5
Lenkija
Uniwersytet medyczny im. Piastow Slaskich we
1
10
Wroclawiu
Uniwersytet medyczny w Bialymstoku
2
6
Gdanski Uniwersytet Medyczny
2
6
Prancūzija Université Grenoble Alpes
2
6
Université Catholique de Lille
2
6
Université Claude Bernard Lyon 1
3
9
Université de Reunion*
2
5
Portugalija Universidade de Coimbra
1
10
Rumunija University of Medicine and Pharmacy Targu-Mureş
2
6
Slovakija
Univerzita Pavla Josefa Šafarika w Košiciach
2
10
Slovėnija
Univerza v Ljubljani
2
10
Šveicarija Université de Geneve**
1
6
Vokietija
Universität Leipzig
2
9

Universitetas

Austrija
Medizinische Universität Graz
Norvegija Hogskolen i Bergen
Portugalija Escola Superior de Enfermagem do Porto
Escola Superior de Saude de Beja
Suomija
Turku University of Applied Sciences
Saimaa University of Appied Sciences
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Švedija
Hogskolan Kristianstad
Linneuniversitetet
Mälardalens Hogskola
Vokietija
Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg

Studijos
vyksta
vokiečių k.
vokiečių k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
italų k.
italų k.
italų k.
italų k.
italų k.
italų k.
ispanų k.
ispanų k.
ispanų k.
ispanų k.
ispanų k.
ispanų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
prancūzų k.
prancūzų k.
prancūzų k.
prancūzų k.
portugalų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
prancūzų k.
vokiečių k.

Vietų Studijų trukmė
skaičius (1 studento)
2
6
2
3
2
6
2
3
2
5
2
5
2
5
2
5
2
3
2
5
2
5

Studijos
vyksta
vokiečių k.
anglų k.
portugalų k.
portugalų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
vokiečių k.

Vietų Studijų trukmė
skaičius (1 studento)
2
3
4
3
2
3
2
5

Studijos
vyksta
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.

Studentams (Kineziterapija)
Šalis
Danija
Norvegija
Suomija

Universitetas
University College Nordjylland
Hogskolen i Bergen
Arcada University of Applied Sciences
Saimaa University of Appied Sciences

Studentams (Ergoterapija)

Belgija
Norvegija

Medicinos fakultetas

vokiečių k.
vokiečių k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.

Slaugos fakultetas

Šalis

ERASMUS+ PROGRAMOS 2017–2018 M. M. STUDIJŲ VIETOS

Šalis

Vokietija

Universitetas
Hogeschool PXL
Hogskolen i Bergen

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
5
anglų k.
2
3
anglų k.

Visuomenės sveikatos fakultetas
Studentams
Šalis
Danija
Suomija
Švedija
Vokietija

Universitetas

Vietų Studijų trukmė
skaičius (1 studento)
University College Nordjylland
2
3
Tampereen Yliopisto
1
5
Mälardalens Hogskola
2
5
Hochschule Fulda
1
5
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg
2
6

Studijos
vyksta
anglų k.
anglų k.
anglų k.
vokiečių k.
vokiečių k.

Universitetas

Studijos
vyksta
anglų k.
anglų k.
vokiečių k.
anglų k.

Universitetas

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
5
anglų k.

Magistrantams
Šalis
Suomija
Vokietija

Vietų Studijų trukmė
skaičius (1 studento)
Itä-Suomen Yliopisto
2
10
Tampereen Yliopisto
2
5
Hochschule Fulda
1
5
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg
2
6

Studentams (Socialinis darbas)
Šalis

Nyderlandų Hogeschool Utrecht
Karalystė
Švedija
Hogskolan Kristianstad
Mälardalens Hogskola

2
2

5
5

anglų k.
anglų k.

Studentams (Sveikatos psichologija)
Šalis
Lenkija
Vengrija
Turkija

Universitetas
University of Social Sciences and Humanities
University of Pécs
Istanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.

Odontologijos fakultetas
Šalis
Austrija
Bulgarija

Universitetas
Medizinische Universität Graz
Medical University-Plovdiv

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
10
vokiečių k.
2
6
anglų k.

7 p.
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Studentams (Gyvūnų mokslas)

6 p.
Šalis
Čekija
Ispanija

Universitetas
Univerzita Karlova v Praze, lekarska fakulta v Plzni
Universidad de Granada
Universitat de Barcelona

Italija
Latvija

Universita degli Studi di Ferrara
Rigas Stradina universitate
Latvijas universitate
Lenkija
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
Prancūzija Université Claude Bernard Lyon 1
Portugalija Universidade de Coimbra
Suomija
Helsingin Yliopisto
Oulun Yliopisto
Turkija
Hacettepe Üniversitesi
Ege Üniversitesi

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
5
anglų k.
1
5
ispanų k.
2
5
ispanų k./
katalonų k.
2
6
italų k.
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.
2
6
lenkų k.
2
5
prancūzų k.
1
10
portugalų k.
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.

Farmacijos fakultetas
Šalis
Čekija

Ispanija
Italija

Lenkija
Prancūzija
Suomija
Vengrija
Vokietija

Universitetas

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
Univerzita Karlova v Praze, farmaceuticka fakulta v
1
5
anglų k.
Hradci Kralove
Veterinarní a Farmaceutick� Univerzita Brno
2
5
anglų k.
Universidad Complutense de Madrid
1
10
ispanų k.
Universidad de Sevilla
2
5
ispanų k.
Universita degli Studi di Cagliari
3
9
italų k.
Universita degli Studi di Parma
2
10
italų k.
Universita di Roma “La Sapienza”
1
10
italų k.
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
2
6
lenkų k.
Gdanski Uniwersytet Medyczny
1*
6
anglų k.
Université de Limoges
2
6
prancūzų k.
Université de Montpellier
2
6
prancūzų k.
Helsingin Yliopisto
1*
6
anglų k.
Szegedi Tudományegyetem
2
6
anglų k.
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
1
10
vokiečių k.

