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LSMU ĮSTEIGTAS PRANCŪZIJOS GARBĖS KONSULATAS
Kovo 30 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) A. Mickevičiaus g. 9 duris atvėrė Prancūzijos garbės konsulatas Kaune.
Prancūzijos garbės konsulato lentelę iškilmingai atidengė LSMU
rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, Prancūzijos garbės konsulas
Kaune ir Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe’as Jeantaudas.
Jolanta Jonikienė

I

škilmėse dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendruomenės nariai, Prancūzijos ambasados Lietuvoje atstovai, renginio
svečiai.
Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje P. Jeantaudas padėkojo prof.
R. Žaliūnui už neįkainojamą, kokybišką ir vaisingą veiklą stiprinant
Prancūzijos ir Lietuvos santykius,
bendradarbiavimą mokslo ir kultūros srityse bei pasveikino LSMU
bendruomenę istorinio įvykio proga. „Simboliška, kad Frankofonijos
dienų renginius vainikavo Prancūzijos garbės konsulato atidarymas
LSMU. Šiandien dviguba šventė.
Sveikinu Kauną tapus Europos
kultūros sostine ir LSMU įsteigus
konsulatą. Europos erdvėje mes tapome dar ryškesni dirbdami kartu.
Kultūra – daugiau nei kultūra, tai –
jėga, valdanti daugybę sričių. Pasak
prancūzų posakio: „Mums suteikta
sėkmė, proga, kuriais mes turime
pasinaudoti“. Pasitikime jumis ir
didžiuojamės“ – kalbėjo Philippe’as
Jeantaudas, Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje.
LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas,
Prancūzijos garbės konsulas Kaune,
dėkojo už suteiktą garbę įsteigti
Prancūzijos garbės konsulatą Kaune.
Primindamas istorines ir kultūrines

Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe’as Jeantaudas ir LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, Prancūzijos garbės
konsulas Kaune.
Autorės nuotr.

„Kaunas ir Lietuva
visada bus atviri
prancūzų kultūrai ir
kultūros skleidėjams.“
Prancūzijos ir Lietuvos bendrystės
sąsajas. Ateityje LSMU mokslininkai
viliasi įsteigti branduolinių tyrimų
centrą, kurio partneriais taptų ir
Prancūzijos mokslininkai. Prof. R. Žaliūnas dėkojo aktyviai LSMU bend
ruomenei, įsitraukusiai į frankofonų
veiklas, LSMU gimnazijos atstovams
už skleidžiamą žinią apie sveikatą,
sveikatos mokslus, prancūzų kalbą ir
Prancūzijos kultūrą.
5 p.

LMA PAGYRIMO RAŠTAS – DR. ALINAI KUZMINIENEI
Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas pagyrimo raštu
apdovanojo dr. Aliną Kuzminienę (LSMU) už 2016 m. LMA jaunųjų
mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui pateiktą darbą
„Gerklų plokščiųjų ląstelių karcinomos ir gerklų papilomos biologinės išraiškos viščiuko embriono chorioalantojinėje membranoje“.
Pagyrimo raštą pasirašė LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas.
Džiuljeta Kulvietienė

I

š viso Lietuvos mokslų akademijai
(LMA) buvo pateikti 35 moksliniai
darbai iš visos Lietuvos. LSMU Mokslo centras rekomendavo dvi Lietuvos
sveikatos mokslų universitete parengtas, parašytas ir apgintas mokslo disertacijas. LMA atkreipė dėmesį
į dr. A. Kuzminienės disertaciją.
Mokslinį darbą dr. A. Kuzminienė
apgynė 2016 m. vasario 11 d.
Dr. A. Kuzminienės darbas „Gerklų

plokščiųjų ląstelių karcinomos ir
gerklų papilomos biologinės išraiškos viščiuko embriono chorioalantojinėje membranoje“ jau nebe pirmą
kartą sulaukia garbių Lietuvos mokslininkų dėmesio. 2016 m. pabaigoje
dr. A. Kuzminienės disertacija buvo
įvertinta LMA Biologijos, medicinos
ir geomokslų skyriaus organizuotoje
9-oje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės
mokslų perspektyvos“. Tąkart LSMU
MA jaunajai mokslininkei dr. A. Kuz-

minienei skirta pirmoji vieta sekcijoje „Medicina“.
„Mokslas ir praktika – visada eina
drauge, ypač gydytojo darbe būtina remtis mokslo naujienomis.

Pacientą privalu gydyti tik remiantis
mokslo įrodymais. Mokslas medicinai visuomet tarnauja. Mokslas ir
medicina – tiesiog neatskiriami“, –
išklausiusi sveikinimus sakė dr.

A. Kuzminienė ir džiaugiasi sulaukianti vyresniųjų kolegų palaikymo,
ypač prof. Virgilijaus Ulozo, prof.
Ingridos Ulozienės, prof. Angelijos
Valančiūtės ir kt.
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LSMU PLEČIA BENDRADARBIAVIMĄ
IZRAELYJE
Kovo 26–27 dienomis prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis,
Odontologijos fakulteto prodekanė prof. Julija Narbutaitė, Akių ligų
klinikos docentė Vilma Jūratė Balčiūnienė, Podiplominių studijų
centro vyr. specialistė Eglė Vaižgėlienė, Akademinių mainų skyriaus vedėja Jurgita Belickė ir tarptautinių programų koordinatorė
Greta Rozenbergaitė lankėsi Tel Avivo Suraskio (Ichilovo) [Souraski
(Ichilov)] medicinos centre, afiliuotame su Tel Avivo universiteto
Medicinos fakultetu, Lietuvos ambasadoje Izraelyje bei organizavo
du stojamuosius egzaminus.

Prof. Kęstutis Petrikonis,
LSMU prorektorius studijoms
Jurgita Belickė, TRSC Akademinių
mainų skyriaus vedėja

P

irmajame egzamine dalyvavo 24
„Telaviv Medical College - Overseas Medical Education“ agentūros
studentai, vienam iš jų pasiūlyta
studijuoti Odontologijos, dvidešimčiai – Medicinos studijų programoje.
Prof. Algimantas Tamelis besidomintiems studijomis užsienyje studentams pristatė LSMU bei Medicinos
studijų programą, prof. Julija Narbutaitė – Odontologijos programą,

o Greta Rozenbergaitė supažindino
studentus su stojimo taisyklėmis,
studentų gyvenimu LSMU. Susitikimo
su „Telaviv Medical College - Overseas Medical Education“ vadovu dr.
Shaharu Geva metu aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės ir
perspektyvos pritraukti studentų į
mažiau populiarias studijų programas LSMU. Antrąjį egzaminą laikė 4
individualiai užsiregistravę studentai,
dviem iš jų pasiūlyta studijuoti mediciną LSMU.
Suraskio (Souraski) medicinos centras yra viena iš šešių ligoninių,
kurios dirba kartu su Tel Avivo uni-