Veterinarinės medicinos fakultetas
Studentams (Veterinarinė medicina)
Šalis
Suomija
Čekija
Vengrija
Turkija

Universitetas
Helsingin Yliopisto*
Veterinarní a Farmaceutick� Univerzita Brno
University of Veterinary Medicine Budapest
Adnan Menderes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi

Ege Üniversitesi
Eesti Maaülikooli
Universidad de Murcia
Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu
Univerza v Ljubljani
Sveučilište u Zagrebu
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Universität Leipzig
Justus Liebig Universität Giessen
Latvija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Italija
Università degli Studi di Teramo
* Vykti gali 5 kurso studentai.
Estonia
Ispanija
Lenkija
Slovėnija
Kroatija
Vokietija

Vietų Studijų trukmė
skaičius (1 studento)
2
3
2
10
2
5
2
5
2
6
3
2
3
6
1
1
2
2
2
2
2

6
5
6
5
10
10
6
10
10
5
9

Studijos
vyksta
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k./
turkų k.
anglų k.
anglų k.
ispanų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
vokiečių k.
vokiečių k.
vokiečių k.
anglų k.
italų k.

Studentams (Maisto sauga / Maisto mokslas)
Šalis

Universitetas

Latvija
Austrija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Universität für Bodenkultur Wien

Italija
Suomija
Lenkija
Ispanija
Portugalija

Università degli Studi di Napoli Federico ll
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu
Universidad de Leon
Instituto Politécnico de Viseu

Turkija

Ege Üniversitesi

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
5
anglų k.
2
6
vokiečių k./
anglų k.
2
6
italų k.
2
5
anglų k.
3
5
anglų k.
2
5
ispanų k.
2
5
portugalų k./
anglų k.
3
6
anglų k.

Studentams (Gyvulininkystės technologijos)

Lenkija

Vokietija
Vengrija

Universitetas
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie
University of Hohenheim
Szegedi Tudom�nyegyetem

Šalis

Universitetas

Estija
Graikija
Vengrija

Eesti Maaülikooli
Agricultural University of Athens
Szegedi Tudományegyetem

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.
1
2

6
5

vokiečių k.
anglų k.

Vietų Studijų trukmė
Studijos
skaičius (1 studento)
vyksta
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.
2
5
anglų k.

LSMU MA IR VA VISŲ FAKULTETŲ STUDENTŲ,
DOKTORANTŲ IR REZIDENTŲ DĖMESIUI!
SKELBIAMA NAUJA ATRANKA PRAKTIKAI UŽSIENYJE
PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ 2017–2018 M. M.!
Atrankos kriterijai:
Pagrindiniai:
■ priimančiosios institucijos pasiūlyta praktikos programa (išvykstantieji gali patys susirasti vietą
praktikai),
■ bendras studijų vidurkis (ne mažesnis kaip 7),
■ geras užsienio kalbų mokėjimas,
■ studento motyvacija.
Papildomi:
■ praktikos vietos susiradimas;
■ aktyvi Erasmus studentų mentoriaus veikla;
■ dalyvavimas Erasmus programoje pirmą kartą;
■ vykimas Erasmus studijoms į ne savo kilmės šalį.
Pastabos. Ilgiausias finansuojamas praktikos laikotarpis užsienyje yra 3 mėn. Studentai, norintys atlikti ilgesnės trukmės praktiką, turės galimybę ją pratęsti sutikę gauti vadinamąją nulinę stipendiją.
Studentai, norintys išvykti papildomai (neprivalomai) praktikai dar 2017 metų vasarą, taip pat gali
dalyvauti konkurse.
Atrankos eiga:
1. Elektroninės paraiškos pildymas. Atrankos dalyviai turi užpildyti elektroninės paraiškos formą:
http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/
Paraiškas pateikti iki kovo 5 d.
2. Užsienio kalbos patikra.
Kalbos egzamino laikyti nereikia:
■ Studentams, baigusiems pagrindinės profesinės užsienio k. (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.)
modulį.
■ Studentams, turintiems pasirinktos užsienio kalbos sertifikatą (lygis: B2 ar aukštesnis).
Užsienio kalbos egzaminą privalo laikyti:
■ Studentai, nebaigę pagrindinės profesinės užsienio kalbos modulio.
■ Studentai, norintys studijuoti kita nei pagrindine (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) užsienio kalba
ir neturintys pasirinktos užsienio kalbos lygio patvirtinančio sertifikato (lygis: B2 ar aukštesnis).
■ Studentai, kurie kitą užsienio kalbą studijavo tik kaip pasirenkamąjį dalyką LSMU.
Laikas: kovo 10 d.
Anglų – 14.00 val., vokiečių k. – 15.00 val., prancūzų k. – 16.00 val.
Vieta: M. Jankaus g. 2 (Kalbų ir edukacijos katedra).
3. Motyvacinis pokalbis su LSMU Erasmus atrankos komisija. Rezidentų ir studentų motyvacija išvykti praktikai pagal Erasmus programą bei bendravimo įgūdžiai bus vertinami pokalbio su atrankos
dalyviais metu.
Daugiau informacijos apie galutinio balo apskaičiavimą galite rasti čia (žiūrėkite skyrelį „Studentų
mobilumas praktikai“): http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/
erasmus/
Laikas: kovo–balandžio mėn. – apie tikslų laiką informuosime vėliau.
Vieta: apie tikslią atrankos vietą informuosime vėliau.
Išsamesnės informacijos apie Erasmus+ programą ieškokite:
LSMU tinklalapyje (Akademinio mobilumo skyrelyje)
http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/erasmus/
https://www.facebook.com/ErasmusLSMU
arba susisiekite su Jurgita Grigiene
TRSC, Medicinos akademija, 135 kab., A. Mickevičiaus 9, Kaunas
Tel. 8 (37) 327301 (III ir V)
Tel. 8 (37) 327229 (I, II ir IV)
El. paštas: jurgita.grigiene@lsmuni.lt

ERASMUS+ PROGRAMOS PRAKTIKOS VIETOS 2017–2018 M. M.
Medicinos fakulteto studentams
Šalis
Čekija

Prancūzija
Slovėnija
Turkija

Gyvulininkystės technologijos fakultetas
Šalis

7

Vokietija

Universitetas
Univerzita Karlova v Praze, lékařská fakulta v Hradci
Kr�lové
Univerzita Karlova v Praze, lékařská fakulta v Plzni
Université Joseph Fourier Grenoble 1
Univerza v Ljubljani
Acibadem Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Istanbul Bilim Üniversitesi
Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg
St. Franziskus-Stiftung Münster
St. Franziskus-Stiftung Münster

* Po 5 vietas rudens ir pavasario semestrams.

Vietų
skaičius
2
1
2
1
4
1
2
4
10*
5 (vasaros
praktikai)

Trukmė
po 5 mėn.

Praktika
vyksta
čekų k.

3 mėn.
po 4 mėn.
6 mėn.
po 5 mėn.
3 mėn.
po 4 mėn.
po 4 mėn.
po 5 mėn.
po 2 mėn.

anglų k.
prancūzų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
vokiečių k.
vokiečių k.
vokiečių k.

8 p.
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LSMU MA IR VA VISŲ FAKULTETŲ STUDENTŲ, DOKTORANTŲ IR REZIDENTŲ DĖMESIUI!
7 p.
Veterinarijos fakulteto studentams
Šalis
Estija
Slovėnija
Turkija

Universitetas
Eesti Maaülikooli
Univerza v Ljubljani
Adnan Menderes Üniversitesi

Vietų
Trukmė
skaičius
3
po 3 mėn.
1
2 mėn.
1
3 mėn.

Praktika
vyksta
anglų k.
anglų k.
anglų k.

Estija
Lenkija
Vengrija

Universitetas

Vietų
Trukmė
skaičius
Eesti Maaülikooli
2
po 3 mėn.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (gyvūnų
2
po 3 mėn.
mokslas)
Szegedi Tudom�nyegyetem
2
po 3 mėn.

Praktika
vyksta
anglų k.
anglų k.
anglų k.

Farmacijos fakulteto studentams
Šalis
Čekija
Prancūzija

Universitetas
Veterin�rní a Farmaceutick� Univerzita Brno
Universite de Limoges

Vietų
Trukmė
skaičius
2
po 3 mėn.
2
po 6 mėn.

Praktika
vyksta
anglų k.
prancūzų k.

Slaugos fakulteto studentams
Šalis

Universitetas

Vietų
skaičius
Belgija
Thomas More Kempen (ergoterapija)
2
Bulgarija
Medical University Sofia (akušerija)
2
Bulgarija
Angel Kanchev University Ruse (ergoterapija)
4
Čekija
Masarykova Univerzita
2
Lenkija
Uniwersytet Jana Kochnowskiego w Kielcach
2
Lenkija
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
(akušerija)
Nyderlandai Hogeschool Windesheim (slauga)
2

Trukmė
po 3 mėn.
po 5 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.

Praktika
vyksta
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.

po 3 mėn.

anglų k.

Oulun Yliopisto (slauga)
Berner Bildungszentum Pflege (slauga)
Acibadem Üniversitesi
Ege Üniversitesi

2
2
4
2

po 2 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.

anglų k.
vokiečių k.
anglų k.
anglų k.

Medicinos doktorantams
Šalis

Universitetas

Švedija

Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentams
Šalis

Suomija
Šveicarija
Turkija
Turkija

Göteborgs Universitet

Vietų
skaičius
1

Trukmė

Vietų
skaičius
1
2
4
2
2*

Trukmė

5

Praktika
vyksta
anglų k.

Medicinos rezidentams
Šalis

Universitetas

Austrija
Italija
Belgija
Bulgarija
Jungtinė
Karalystė
Prancūzija
Prancūzija
Rumunija

Medizinische Universität Graz
Universit� degli Studi di Cagliari
Universiteit Gent
Medical University-Varna
Queens Hospital, BHR University NHS Trust

Universite Joseph Fourier
Universite Catholique de Lille
University of Medicine and Pharmacy
Targu-Mureş
Vokietija
Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg
* Ortopedinės traumatologijos, oftalmologijos, ir otorinolaringologijos

1
2
2

3 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.

Praktika
vyksta
vokiečių k.
italų k.
anglų k.
anglų k.
anglų k.

3 mėn.
po 3 mėn.
po 3 mėn.

prancūzų k.
prancūzų k.
anglų k.

2
po 3 mėn.
vokiečių k.
rezidentūrų programų rezidentams.

Odontologijos rezidentams
Šalis

Universitetas

Jungtinė
Karalystė
Suomija
Turkija

Queens Hospital, BHR University NHS Trust
(burnos ir žandikaulių chirurgija)
Oulun Yliopisto
Hacettepe Universitesi

Vietų
Trukmė
skaičius
1
3 mėn.
2
2

po 3 mėn.
po 3 mėn.

Praktika
vyksta
anglų k.
anglų k.
anglų k.