versitetu. Tai didžiausia ir garsiausia
Izraelio ligoninė, mokymui ir mokslui
skirta gydymo įstaiga, kuri pati samdo akademinius darbuotojus dirbti
su studentais ir rezidentais, Medicinos fakultetas deleguoja kviestinius
dekanus ir profesorius į šią ligoninę.
Lietuvos delegacijos atstovai susipažino su klinikine, akademine ligoninės baze ir mokslo baze. Pristatytas
LSMU akademinis, mokslinis ir klinikinis potencialas, bendradarbiavimo
su Izraelio ligoninėmis patirtis. Aplankytos akių, nervų, širdies, veido
ir žandikaulių chirurgijos klinikos, jų
padaliniai, ląstelių terapijos mokslinė laboratorija. Aptartos studentų,
gydytojų ir dėstytojų stažuočių galimybės ir sąlygos, aiškintasi studentų
motyvacijos studijuoti medicinos
programoje patirtis. Ypač glaudūs
kontaktai užmegzti su Oftalmologijos
klinikos vadove prof. Anat Lowenstein ir Neurologijos klinikos vadovu
prof. Niru Giladžiu, kurie yra pasaulinio lygio savo srities klinicistai,
mokslininkai ir svarbiausių kongresų
lektoriai. Sutarta bendradarbiauti
įvairių sričių specialistams skirtuose
ir edukaciniuose projektuose. Izraelio kolegos pakviesti į Lietuvą dalyvauti Universiteto organizuojamuose
tarptautiniuose renginiuose skaityti
pranešimų. Visur jautėsi šiltas priėmimas ir noras bendradarbiauti.
Tikimės, kad Universiteto darbuotojai
savo darbais jau užsitarnavo pagarbą
šioje šalyje, kur LSMU vardas jau
gerai žinomas.
Universiteto delegaciją maloniai priėmė Lietuvos ambasadorius Izraelyje
Edminas Bagdonas. Susitikimo metu
aptartas LSMU absolventų diplomų
pripažinimas Izraelyje bei sėkminga
integracija į darbo rinką, taip pat su
ambasadoriumi apsvarstytas bendradarbiavimas rengiant rudenį vykstančią 2-ąją konferenciją „Diplomatai už
gyvybę“ bei organizuojant dėstytojų
ir studentų mainus.

INFORMACIJA

KONKURSAS VARDINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI

(Medicinos akademijos visų fakultetų studentams; Lietuvos
Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija skiriama
biomedicinos mokslų studijų srities studentams)
Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse, iki 2017 m. balandžio
19 d. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9, tel. 8 (37) 327214) turi
pristatyti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas Rektoriui).
2. Dekano arba jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų
vidurkį.
3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
4. Aktyvų dalyvavimą studentų veikloje arba remtinumą (studentai, kurie yra
netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus
arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).
Pastaba.
1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2016/2017 m. m. jau paskirta
stipendija iš kitų rėmimo fondų.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis vyks 2017 m. balandžio 25 d.
13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9) Rektorato posėdžių
salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra
būtinas.
Bus skiriamos šios stipendijos:
1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos
fakulteto studentams);
2. Prof. Kazio Oželio fondo (visų MA fakultetų studentams);
3. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos
fakulteto studentams);
4. Birutės Petrikas (Slaugos fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų slaugos
krypties studijų programos studentams);
5. UAB „Eurovaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV–V kursų studentams);
6. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ (Farmacijos studijų programos studentui, turinčiam pabėgėlio statusą Lietuvoje);
7. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (bus atrenkami
kandidatai 2017/2018 m. m.; biomedicinos mokslų studijų srities studentams).
SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie
kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų,
mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri
studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą
konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.
Prof. Kęstutis Petrikonis, Prorektorius studijoms,
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas

DOMĖJIMASIS MOKSLU
NEBLĖSTA
LSMU Neuromokslų instituto mokslininkai dalyvauja mokslo populiarinimo edukacinėse veiklose ir projektuose. Už mokslo populiarinimą yra gavę padėkos raštus. Mintimis apie visuomeninę
veiklą sutiko pasidalyti Neuromokslų instituto doktorantė Silvija
Jankevičiūtė.
Jolanta Jonikienė
Kokiuose mokslo populiarinimo ar
edukacijos projektuose jūs dalyvaujate? Kelių mokslininkų komanda
dalyvauja renginiuose?
Susidomėjimas mokslu niekada
neblėsta – jis tik didėja. Tai rodo
nemažas skaičius mokslo populiarinimo ir edukacinių renginių,
kuriuose visada noriai dalyvaujame,

taip pat ir patys organizuojame ar
prisidedame prie jų organizavimo
ir sklaidos. Mokslas, kaip ir mokslininko profesija, yra įvairiapusiškas
ir daugialypis. Tad žinią apie mokslą
stengiamės skleisti įvairiomis formomis. Mokslo populiarinimas yra viena iš formų. Esu dalyvavusi pirmoje
mokslinių vizualizacijų parodoje „Art
in Science“.
5 p.

S. Jankevičiūtės nuotr.

INFORMACIJA
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ATSAKINGAS ANTIBIOTIKŲ NAUDOJIMAS VETERINARIJOJE
Jolanta Jonikienė

N

atūralios mikroorganizmų išskiriamos medžiagos, neigiamai
veikiančios kitų mikroorganizmų
dauginimąsi arba juos naikinančios,
istoriškai vadinamos antibiotikais.
Antibiotikai – ir gyvūnų, ir žmonių
ligų gydymo, o kartais ir ligų plitimo
profilaktikos priemonė. Reikėtų nepamiršti galimo bakterijų atsparumo
antibiotikams. Kitaip tariant – rizikos,
kuri didėja kiekvieną kartą, kai juos
vartojame, ir tada, kai antibiotikai
skiriami gyvūnams gydyti. Kaip teigia gyvūnų sveikatos specialistai,
Lietuvoje kasmet daugėja gyvūnų
augintojų, žinančių ir suprantančių
neracionalaus antibiotikų naudojimo
gyvūnams gydyti padarinius. Tačiau
toli gražu ne visi supranta gresiančios problemos rimtumą ir atsižvelgia į specialistų rekomendacijas.
Kartais antibiotikus skirti yra būtina,
tačiau neretai galimos ir alternatyviosios gydymo ar profilaktikos priemonės, pavyzdžiui, gerųjų bakterijų
preparatai, stiprinantys gyvūnų imunitetą, laiku atlikta vakcinacija.
Kovo 31 d. dr. LSMU VA Anatomijos
ir fiziologijos katedros lektorius
Modestas Ružauskas skaitė viešąjį
pranešimą „Atsakingas antibiotikų
naudojimas veterinarijoje“. Gyvūnų
augintojai yra supratingi, tačiau atsparumas antimikrobinėms medžiagoms nuolat didėja. Problema yra
aktuali pasauliniu mastu: ir žmonių,
ir gyvūnų sveikatai. „Veterinarinės
medicinos gydytojai privalo žinoti