2017-IEJI – LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METAI
Vasario 21 d., paminėdama Tarptautinę gimtosios kalbos dieną,
LSMU Kalbų ir edukacijos katedra organizavo poezijos popietęsusitikimą „Po lietuvių kultūros ir poezijos sparnu“. Ši popietė –
tik pirmoji kregždė iš numatytų ir planuojamų renginių, skirtų
2017-iesiems – Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.
Džiuljeta Kulvietienė

V

asario 16–kovo 11 dienomis
LSMU Kalbų ir edukacijos katedra
organizuoja Lietuvių kalbos dienas.
Jų tikslas – didinti lietuvių kalbos
prestižą, stiprinti lietuvių kalbos
mokymosi motyvaciją, prisidėti prie
lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje,
telkti bendruomenes Lietuvoje ir
užsienyje.
Tarptautinę gimtosios kalbos dieną
organizuotoje popietėje eiles skaitė
ir istoriniais prisiminimais dalijosi
literatūros premijų bei poezijos konkursų laureatas, 16-os literatūros ir
jau nebeskaičiuojamų kitų apdova-

nojimų savininkas, poetas ir vertėjas
Robertas Keturakis. Poetą Universitete lydėjo ir renginio dalyviams jo
kūrybos bei gyvenimo kelio vingius
pristatė dėstytoja Loreta Alešiūnaitė.
Savo eiles ir prozos kūrinius skaitė,
smuiku bei gitara jiems pritarė ir
drauge muzikavo bei dainavo kūrybingi LSMU studentai. Neatsilikti
nuo studentų labai stengėsi ir LSMU
darbuotojai.
„Lai Kaunas pamato ir išgirsta
jus“, – poetas R. Keturakis sakė, kad
verta pasirūpinti, jog LSMU studentų
kūrybą išgirstų Menininkų namų,
Viešosios bibliotekos ir kitų kūrybinių
Kauno erdvių klausytojai bei žiūrovai.

Poetas pasiūlė, kad popietės metu
perskaityta studentės sukurta pasaka būtų išspausdinta vaikams
skirtame žurnale.
Prie gausaus talentingo studentų
būrio savo kūryba prisiglaudė dėstytojos Gražina Nemunienė, Aušrinė
Peleckienė ir kt.

3-IOJI TARPTAUTINĖ GYVENSENOS MEDICINOS KONFERENCIJA
„GYVENSENOS MEDICINA: RAKTAS Į LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ VALDYMĄ“
Maloniai kviečiame atvykti į 3-iąją tarptautinę gyvensenos medicinos konferenciją „GYVENSENOS MEDICINA:
raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą“, kuri vyks kovo 17 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokomojo laboratorinio korpuso Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salėje (Eivenių g. 4, Kaunas). Dalyvių
registracija nuo 9 val. Konferencijos pradžia 10 val.
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams, slaugytojams, psichologams, kitų specialybių sveikatos specialistams, mokslininkams ir akademinei bendruomenei. Konferencijos dalyviams bus išduodami LSMU konferencijos dalyvio pažymėjimai.
Konferencija vyks anglų kalba.
Konferencijos dalyvius kviečiame registruotis: http://www.gyvensenosmedicina.lt
Registracija būtina ir vyks iki 2017 m. kovo 15 d.
Dalyvio mokestis – 15 eurų, studentams – 5 eurai.
Kontaktinis asmuo: Gyvensenos medicinos studijų programos administratorė Aušra Pauliukienė: tel. 8 (37) 370112;
el. paštas: ausra.pauliukiene@lsmuni.lt
LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultetas,
Europos gyvensenos medicinos profesionalų asociacija

„Nesitikėjau, kad mūsų studentai
tokie kūrybingi ir talentingi“, – popietei pasibaigus, kai visi stoviniuoja
ir tiesiog – dar nenori skirstytis, sakė
LSMU MA MF Kalbų ir edukacijos
katedros vedėja prof. Raimonda Brunevičiūtė.
Jaunųjų bei vyresnių kūrėjų gražia

kalba pasidžiaugė ir LSMU Leidybos
namų kalbos redaktorė Irena Bub
nytė.
R. Keturakis kvietė neužmiršti, kad
dauguma Lietuvos šviesuolių, stovėjusių prie istorinių Lietuvos šaknų
bei ištakų, buvo baigę medicinos
mokslus.

BIBLIOTEKOS NAUJIENOS
Kiekvienais metais LSMU Biblioteka papildoma naujomis knygomis, žurnalais ir duomenų
bazėmis.
Šiuo metu atnaujinta prieiga prie duomenų bazės BMJ Best Practice (http://bestpractice.bmj.
com/best-practice/welcome.html). Tai įrodymais pagrįstos klinikinės informacijos ir klinikinių
sprendimų paramos priemonė, padedanti sveikatos priežiūros specialistams, mokslininkams,
studentams rasti atsakymus į klinikinius klausimus, pasirinkti tinkamiausius, ekspertų
rekomenduojamus, diagnostikos, prognozės, profilaktikos ir gydymo būdus.
Iki balandžio 28 d. turime prieigą prie AACR Comprehensive Cancer Collection (http://aacrjournals.org/) žurnalų:
Cancer Discovery; Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention; Cancer Immunology Research; Cancer Prevention Research; Cancer Research; Clinical Cancer Research; Molecular
Cancer Research; Molecular Cancer Therapeutics.
Prieiga iš LSMU ir Kauno klinikų kompiuterių tinklų, EZproxy (http://ezproxy.dbazes.lsmuni.
lt:2048/login).
Visą prenumeruojamų duomenų bazių sąrašą rasite čia:
http://www.lsmuni.lt/lt/biblioteka/informacijos-istekliai/prenumeruojamos-duomenu-bazes/
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MEDICINOS STUDIJOS KAUNE 1920–1940 M. PAMOKOS DABARČIAI
Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) vykusiame iškilmingame Vasario 16-sios minėjime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis
Petrikonis skaitė pagrindinį šventės pranešimą. Prof. K. Petrikonio
pateikta istorinė medžiaga sulaukė daug gerų atsiliepimų.
LSMU bendruomenės narių pageidavimu pateikiame prof. K. Petrikonio
pranešimo „Medicinos studijos Kaune
1920–1940 m. Pamokos dabarčiai“
santrauką visiems tiems, kas dėl
vienų ar kitų priežasčių negalėjo dalyvauti šventiniame LSMU renginyje.
LSMU prorektorius studijoms prof.
Kęstutis Petrikonis kalbėjo – kaip ir
mūsų dienomis, taip ir tarpukariu
sveikatos mokslai buvo ašis, aplink
kurią sukosi kiti mokslai. Istorijos
ratas skrieja nenumaldomai, istorijos
įvykius mes galime suprasti skirtingai – visi per savo regėjimo prizmę.
Aptarė pamokas, kurios mums svarbios ir šiandien. Pranešime prorektorius studijoms pasakojo apie struktūrizuotos medicinos studijų procesą ir
inovatyviąją aplinką, studijų kokybės
klausimus, personalo atsinaujinimą,
Universiteto tarptautiškumą.
„Istoriškai aukštojo mokslo plėtra
buvo glaudžiai susijusi su valstybės
plėtra. Taip yra ir šiandien“, – kalbėjo
prof. K. Petrikonis ir pateikė istorinius
faktus.
1918 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Taryba
išleido įstatymą ir patvirtino Vilniaus
universiteto statutą. Lietuvai netekus Vilniaus (VU atidaryti planuota
1919-01-01), reikėjo steigti aukštąją
mokyklą Kaune.
1919 m. gegužės 2 d. įkurta Kauno
medicinos draugija (KMD) inicijavo
Aukštųjų kursų Medicinos skyrių
(gydytojų poreikis).
1919 m. KMD posėdyje buvo apsispręsta dėl dėstytinų dalykų ir lektorių kandidatūrų, spalio 15 d. įvyko
pirmosios paskaitos IV ir V kursų
studentams (vadovas J. Žemgulys).
Priminęs aukštojo mokslo raidą Kaune, prof. K. Petrikonis pasakojo, kad
Z. Žemaičio iniciatyva 1920 m. sausio
5 d. buvo patvirtinti Aukštųjų kursų
įstatai, o 1920 m. sausio 27 d. Kaune
jau buvo atidaryti Aukštieji kursai. Į jų

sudėtį įėjo ir Medicinos skyrius, studijuoti priimti I kurso studentai. Medicinos skyriuje užsirašė 179 (93 tikrieji,
64 laisvieji klausytojai, 77 lietuviai, 78
žydų ir kiti kitų tautybių).
Veterinarijos skyriaus suorganizuoti
nepavyko, bet odontologijos ir farmacijos studentai studijavo kartu.
Dėstytojai buvo siunčiami mokytis į
užsienį (Vl. Lašas, J. Žilinskas).
„1921 m. sausio mėn. Medicinos skyriui perduota Mickevičiaus gatvėje buvusi pradžios mokykla, kurioje įsikūrė
prozektoriumas, raštinė, biblioteka,
auditorija, lektorių kambarys. Toje
vietoje 1932 m. pastatyti centriniai
Universiteto rūmai“, – pasakojo prof.
K. Petrikonis ir, iliustruodamas savo
žodžius, pateikė vertingų ir įdomių
istorinių nuotraukų.
Taip pat prof. K. Petrikonis pateikė
iliustraciją, menančią laikus, kai
Aukštiesiems kursams buvo atiduotos
patalpos – viena salė ir kambarys,
skirtas Fiziologijos katedros įstaigoms,
ir patalpa protezų laboratorijai. LSMU
prorektorius studijoms paminėjo dėstytojus Jurgį Žilinską ir Joną Čeponį, jų
darbą su Medicinos skyriaus studentais anatomijos darbų metu.
Prof. K. Petrikonis įdomiai pasakojo
apie įsivyravusią diskusiją dėl mokslų
svarbos ir Universiteto prioritetų.
1920 m. Aukštųjų kursų dėstytojai
buvo parengę Universiteto statuto
projektą, kuriame buvo numatytas
Medicinos fakultetas: 3, o vėliau ir 4
skyriai. Teologijos fakultetas jau tuomet turėjo dėstytojų – profesorių, bet
humanitariniams mokslams dėstytojų
užteko tik branduoliui. Medicinos
fakultete tik P. Avižonis ir P. Mažylis
jau buvo apgynę disertacijas, kiti
gydytojai buvo „galintys dėstyti“.
Nuoširdžią šypseną sukėlė to meto
žinia, kad „be matematikos galima
apsieiti“, o „technikos mokslai yra
per brangu“. Vėliau buvo prijungti