Dr. Modestas Ružauskas.
dabartinę situaciją, susijusią su antibiotikų naudojimu, išmanyti jų klasifikaciją ir poveikį skirtingoms bakterijų rūšims, farmakodinamines ir
farmakokinetines savybes bei mokėti
iššifruoti antibiotikogramą“, – pabrėžė lektorius. Svarbu, kad būtų tiksliai
identifikuotas ligos sukėlėjas, nes
tik tokiu atveju bus galima tinkamai
parinkti antibiotiką. Labai svarbu
turėti žinių apie įgimtą bakterijų
atsparumą tam tikroms antibiotikų
klasėms, netiksliai parinktas vaistas
gali būti neveiksmingas.
Nustatant, ar bakterija yra jautri
antibiotikui, laboratorijoje dažniausiai tiriama tiksli, fiksuota antibiotiko
koncentracija – kokia dažniausiai
būna kraujyje po antibiotiko vartojimo. Tiriama in vitro, bet jei šiai kon-

Autorės nuotr.
centracijai bakterija jautri, manoma,
kad vaistas bus veiksmingas ir in
vivo. Beje, gyvūnui kur kas sunkiau
nustatyti, koks bus antibiotiko poveikis, nes mikrobiologiniai standartai
dažniausiai paremti farmakokinetiniais duomenimis, apskaičiuotais
žmogaus organizmui.
Gyvūnų sergamumą galima mažinti
įvairiais būdais. Pirmiausia gyvūnų
savininkas turėtų užtikrinti ligų profilaktiką, laikyti gyvūnus jų gerovę ir
sveikatą atitinkančiomis sąlygomis,
šerti saugiais pašarais, laiku dehelmintizuoti, laikytis biologinės saugos
priemonių ūkiuose, atsakingai į ūkį
įtraukti naujus gyvūnus, riboti pašalinių asmenų lankymąsi ūkyje.
Norėdami valdyti bakterijų atsparumą, veterinarijos gydytojai turi

stengtis tiksliai diagnozuoti ligas,
žinoti bakterijų jautrumo situaciją
savo aptarnaujamame ūkyje, apylinkėje, galiausiai – tendencijas regione
ir pasaulyje, gydyti remdamiesi
antibiotikograma, parinkti antibiotikus pagal pakopų principą, pagal
galimybes antibiotikus skirti individualiai, nuolat semtis žinių ir kelti
kvalifikaciją.
Prieš skiriant antibiotikus nereikia
gailėti lėšų tiksliai ligos diagnozei,
ypač jei susirgo ne vienas gyvūnas.
Šiuolaikiniai molekuliniai tyrimai,
atliekami Veterinarijos akademijoje,
leidžia identifikuoti visas žinomas
bakterijas. Todėl net ir pradėjus
gydymą empiriškai, jei to reikalauja
ūminė ligos eiga, vėliau, patikslinus
diagnozę, kitus gyvūnus išgydysime

greičiau, nes galėsime parinkti tinkamiausius antibiotikus.
Pasak dr. M. Ružausko, antibakterinės medžiagos – fluorochinolonai,
trečiosios ir ketvirtosios kartų cefalosporinai ir makrolidai – Pasaulio
sveikatos organizacijos (PSO) priskiriamos prie žmonėms kritiškai svarbių antimikrobinių medžiagų grupės.
Deja, šių klasių antibiotikus – kaip
kritiškai svarbius gyvūnams – išskiria
ir Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija. Vadinasi, minėti antibiotikai
privalo būti išsaugoti kaip veiksmingi
ir nepakeičiami vaistai žmonėms ir
gyvūnams gydyti. Todėl šių klasių antibiotikus galima skirti tik tuomet, kai
žinoma ar numanoma, jog kitų klasių
antibiotikai konkrečiu atveju bus
neveiksmingi. Lektorius paminėjo ir
rizikas, susijusias su antibiotikų naudojimu ne pagal numatytąją indikaciją, t. y. kai antibiotikai skiriami ne
pagal instrukciją, pvz., gydant kitas
gyvūnų rūšis, tam tikromis dozėmis
arba gyvūnams gydyti naudojami
tik žmonėms registruoti antibiotikai.
Šios rizikos pirmiausia susijusios su
bakterijų atsparumo didėjimu, nežinomu vaisto veiksmingumu, išlaukos
laiko neapibrėžtumu, galimu šalutiniu poveikiu ir net galimu gyvūninių
produktų importo ribojimu. Pranešime taip pat pabrėžta nepriklausomų,
t. y. mokslinių, tyrimų svarba tiriant
bakterijų atsparumą antibiotikams,
gyvūnų ligų, ypač zoonozių, situaciją,
nes būtent nepriklausomais tyrimais
labiausiai pasitikėti linkę ir specialistai, ir visuomenė.

KOVO 27-ĄJĄ MINĖJOME
PASAULINĘ EPILEPSIJOS DIENĄ

DAILĖS TERAPIJA IR
MUZIKOS TERAPIJA –
NAUJA KALBA

Tarptautinėje konferencijoje „Integrali pagalba epilepsija sergantiems asmenims“ pristatyta modulinė mokymo programa „Moses“.

Kovo 24 dieną Kaune VDA Kauno fakulteto bibliotekoje vyko
pirmoji dailės terapijos ir muzikos terapijos studentų mokslinė
konferencija.

Dr. Polina Šedienė.

Autorės nuotr.

Autorės nuotr.
Agota Adomavičiūtė

K

onferencijos metu buvo pristatyti
mokslinių tyrimų projektai, vyko
pratybos, buvo dalijamasi įgyta patirtimi, naujomis įžvalgomis, ateities
vizijomis. Konferencijos tikslas – užmegzti ir palaikyti nuolatinį bendradarbiavimą tarp studijų programų
studentų bei dėstytojų siekiant
plėtoti ir viešinti menų terapijos
paslaugų naudą Lietuvoje. Renginio

iniciatorė studijų programos „Dailės
terapija“ dėstytoja Vaida Adomaitienė džiaugiasi, kad konferencija
sulaukė nemažo susidomėjimo. „Tai
rodo, kad tokie renginiai menų terapijos lauke išties reikalingi. Todėl
tikimės, kad ši studentų konferencija
taps tradicine“ – savo įspūdžiais apie
pirmąją dailės ir muzikos terapijos
studentų mokslinę konferenciją „Dailės terapija ir Muzikos terapija – nauja kalba“ dalijosi V. Adomaitienė.