gamtos mokslų specialistai – chemikai, fizikai, biologai.
LSMU prorektorius studijoms prof.
K. Petrikonis pateikė jubiliejinę žinią:
prieš 95 metus Lietuvos universitetas
pakeitė Aukštuosius kursus.
1922 m. vasario 16 d. 15 val. Kaune
atidarytas Lietuvos universitetas (LU).
Istoriniame renginyje dalyvavo Prezidentas A. Stulginskis ir Valstybės
Ministras Pirmininkas E. Galvanauskas. Pirmasis Lietuvos universiteto
rektorius buvo Jonas Šimkus. 1922 m.
balandžio 24 d. Seimo priimtame ir
Prezidento patvirtintame Statute Medicinos fakultete nutarta suorganizuoti
4 skyrius: Medicinos (20 katedrų), Veterinarijos (6 katedros) – iki 1928 m.,
Odontologijos (1 katedra), Farmacijos
(1 katedra). Dekanai: 1922–1923 m.
P. Avižonis, 1923–1924 – J. Bagdonas,
1924–1940 m. Vl. Lašas. Nuo 1930 m.
Lietuvos universitetas buvo pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu
(VDU), ir keičiamas Statutas. Dar kartą
Statutas buvo pakeičiamas 1937 m.
LSMU prorektorius studijoms prof.
K. Petrikonis visiems pateikė ne vieną
įsidėmėti vertą datą: 1928 m. buvo
uždarytas Lietuvos universiteto (LU)
Veterinarijos skyrius. 1932 m. buvo
pastatyti Medicinos fakulteto rūmai
(A. Mickevičiaus g. 9). 1936 m. buvo
atidaryta Veterinarijos akademija ir
joje studijavo 25 studentai. 1930 m.
Vytauto prospekte Kaune pradėjo
veikti Akių ligų bei Ausų, nosies ir

gerklės ligų klinikos bei pradėta Kauno klinikų statyba Žaliakalnyje (13,5
mln. litų). 1939 m. gruodžio 13 d.
Seimas priėmė Lietuvos universitetų
įstatymą ir VU turėjo dirbti pagal VDU
statutą. 1940 liepos 31 d. VU Senatas
pavedė prof. Vl. Kuzmai sudaryti komisiją Medicinos fakultetui atgaivinti.
Matematikos ir gamtos fakultete
buvo įsteigti Medicinos ir Farmacijos
skyriai, 1942 m. – ir Odontologijos
skyrius. Kauniečiai didžiuojasi, nes
pirmasis VU MF dekanas prof. J. Kairiūkštis iš Kauno.
Remdamasis anų laikų statistika,
prof. K. Petrikonis apžvelgė Lietuvos
aukštųjų mokyklų 1939 m. rudens
semestro mokslo personalo ir klausytojų skaičius .
Kalbėdamas apie studentus ir dėstytojus, prof. K. Petrikonis parodė to
laikotarpio pastatų nuotraukas, kuriose buvo įsikūrę Akių ligų bei Ausų,
nosies ir gerklės ligų klinikos, Lietuvos universiteto (LU) Centriniai rūmai,
kaip atrodė mūsų mylima A. Mickevičiaus gatvė tarpukario metais ir kt.
daug jaunų žmonių veidų pamatėme
1932 m. nuotraukoje, kurioje įamžinti
2-ųjų rūmų K. Donelaičio/A. Mickevičiaus gatvių sankirtoje Medicinos fakulteto studentai su prof. E. Landau.
Prorektorius pasakojo, kaip sekėsi
atranka į Medicinos fakultetą. Tuomet
buvę 2–3 norintieji į vieną vietą: 100
svajojo įstoti į mediciną, 50 – į odontologiją. Būsimieji studentai turėjo

pasitikrinti sveikatą, išlaikyti lietuvių
kalbos egzaminus raštu ir žodžiu, lietuvių literatūros ir istorijos egzaminus
žodžiu, pateikti vertinimui brandos
atestato pažymius.
Prorektorius pralinksmino, išvardijęs
35 būkles, neleidžiančias studijuoti
medicinos. Pavyzdžiui, „silpnas kūno
sudėjimas ir didelis kūno sunykimas“, „chroninis blakstienų kraštų
uždegimas“, „vienos akies aklumas“,
„spalvų aklumas“, „akių žvairumas
didesnis negu 5“, „didelis mikčiojimas“, „kiškio lūpa ir kitokie žymūs
veido trūkumai“, „vienos ausies klausos sumažėjimas iki pusės normos“,
„pėdos stoka“ ir kt.
LSMU prorektorius studijoms prof.
K. Petrikonis apžvelgė medicinos
studijas Lietuvos (ir Vytauto Didžiojo)
universitete.
„Tai buvo Rusijos, Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos studijų sistemų mišinys. Medicinos studijos truko 5 metus
(2 m. ikiklinikinė ir 3 m. specialinė),
po jų buvo 1 metų praktika. Po 5
kursų studentams buvo išduodamas
medicinos kandidato pažymėjimas.
Jis suteikė teisę laikyti valstybinius
egzaminus, kurių buvo 15–20. Per 3
metus išlaikę valstybinius egzaminus,
studentai gaudavo gydytojo diplomą.
Gydytojais galėjo dirbti tik atlikę 1
metų praktiką: po 3 mėnesius chirurgijos ir akušerijos, 4 mėn. – vidaus ir
dar 2 mėn. bet kuriame pasirinktame
skyriuje. Internatūros modelis“, –
sakė prorektorius studijoms.
Norintys tapti tam tikrų specialybių
gydytojais, turėjo dar 3–4 metus
dirbti Klinikose jaunesniaisiais ir vyresniaisiais asistentais (rezidentūra).
1936 m. buvo 9 specialybės. 1939 m.
buvo pridėtos dar 5 specialybės.
Dar daug įdomių faktų pateikė prof.
K. Petrikonis, pasakodamas apie
studijų kokybės paieškas, personalo
atnaujinimą ir kt.
Dėkojame LSMU prorektoriui studijoms prof. K. Petrikoniui už puikią
ekskursiją po medicinos mokslo
ištakas ir galimybę prie jų prisiliesti
šventiškai, su subtiliu humoru. Lauksime tęsinio.
Parengė Džiuljeta Kulvietienė