Dr. Polina Šedienė,
LSMU MA VSF Socialinių ir
humanitarinių mokslų katedra

M

inint Pasaulinę epilepsijos (dar
vadinamą Purpurine) dieną,
LSMU VSF Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedra kartu su Lietuvos bei
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ organizavo tarptautinę konferenciją „Integrali pagalba epilepsija sergantiems
asmenims“.
Konferencijoje pristatyta „Carito“
Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro veikla. Šis centras glaudžiai bendradarbiauja su LSMU MA

Neurologijos klinika. Centro „Caritas“
darbuotojai teikė psichosocialinio
konsultavimo paslaugas Neurologijos
klinikos Vaikų skyriuje gydomų vaikų
tėvams, organizavo kassavaitines
dailės terapijos pratybas.
Konferencijoje pristatyta moduline
epilepsija sergančių žmonių ir jų
šeimos narių mokymo programa
„Moses“. „Moses“ trenerė, Epilepsijos centro „Kleinwachau“ (Vokietija)
socialinė darbuotoja, „Moses“ autorių grupės ir „Moses“ trenerių rengimo grupės narė Maria Lippold pristatė modulinės mokymo programos
kūrimo ir plėtojimo istoriją, turinį,

reikšmę ir mokymo dalyvių patirtis.
Programa buvo kuriama 1996–1997 m.
ir bandoma įvairiuose Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos epilepsijos centruose. 1998 m. atliktas tyrimas, apklausti
242 pacientai. Pusė apklaustųjų
dalyvavo mokymuose, kitą pusę –
sudarė kontrolinė grupė. Po mokymų
praėjus pusei metų, vykdyta apklausa
parodė, kad mokymuose dalyvavusių
asmenų situacija, palyginti su nedalyvavusiųjų mokymuose, reikšmingai
pagerėjo. Jie žinojo daugiau apie epilepsiją, geriau valdė ligą, patyrė mažiau priepuolių ir mažiau nemalonių
vaistų neigiamų poveikių.
4 p.

4
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LIETUVOS PEDIATRŲ DRAUGIJAI – 80 METŲ
Džiuljeta Kulvietienė

L

ietuvos pediatrai, minėdami Lietuvos pediatrų draugijos gyvavimo
80-metį, organizavo konferenciją,
skirtą šiai iškiliai datai paminėti.
Šventinei konferencijos daliai pirmininkavo prof. Rimantas Kėvalas
(LSMU MA Vaikų ligų klinika) ir Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas
doc. V. Urbonas (VU). Konferencijos
dalyvius ir draugijos narius pasveikino Lietuvos SAM viceministrė prof.
Gintarė Šakalytė ir Lietuvos mokslų
akademijos narys prof. V. Basys.
Pagrindinį – šventinį ir istorinį – pranešimą „Lietuvos pediatrų draugijos
ištakos“ skaitė prof. Nijolė Dalia
Bakšienė.
Lietuvos pediatrų draugija įkurta
Kaune 1937 m. prof. Vandos Mingailaitės-Tumėnienės (1880–1976) iniciatyva. Tuomet draugija vadinta Lietuvos vaikų gydytojų draugija (LVGD).
Prof. V. Tumėnienė buvo Lietuvos
mokslinės ir praktinės pediatrijos
įkūrėja, rūpinosi Vaikų ligų klinikos
darbu bei moksliniu katedros suklestėjimu.
Prof. V. Tumėnienės rūpesčiu 1924
m. įkurta pirmoji Lietuvoje vaikų
ligoninė. Jos pastangomis 1924 m.
gegužės 13 d. Kaune Maironio g. 11
atidaryta pirmoji vaikų ligoninė, kuri
tapo Vaikų ligų katedros baze (vadovė – V. Tumėnienė). 1929 m. Vaikų
ligoninė perkelta į didesnes patalpas
V. Putvinskio g. 56 (dabar – Menininkų namai Kaune). Pagerėjus personalo darbo ir pacientų priėmimo
sąlygoms, pagerėjo diagnostika bei

Asmeninės nuotr.
Doc. V. Urbonas, prof. R. Kėvalas, doc. J. Kudzytė, prof. V. Usonis.
gydymas. Klinika padarė didelę pažangą mokslo srityje ir pedagogikoje.
1930 m. V. Tumėnienei suteikiamas
profesoriaus vardas. Profesorė Vaikų
ligų kursą skaitė 7-ajame ir 8-ajame
semestruose IV kurso studentams
bei jau naudojo epidiaskopą.
Prof. V. Tumėnienė buvo vienintelė
katedros vedėja moteris. Profesorė,
vartodama Vaikų ligų klinikos duomenis, rengė mokslo straipsnius
įvairia tematika: kūdikių mityba,
rachitas, empiema, naujagimių stab
ligė, meningitas, chorėja ir kt.
1923–1940 m. profesorė publikavo 12
mokslo straipsnių „Medicinoje“, su
bendradarbiais – 24.
1930 m. prof. V. Tumėnienė, oficiali
Lietuvos atstovė, pirmą kartą dalyvavo Europos pediatrų kongrese Stokholme. Tai buvo pirmasis kongresas
po Pirmojo pasaulinio karo, dalyvavo
600 pediatrų iš 35 valstybių. Tuo
metu profesorė aplankė Stokholmo ir
Upsalos vaikų ligų klinikas.
1934 m. pirmą kartą į Kauną pakvies-

tas užsienio lektorius. Paulas-Félixas
Armandas-Delille’as skaitė paskaitas
apie tuberkuliozę, kuri tuomet buvo
labai paplitusi Lietuvoje.
Vaikų ligų klinikoje buvo periodiškai
organizuojami posėdžiai, kurių metu
skaitomi pranešimai aktualia pediatrams tema: kūdikių viduriavimas,
rachitas, vaikų pūlinės infekcijos ir
kt. Viename iš tokių posėdžių, 1935
m. spalio 11 d., prof. V. Tumėnienė
pasiūlė įsteigti pediatrų sekciją prie
Kauno medicinos draugijos. Jos tikslas klinikai – bendradarbiauti mokslo
srityje su praktikos gydytojais pediatrais. 1936 m. buvo parengti ir
apsvarstyti Lietuvos vaikų gydytojų
draugijos įstatai. Lietuvos vaikų gydytojų draugijos įstatai patvirtinti vidaus reikalų ministro 1937 m. sausio
27 d. ir draugija įrašyta į VRM draugijų registrą 1937 m. sausio mėn. 27
d. Visuotinis steigiamasis Lietuvos
vaikų draugijos susirinkimas sušauktas 1937 m. vasario 22 d., Lietuvos
vaikų gydytojų draugijos pirmininke

Akademikas V. Basys, prof. V. Usonis, prof. A. Valiulis, doc. V. Urbonas.
išrinkta prof. V. Tumėnienė, vicepirmininke – A. Birutienė, sekretoriais –
dr. V. Tercijonas ir J. Mockevičius,
kasininku – L. Finkelšteinas. Revizijos
komisija: B. Bylienė, E. Gildė-Osta
chovienė, J. Luinienė. Tikraisiais
Lietuvos vaikų gydytojų draugijos
nariais buvo priimti 8 pediatrai.
1937 m. kovo 21–23 d. vyko Lietuvos
gydytojų kongresas. Jame dalyvavo
Lietuvos vaikų gydytojų draugija, sudariusi atskirą sekciją, pranešimai –
socialinės pediatrijos klausimais.
1940 m. kovo 9–10 d. vyko visuotinis LVG draugijos susirinkimas. Jame
dalyvavo 22 nariai ir 29 svečiai.
1940 m. rugsėjo 19 d. vykusiam LVGD
susirinkimui pirmininkavo buvęs Lietuvos Prezidentas dr. Kazys Grinius.
Susirinkime dalyvavo 22 draugijos
nariai ir 30 svečių. Šį susirinkimą
galima vadinti pirmuoju Lietuvos
pediatrų suvažiavimu.
1944 m. prof. V. Tumėnienė buvo priversta pasitraukti į Vakarus ir tokiu
būdu išvengė kelionės į Sibirą (pro-

fesorė buvo išvežamųjų sąrašuose).
Oficiali LVGD veikla 1940–1965 m.
buvo nutrūkusi, bet nuo 1945 m.
tam tikruose Lietuvos miestuose prie
miestų medicinos draugijų kūrėsi
pediatrų sekcijos. Jos vėliau peraugo
į miestų pediatrų draugijas.
Lietuvos pediatrų draugija atkurta
1965 m. rudenį. Pirmuoju pokario
Lietuvos pediatrų draugijos pirmininku išrinktas doc. P. Baublys, vadovavęs 1965–1973 m. Pavaduotojais
išrinkti prof. O. Grinkevičienė ir prof.
L. Steponaitienė.
1967 m. rugsėjo mėn. Palangoje vyko
Lietuvos pediatrų draugijos II suvažiavimas – doc. P. Baublys perrinktas
antrajai pirmininko kadencijai. Žuvus
doc. P. Baubliui, Lietuvos pediatrų
draugijos pirmininko pareigas 1974–
1991 m. ėjo prof. O. Grinkevičienė.
1991 m. spalio mėn. Alytuje vyko
Lietuvos pediatrų draugijos IV suvažiavimas, išrinkta naujoji Pediatrų
draugijos valdyba, pirmininkas –
prof. V. Basys (VU).
9 p.

KOVO 27-ĄJĄ MINĖJOME PASAULINĘ EPILEPSIJOS DIENĄ
3 p.
„Moses“ mokymuose dalyvaujantys
žmonės įgyja medicinos žinių apie
epilepsiją, giliau suvokia ir įvardija
subjektyvią savo gyvenimo su liga
patirtį, sustiprina pasitikėjimą savimi.
Žmonių bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje vienas su kitu ir su
„Moses“ treneriais mokymų metu padeda išsilaisvinti iš įtampos ir nerimo,
mažiau kreipti dėmesio į neigiamą
visuomenės nuomonę, įgyti laisvės
priimti ir įgyvendinti sprendimus,
didinančius asmeninę gerovę.
Lietuvos „Caritas“ pastangomis į
lietuvių kalbą išversta „Moses“ mokymams skirta darbo knyga buvo
dalijama konferencijos dalyviams –
specialistams, studentams, epilepsija
sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems – nemokamai. Knyga suteikia
žinių apie epilepsiją, ji skirta asmeniniams užrašams mokymų metu
ir gautoms žinioms, sprendimams,
išsiaiškintiems jausmams permąstyti
po mokymų.
LSMU Socialinis darbas medicinoje
studijų programos dėstytoja dr. Polina
Šedienė ir studentė Eurika Laskevičiūtė pasakojo apie savo darbą Socialinės reabilitacijos programoje, skirtoje
neįgaliesiems, sergantiems epilepsija,
ir jų šeimos nariams. Epilepsija sergantys žmonės tikina, kad, norint susigyventi su liga, labai svarbu susitikti
su „tokiais pačiais“ žmonėmis. Niekur
daugiau nerasi tiek žmonių, sergančių
epilepsija kaip Socialinės reabilitacijos

programoje. Viena reabilitacijos programos dalių – tarptautinė modulinė
epilepsijos programa „Moses“.
Konferencijoje pristatytas „Caritas“
Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) Meno terapijos
kurso studentų bendras socialinis
fotoprojektas „Aš toks kaip ir Tu“.
Projekto tikslas – atskleisti epilepsijos
padarinius per meną. Studentai ir epilepsija sergantys asmenys dirbo kartu, siekdami visuomenei papasakoti
apie tai, ką ir kaip patiria epilepsija
sergantys žmonės. Projekto dalyvių
nuomone, visuomenė turi žinoti apie
šią ligą, kad ligoniai nebūtų nustumti
į šalį ir negyventų šešėlyje. Diskusijose atsirado noras parodyti, kad epilepsija – ne tik liga, bet ir gyvenimas
sergant.
Fotografijomis stengiamasi perteikti
socialinius epilepsijos aspektus,
stigmatizavimą, epilepsiją ir darbą,
socialinės pagalbos poreikį, ligonių
jausmus. Studentai teigia, kad dirbdami kartu su epilepsija sergančiais
žmonėmis, dalydamiesi mintimis,
aptardami nuotraukų turinį ir pavadinimus, fotografuodami ir kurdami
nuotraukų aprašymus suprato, kad
projektas yra labai naudingas.
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymų centro ergoterapeutė Jurgita
Tuitaitė atskleidė epilepsijos stigmatizavimo reiškinį – pristatė tyrimą,
kuriame dalyvavo profesinio mokymo dalyviai: epilepsija sergantys

asmenys ir jų dėstytojai. Išaiškėjo
besimokančiųjų profesijos asmenų,
sergančių epilepsija, ir jų mokytojų
informuotumo apie epilepsiją stoka.
Aptartas tapsmo „epileptiku“ procesas ir padariniai.
2014 m. Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre buvo vedami pirmieji
Lietuvoje „Moses“ mokymai. Mokymus vedė „Moses“ trenerės dr. Polina
Šedienė (LSMU ir „Lietuvos Caritas“)
bei Maria Lippold (Epilepsijos centras
„Kleinwachau“ Vokietijoje).
Praėjus keliems mėnesiams po mokymų asmenys jautėsi laisvesni, jų
gyvenimo kokybė reikšmingai pagerėjo. Mokymuose dalyvavę dėstytojai
lengviau bendravo ir geriau suprato
sergančius epilepsija asmenis, sėkmingiau su jais bendradarbiavo ir
įtraukė į mokymo procesą, realistiškiau vertino aplinkybes ir darbo
galimybes.
Konferencijos pabaigoje vyko diskusija grupėse ir bandoma ieškoti
atsakymų į klausimus: ar Epilepsijos
psichosocialinio konsultavimo centras
turi išlikti „Caritas“ organizacijoje?
Kodėl reikia integruoti socialinį darbą
į neurologijos klinikas? Kuo mes galime prisidėti prie epilepsija sergančių
žmonių sveikatos ir socialinės priežiūros gerinimo?
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarime „Dėl nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013–2019 m.
programos patvirtinimo“ pirmą kartą buvo išryškintas specializuotų