KĄ GALVOJA JAUNIEJI GYDYTOJAI APIE KETINIMUS PLĖSTI
GYDYTOJŲ REZIDENTŲ ATSAKOMYBIŲ RIBAS?
3 p.
Šiuo metu Lietuvoje gydytojams
rezidentams, gavusiems specialisto
licenciją, klinikinė praktika ir su tuo
susijusi atsakomybė pasikeičia dramatiškai. Staiga jaunasis gydytojas
visus sprendimus turi priimti savarankiškai. Tolygiam būsimo sveikatos
specialisto tobulėjimui yra svarbu
kuo anksčiau pamažu prisiimti atsakomybę, kad į rankas gavus licenciją, ji nebūtų pernelyg didelė.
Įteisinus etapines kompetencijas ir
jas sertifikuojant ar kitu būdu oficia
liai patvirtinant, rezidento vadovai
garantuotų, kad jis jau turi pakankamai įgūdžių ir nurodytus klinikinius
sprendimus gali priimti savarankiškai. Tam reikėtų pakeisti teisės aktus. Tačiau sprendimus dėl konkrečių
etapinių kompetencijų įdiegimo turėtų padaryti universitetų profilinės

klinikos – tai reikalautų atnaujinti
rezidentūros studijų programas.
Manome, kad pakeitus teisės aktus,
galėtų prasidėti kelios bandomosios
rezidentūrų programos, kurios jau ir
dabar grįstos etapinių kompetencijų
principu pagrindu. Kitos rezidentūros
galėtų sekti geraisiais pavyzdžiais ir
savo programas galutinai pakeisti iki
2025 m.
Jaunosios skubiosios medicinos
gydytojos rezidentės pasiūlytas
etapinių kompetencijų pavyzdys
Kaip teoriškai galėtų atrodyti skubiosios medicinos rezidentūros programa, sukurta pagal etapinių kompetencijų modelį:
■ Pirmieji metai: neurologinis tyrimas, skubieji ultragarso protokolai,
paprastų žaizdų chirurginis sutvarkymas, juosmeninė punkcija, arterinio

kraujo dujų tyrimas, intraosalinės
adatos įstūmimas, vadovavimas
pradiniam gaivinimui.
■ Antrieji metai: nosies tamponada,
otoskopija, tracheostominio vamzdelio įstūmimas ir pakeitimas, kraujagyslių punkcija ir kateterizavimas
kontroliuojant ultragarsu, kardioversija, vadovavimas specializuotam
gaivinimui, pleuros punkcija ir drenavimas, pradinė dirbtinė plaučių
ventiliacija.
■ Tretieji metai: nesudėtingų traumų
ilgųjų kaulų lūžių poslinkių atstatymas ir imobilizavimas, sudėtingesnių
žaizdų chirurginis sutvarkymas, tam
tikros akių traumų procedūros, cistostomija.
■ Ketvirtieji metai: visos prieš tai
išvardytos vaikų procedūros.
■ Penktieji metai: ginekologinis
tyrimas, nekomplikuoto gimdymo

priėmimas, vadovavimas masinių
nelaimių atveju.
Įgytas kompetencijas gydytojas rezidentas turi teisę išsivežti su savimi
už rezidentūros bazės ribų. Vadinasi,
dalį išmoktų įgūdžių jaunasis gydytojas galės teikti pacientams kitose
ligoninėse, ne tik savo rezidentūros
bazėje. Pavyzdžiui, 3-ųjų metų vyresnysis ortopedijos–traumatologijos
rezidentas turėtų galėti savarankiškai atlikti mažiau komplikuotų kaulų
lūžių poslinkių atstatymą ir imobilizavimą, sudėtingesnių žaizdų chirurginį sutvarkymą. Jis savarankiškai
pasirašo visus dokumentus – nuo
Paciento informuoto sutikimo formos
iki gydomo asmens statistinės kortelės – už tai gauna atitinkamą atlygį.
Norime aiškiai atskirti priverstinį
gydytojų įdarbinimą rajonų ligoninėse nuo etapinėmis kompetencijomis

grįstos rezidentūros programos.
Jaunųjų gydytojų asociacija griežtai
pasisako prieš priverstinį rezidentų
įdarbinimą. Gydymo paslaugų prieinamumo problema yra aktuali,
reikalauja progresyvių sprendimų.
Būtent etapinėmis kompetencijomis
grįsta rezidentūra suteikia rezidentui
galimybę savo noru papildomų įgūdžių įgyti ir mažesnėse ligoninėse
arba ten pritaikyti jau įgytus – taip
kartu garantuojamas tolygesnis
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.
Etapinių kompetencijų sistema turi
tarnauti visiems, o pirmiausia – pacientui. Manome, kad tai svarbus
žingsnis, kuriant pažangią sveikatos
apsaugos sistemą, kuri bus prieinamesnė pacientui ir ugdys ateities
gydytojus.
Jaunųjų gydytojų asociacijos inf.
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Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Fizikos, matematikos
ir biofizikos katedros dėstytoją
Kazimierą Lukoševičių.
Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros
kolektyvas

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
DĖL BENDRŲ LSMU IR KTU MOKSLO PROJEKTŲ
FINANSAVIMO

S

katindami aktyvesnį abiejų universitetų mokslininkų
bendradarbiavimą ir doktorantų kompetencijų ugdymą
per mokslo projektinę veiklą, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Kauno technologijos universitetas (KTU)
skelbia atskirus kvietimus teikti paraiškas jungtinių KTU ir
LSMU mokslininkų grupių projektams finansuoti.
Projektų tematika – sveikatos technologijos ir biotechnologijos.
Svarbi informacija
Dėl to paties projekto finansavimo kartu teikiamos 2 paraiškos
atitinkamai LSMU Mokslo fondui ir KTU MTEPI. Projekto pavadinimas ir paraiškų I–III dalys abejose paraiškose turi sutapti.
IV–V dalyse pateikiama tik LSMU dalies projekto išlaidų
sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.
Finansuojamo projekto LSMU dalies vertė iki 10 000 Eur.
Numatoma finansuoti 6 projektus.