Viešnia iš Vokietijos p. Maria Lippold pristato „Moses“ programą.
kompleksinių paslaugų ir priemonių
neįgaliesiems, sergantiems epilepsija,
reikalingumas. Medicinos pagalba
epilepsija sergantiems asmenims turi
įdirbį, o socialinis darbas su epilepsija
sergančiais žmonėmis, palyginti nauja
profesinė veikla Lietuvoje. Socialinio
darbo integravimas į epilepsija sergančių žmonių medicinos priežiūrą
sudarytų sąlygas integraliai pagalbai,
paremtai požiūriu, kad epilepsijos
būseną sudaro ne tik priepuoliai, bet

ir psichinės bei socialinės žmogaus
gyvenimo aplinkybės. Socialiniai
darbuotojai žmogumi rūpinasi atsižvelgdami į jo socialinius santykius
ir siekia kartu su juo kurti palankią
asmeniniam, profesiniam augimui bei
bendradarbiavimui su kitais – artimaisiais, šeimos nariais, bendradarbiais,
gydytojais, kaimynais – aplinką. Toks
epilepsija sergančių žmonių priežiūros modelis jau yra įgyvendintas Vokietijos epilepsijos centruose.

INFORMACIJA

avevita/2017 m. balandžio 7 d., Nr. 14

5

LSMU ĮSTEIGTAS PRANCŪZIJOS SAVO KURTAIS RANKDARBIAIS SEPTYNIOLIKMETĖ
NUDŽIUGINO KAUNO KLINIKŲ MAŽUOSIUS LIGONIUS
GARBĖS KONSULATAS
1 p.
„Kaune ugdoma jaunųjų frankofonų karta, kuri sustiprintu lygiu
mokosi prancūzų kalbos LSMU gimnazijoje, kurioje dėsto LSMU prancūzų kalbos mokytojų komanda:
Benjaminas Speelmanas, Gabrielė
Petraitytė, Laura Palumickaitė. Frankofonų veiklą LSMU koordinuoja
Tarptautinių ryšių ir studijų centro
tarptautinių programų koordinatorė
Ingrida Krasauskienė, visas LSMU
užgimusias kultūrinių renginių idėjas su komanda kuria ir įgyvendina
Swanas Demanas. Netrukus į LSMU
iš Prancūzijos turi atvykti ir kviestinis profesorius, kuris studentams
skaitys paskaitas prancūzų kalba.
Šiandien LSMU prancūzų kalbos jau
mokosi 250 studentų. Universiteto
atstovai įsitrauks ir į gegužę Kaune
vyksiančias Frankofonijos dienas,
kuriose prisistatys ir prancūziški

Septyniolikmetė Monika, patyrusi daugiau kaip
šimtą narkozių, keturias širdies operacijas,
nepraranda noro kurti ir daryti g ra kitiems.
Įkūrusi savo rankdarbių svetainę, Monika
nusprendė aplankyti Kauno klinikų Vaikų onkologijos ir hematologijos skyriuose gydomus
vaikus ir padovanoti savo sukurtų žaislų.
K. Ðimatonio nuotr.
teatrai, vyks prancūzų teatro dienos. Kaunas ir Lietuva visada bus
atviri prancūzų kultūrai ir kultūros
skleidėjams“ – pabrėžė prof. R. Žaliūnas.
2015 m. rugsėjo 21 d. LSMU rektorių
prof. Remigijų Žaliūną tapus Prancūzijos garbės konsulu Kaune sveikino
Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje
Philippe’as Jeantaudas. Iškilmės
vyko Nacionaliniame M. K. Èiurlionio
muziejuje.

V

os gimusiai Monikai buvo diagnozuota širdies yda.
Dviejų mėnesių mergaitei buvo atlikta pirmoji širdies operacija, vėliau – dar trys. „Ketvirtąją operaciją
man atliko, kai buvau aštuonerių – po jos teko ilgai
gulėti ligoninėje. Grįžus namo teko iš naujo mokytis
vaikščioti“, – prisimena Monika.
Po patirtų išgyvenimų merginą apimdavo liūdni prisiminimai. Paklausta, kaip gimė idėja siūti žaislus, Monika
pasakoja: „Nusprendžiau, kad reikia gyventi pilnavertį
gyvenimą. Pradėjau galvoti apie ateitį, kuo norėčiau
užsiimti. Taip atradau veiklą, kuri padeda atsipalaiduoti. „Facebook“ socialiniame tinkle įkūriau rankdarbių
svetainę „Minkštukų buveinė“ ir pradėjau siūti minkštukus – žaisliukus, pilnus geros nuotaikos. Tokia veikla
labai padeda sveikti, paglosto širdį“.
9 p.

E. Petkevičienės nuotr.
Vaikų ligų klinikos gydytoja rezidentė Rūta Radavičiūtė,
Monika Petkevičiūtė, Vaidas Kukarėnas.

DOMĖJIMASIS MOKSLU NEBLĖSTA
2 p.
Parodos tikslas buvo informuoti
visuomenę apie mokslo naujoves,
stiprinti susidomėjimą mokslu bei
atrasti sąsajas tarp mokslo ir meno.
Aktyviai su keliais kolegomis bendraminčiais dalyvaujame mokslo populiarinimo renginiuose „Tyrėjų naktis“,
mūsų LSMU Neuromokslų institutas
yra vienas iš „Smegenų pažinimo
savaitės“ organizatorių. Po mokslo
populiarinimo renginių labai dažnai
tenka sulaukti kvietimų papasakoti
apie mokslininko profesiją, visi nori
bent dieną tapti mokslininku ir „prisiliesti“ prie mokslo. Kvietimų sulaukiame tikrai nemažai, tai paskatino
mus, nedidelę grupelę mokslo entuziastų, patiems organizuoti mokslo
populiarinimo ir edukacines programas. Kartu su kolegomis esame organizavę kelias mokslo populiarinimo
ir edukacines programas moksleiviams apie mokslininko profesiją ir
nepaprastą neuromokslų pasaulį.
Prie tokių mokslo populiarinimo ir
edukacinių programų kūrimo bei
įgyvendinimo prisidėjo entuziastinga
Neuromokslų instituto mokslininkų
grupelė: doktorantė Silvija Jankevičiūtė, prof. dr. Daiva Majienė, dr. Kristina Škėmienė, dr. Ramūnas Jokubka,
prof. dr. Algimantas Kriščiukaitis, dr.
Andrius Kaselis, Biochemijos katedros doktorantė Evelina Rekuvienė.
Džiugu, kad organizuojant mokslo
populiarinimo ir edukacines programas neatsisako su mumis maloniai
bendradarbiauti LSMU MA MF Vaistų
technologijos ir socialinės farmacijos
katedra.