Pagrindiniai projekto vykdytojai gali būti tik vienos šio konkurso paraiškos vadovais ar vykdytojais.
LSMU skiriamos lėšos gali būti naudojamos darbo užmokesčiui, paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms ir
komandiruotėms. Finansavimas skiriamas tik 2017 metams.
Projektų pradžia 2017 m. balandžio mėnuo.

Mirus profesoriui, ilgamečiam KMI (LSMU)
MF dekanui, Romualdui Gailiui,
jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Bendrosios chirurgijos klinikos darbuotojai.
Mirus ilgamečiam Medicinos fakulteto dekanui
profesoriui Romualdui Gailiui, nuoširdžiai
užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią
sunkią netekties valandą.
Medicinos fakulteto Taryba

Paraiškų teikimas
LSMU ir KTU projektų konkursui teikiamos paraiškos formą
ir susijusius dokumentus rasite LSMU interneto svetainėje
http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslofondas/lsmu-ktu-mokslininku-grupiu-projektu-konkursas/
Paraiškas prašome pateikti iki 2017 m. kovo 15 d. LSMU
Mokslo centrui, A. Mickevičiaus g. 7, kabinetas 117.
Informaciją teikia Mokslo centras, tel. 8 (37) 327276,
el. p.: jurate.janusaitiene@lsmuni.lt, ruta.vosyliute@lsmuni.lt.

DISERTACIJOS GYNIMAS
Balandžio 4 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto 317 auditorijoje (Tilžės g.
18, Kaunas) viešajame Visuomenės sveikatos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Vilmos Žaltauskės daktaro
disertacija „Lietuvos 7–8 metų vaikų fizinis aktyvumas ir jo sąsajos su individualiais, šeimos ir mokyklos aplinkos veiksniais“ (biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušra Petrauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09B)
Visuomenės sveikatos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Janina Petkevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės
sveikata – 09B)
Nariai:
Prof. habil. dr. Abdonas Tamošiūnas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09B)
Doc. dr. Kastytis Šmigelskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09B)
Prof. dr. Rasa Jankauskienė (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S)
Doc. dr. Gregor Starc (Liublianos universitetas (Slovėnija), biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Balandžio 7 d. 11 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rektorato posėdžių salėje (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas)
viešajame Odontologijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Almos Pranckevičienės daktaro disertacija „1 ir
2 tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų periodontito sunkumo ir chirurginio gydymo efektyvumo ilgalaikis tyrimas“
(biomedicinos mokslai, odontologija – 07B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Vita Mačiulskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, odontologija – 07B)
Odontologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Ričardas Kubilius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, odontologija – 07B)
Nariai:
Prof. dr. Gintaras Juodžbalys (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, odontologija – 07B)
Dr. Lina Radzevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Alina Pūrienė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, odontologija – 07B)
Doc. dr. Elena Figuero (Madrido Komplutensės universitetas (Ispanija), biomedicinos mokslai, odontologija – 07B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Psichiatrijos skyriaus vadovo-gydytojo psichiatro 0,5 et. Psichiatrijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti gydytojo psichiatro medicinos praktikos licencija, praktinio
darbo patirtis 3 m., privalumas – vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą pateikti
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2017-03-10. Išsami informacija
teikiama tel. 8 (37) 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

MOKSLINĖ KONFERENCIJA
„XXI AMŽIAUS MOTERIS: NUO PREMENSTRUACINIO
IKI MENOPAUZĖS SINDROMO“
Kviečiame į mokslinę konferenciją „XXI amžiaus moteris: nuo premenstruacinio iki menopauzės sindromo“, kuri vyks kovo 9 d. viešbučio „Europa
Royale“ (Miško g. 11, Kaunas) konferencijų centre.
Konferencija skirta gydytojams akušeriams ginekologams, akušeriams, šeimos gydytojams, vidaus ligų ir kitų specialybių gydytojams, slaugytojams.
Dalyviams bus išduodami 4 valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Išankstinė registracija į konferenciją vykdoma iki kovo 2 d.
Daugiau informacijos ir registracija: https://reg.eventas.lt/pms2017
Lietuvos akušerių ginekologų draugija

VALENTINO DIENA
Vasario 9 d. – visai prieš pat Šv. Valentino dieną – LSMU SMD Ergoterapijos būrelis lankėsi Kauno specialiojoje mokykloje.

Š. Tamulionytės nuotr.
Gina Šegždaitė

K

auno specialiojoje mokykloje vyko
Šv. Valentino dienai skirtas renginys, prie kurio galėjome prisidėti ir
mes. O buvo visko: ir dainų, ir šokių,
ir tikra šv. Valentino istorija, o kur
dar užduotys… Buvo labai smagu!
Vaikai išbandė jėgas „širdelių medžioklės“, „meilės labirinto“ ir dar

kitose užduotyse, kurias parengė
studentės. Įdomiausia, kad visos
užduotys buvo paremtos ergoterapija! Atliekant „Širdelių medžioklės“
užduotį vaikams teko lavinti akiesrankos koordinaciją, „meilės labirinte“ – koordinaciją bei pusiausvyrą ir,
žinoma, suvokimą. Labai džiugu, kad
svarbius dalykus galime susieti su
įdomiomis ir linksmomis užduotimis!