Kuo domisi šiuolaikinis jaunimas?
Kokius klausimus mokslininkams
dažniausia užduoda moksleiviai?
Mūsų organizuotose mokslo edukacinėse programose džiugina tai,
kad moksleiviai nori sužinoti apie
mokslininko profesiją, atliekamus
tyrimus, naujoves. Tad stengiamės
programų metu mokslą pateikti
būtent taip, kaip jį mato pats mokslininkas – neišsenkamą ir įdomų. Ne
kartą yra tekę iš auditorijos išgirsti,
kad, matyt, todėl mokslas reikalauja
iš mokslininkų daug metų mokslo ir
dar daugiau užsispyrimo, entuziazmo
ir pastangų jį pažinti. Džiugu, kai
klausytojai būna tokie įžvalgūs. Kad
ir kaip būtų keista – įžvalgiausi, būna
būtent moksleiviai. Mokslo populiarinimo renginių auditorija būna nuo
paties mažiausio iki paties vyriausio.
Klausimų tenka išgirsti nemažai ir
įvairių: nuo „Kodėl pasirinkote būti
mokslininku“, „Ar mokslininkai moka
skaityti mintis“, „Ar galima paliesti
molekulę“, „Kur smegenyse „gyvena“

mintys ir kaip jos susikalba su visu
kūnu“, „Kaip mato ląstelės“ iki abiturientų ir vyresnių klausytojų mėgstamų žemiškesnių su mokslininko
profesija susijusių klausimų, į kuriuos
dažnai mokslininkams tenka kūrybiškai atsakyti. Susidomėjimas mokslu
ir mokslininko profesija tik didėja. Tai
rodo aktyvus moksleivių dalyvavimas
mokslo populiarinimo programose,
kurias rengiame. Šios mokslo populiarinimo ir edukacinės programos buvo
organizuotos, kurtos ir įgyvendintos
mūsų pačių iniciatyva. Džiugu, kad
visi jose dalyvavę moksleiviai į klausimą „Ar daug ateityje sulauksime
kolegų mokslininkų?“ atsako pakeldami rankas. Tai rodo, kad mokslininkų
iniciatyva skatinti domėjimąsi mokslu
ir mokslininko profesija yra mėgstama ir vaisinga. Džiaugiamės, kai
tokias iniciatyvas pastebi. Po mūsų
organizuotų programų sulaukėme dar
daugiau kvietimų ir norinčiųjų išgirsti
apie mokslą ar vienai dienai tapti
mokslininku.

Papasakokite apie savo veiklą, pristatykite edukacijos programas.
Mokslo populiarinimo ir edukacinės
programos metu neapsiribojome vien
faktine informacija, darbas su vaikais
prašyte prašo kuo paprasčiau pasakoti apie mokslo subtilybes. Būtent
taip atsiskleidžia mokslininko įvairiapusiškumas ir mokslo grožis papasakojant apie jį paprastai, bet išlaikant
mokslo svarbą ir reikšmę. Programa
užtrunka apie 2 akademines pamokas
(apie 1,5 val.). Vaikams pirmiausia
aprodomos mokslinės laboratorijos,
supažindinama su jose esančiais
instrumentais, mokslinių duomenų
nustatymo technologijomis – įvairiais
prietaisais, visi mokslininkai per paprastus pavyzdžius papasakoja apie
savo tyrimų sritį. Pirmenybę teikiame
demonstracinėms veikloms, todėl
mokslo populiarinimo programos
vedamos mokslo ir kūrybos dirbtuvių
principu. Paprastais pavyzdžiais, pasitelkdami vaizdines kompiuterines
ar buitines priemones parodome
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INFORMACIJA

KONKURSINIAI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS EUROPOS SĄJUNGOS
IR KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PARAMAI GAUTI
P
lėtros tarnyba informuoja apie šiuo metu galiojančius kvietimus Europos Sąjungos finansavimo ir
kitų šaltinių paramai gauti (paskelbti iki 2017-04-03).
Prašome atkreipti dėmesį, kad, remiantis LSMU Projektinės veiklos vykdymo tvarka (toliau – Tvarka),
visi Universiteto padaliniai, prieš teikdami projektų paraiškas, privalo Plėtros tarnybai pateikti Tvarkoje nurodytus dokumentus. Su Tvarka galima susipažinti LSMU intranete („First Class“).
Plėtros tarnyba

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS (TOLIAU – LVPA)
KVIETIMAI
Kvietimo pavadinimas

LR ūkio ministerijos ir LVPA kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844
„InoConnect“ NAUJAS!!!
Kvietimo tikslas
Skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą
(tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti
ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti moks
linių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų
eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.
Finansuojamos veiklos
Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia
EĮT organizacijos, renginiuose.
Galimi pareiškėjai
■ privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys projektų finansavimo sąlygų aprašo
16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;
■ mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys
aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos
kriterijus.
Finansavimo suma
3000–10 000 Eur
Finansavimo intensyvumas Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Kvietimo tinkamos
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio
išlaidos
personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
Daugiau informacijos
Visas kvietimo sąlygas, susijusius dokumentus ir paraiškos formą rasite: http://
lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-pagal-priemone-inoconnect-350
Paraiškos pateikimo
Nuo 2017-03-08 iki 2020-11-30, 16.00 val.*
terminas
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt

ITALIJOS AMBASADOS VILNIUJE KVIETIMAI
Kvietimo pavadinimas
Kvietimo tikslas
Galimi pareiškėjai
Finansavimo suma
Projekto trukmė
Paraiškų rengimo
nuostatos

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos pateikimo
terminas

Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas
teikti paraiškas gauti paramą trumpalaikiams vizitams NAUJAS!!!
Plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse,
kartu skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.
Dėstytojai, ekspertai ir mokslininkai.
Iki 906 Eur, t. y. 120 eurų per dieną pirmąsias 6 dienas ir 93 eurai per dieną už
septintąją ir aštuntąją dienas.
Kelionės/komandiruotės turi įvykti iki 2017 m. lapkričio 15 d.
■ Parama suteikiama tik viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti.
■ Būtinas oficialus Italijos universiteto ar kultūros įstaigos kvietimas pavieniam
užsienio šalies kandidatui. Komandiruotė turi būti aktyvus kandidato dalyvavimas tyrimų projektuose, dirbtuvėse, paskaitose, seminaruose.
■ Per 15 d. nuo komandiruotės Italijoje pasibaigimo suinteresuotas asmuo
turi atsiųsti laipinimo korteles ir ataskaitą apie komandiruotę Italijos Užsienio
reikalų ministerijai ir Italijos ambasadai.
■ Visi dokumentai turi būti pateikti italų arba anglų kalbomis.
Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italijos ambasadą Vilniuje,
kuri juos persiųs į Italijos užsienio reikalų ministeriją, likus bent 40 dienų iki
suinteresuoto asmens atvykimo į Italiją. Teikiami dokumentai:
■ Priimančiosios Italijos institucijos kvietimą ant firminio blanko su data ir
parašu (kuriame turi būti nurodytos ir viešnagės datos).
■ Kviečiamojo asmens sutikimo laiškas ant firminio blanko su data ir parašu.
■ Kandidato gyvenimo aprašymas, asmens dokumento kopija.
■ Komandiruotės darbo planas, kuriame būtų glaustai apibūdinta viešnagės
metu numatyta vykdyti veikla.
Platesnė su kvietimu susijusi informacija pateikiama: http://www.lmt.lt/lt/
naujienos/kitu-instituciju-naujienos/italijos-uzsienio-reikalu-224j.html
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS (TOLIAU – NMA) KVIETIMAI
Kvietimo pavadinimas
Kvietimo prioritetai

NMA kviečia teikti paraiškas paramai parodomiesiems projektams ir informavimo
veiklai gauti NAUJAS!!!
■ Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo
vietovėse.
■ Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą.
■ Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.
■ Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias
ekosistemas.

■ Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio,
maisto ir miškininkystės sektoriuose.
■ Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo
vietovėse.
Galimi pareiškėjai
Mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
Projekto trukmė
36 mėn.
Finansavimo intensyvumas 100 proc.
Finansavimo suma
Iki 150 000 Eur (su PVM) vienam projektui įgyvendinti.
Finansuojamos veiklos
Parodomųjų bandymų rengimas (įrengti ir vykdyti), seminarų, lauko dienų ir
kitų informavimo renginių organizavimas skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas.
Paraiškų rengimo
■ Pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti ne daugiau kaip
nuostatos
vieną paramos paraišką pagal vieną temą projektui įgyvendinti.
■ Didžiausia vienos dienos seminaro, lauko dienos arba grupės narių susitikimo
organizavimo kaina – 740 Eur (be PVM).
■ Didžiausia konferencijos organizavimo kaina – 3500 Eur (be PVM).
Daugiau informacijos
Visas kvietimo sąlygas ir paraiškos formą rasite: https://www.nma.lt/index.
php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/
parama-parodomiesiems-projektams-ir-informavimo-veiklai-2017-m/11519?tab=1
Paraiškos pateikimo
Nuo 2017-04-03 iki 2017-05-31*
terminas
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką
el. p.: pletra@lsmuni.lt, nes pagal programos įgyvendinimo taisykles
TEIKIAMA TIK 1 PROJEKTO PARAIŠKA NUO UNIVERSITETO.
Kvietimo prioritetai
(tęsinys)

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) KVIETIMAI
Kvietimo pavadinimas
Kvietimo tikslas

Galimi pareiškėjai
Finansuojamos veiklos

Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms NAUJAS!!!
Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti jų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų
tarptautinę sklaidą.
Tyrėjai, kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą (https://www.aikos.smm.lt)
Paramos lėšomis kompensuojamos tyrėjų patiriamos kelionės, gyvenamojo
ploto nuomos, konferencijos dalyvio mokesčio, draudimo, vizos mokesčio, su
dalyvavimu mokslinėje ekspedicijoje susijusios išlaidos.

Finansavimo intensyvumas Iki 100 proc.
Paraiškų rengimo
1. Paraiška rengiama lietuvių kalba.
2. Paramą galima gauti mokslinėms išvykoms, kurios prasidės ne anksčiau kaip
nuostatos
2017 m. kovo 28 d. ir pasibaigs ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.
3. Mokslinės išvykos lėšos laikomos tinkamomis, jei jos pagrindžiamos ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d. išrašytais
ir apmokėtais dokumentais.
4. Tyrėjas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
5. Paraiška teikiama pasirenkant tik vieną mokslinės išvykos tikslą:
■ dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje;
■ stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijoje;
■ dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų
mokykloje;
■ atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje arba
įstaigoje.
6. Remiama ne ilgesnė kaip 30 (trisdešimties) dienų mokslinė išvyka.
7. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose prašomos kompensuoti mokslinės
išvykos išlaidos yra ne mažesnės nei 300 eurų.
8. Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
9. Remiamos šios išlaidų rūšys: kelionės, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos,
konferencijos dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis, išlaidos
už archyvinių dokumentų kopijavimą ir pargabenimą bei būtinosios išlaidos,
susijusios su dalyvavimu mokslinėje ekspedicijoje.
10. Netinkamomis išlaidomis laikomos valiutos keitimo mokesčiai.
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu užpildžius formą elektroninėje sistemoje
http://junkis.lmt.lt. Neatsiejama paraiškos dalimi laikomas institucijos raštas,
teikiamas kartu su paraiška. Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/361.html
Su kvietimu susiję dokumentai: http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/kel.html
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val.*
terminas
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt
Kvietimo pavadinimas
Kvietimo aprėptis

Tarptautinis programos M-ERA.NET 2 („Nuo medžiagų mokslo ir inžinerijos iki
inovacijų Europoje“) 2017 metų kvietimas teikti paraiškas. NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šių tematikų:
■ Skaitmeniniais metodais kuriamos medžiagos (Integrated Computational
Materials Engineering – ICME).
■ Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (Innovative surfaces, coatings and
interfaces).
■ Didelio našumo kompozitai (High performance composites).
■ Daugiafunkcės medžiagos (Multifunctional materials).
■ Naujos strategijos pažangių medžiagų technologijoms, taikomoms sveikatos
srityje (New strategies for advanced material-based technologies in health
applications).
■ Medžiagos gamybai (Materials for additive manufacturing).

7 p.
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■ Paraišką gali teikti projekto vykdytojai(as) kartu su vykdančiąja institucija
ir tarptautiniais partneriais iš 26 šalių: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Estijos,
Islandijos, Italijos, Ispanijos, Izraelio, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo,
Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Šveicarijos, Turkijos,
Vengrijos, Vokietijos, taip pat Brazilijos, Korėjos, Pietų Afrikos Respublikos,
Rusijos ir Taivano.
■ Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3
institucijos, prašančios finansavimo, iš 2 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų
bent viena ES valstybė narė ar asocijuotoji valstybė). Partneriai, neprašantys
finansavimo, gali dalyvauti papildomai su minimalius reikalavimus atitinkančiu
konsorciumu.
■ Koordinatorius privalo būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Konsorciumo
partnerių skaičius nėra ribojamas.
■ Siekdami gauti Tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai(as)
kartu su vykdančiąja institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi
būti mokslininkas.
Finansavimo suma
Iki 100 tūkst. eurų.
Finansavimo intensyvumas Iki 100 proc.
Projekto trukmė
Iki 3 metų
Finansuojamos veiklos
■ Projekto vykdytojo darbo užmokestis.
■ Projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos.
■ Išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus).
■ Išlaidos autoriniams darbams.
■ Išlaidos prekėms.
■ Išlaidos komandiruotėms.
■ Išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti.
■ Netiesioginės išlaidos.
Paraiškų rengimo nuostatos ■ Tarptautinės paraiškos teikiamos pagal M-ERA.NET 2 programos 2017 m.
kvietimą ir nustatytas taisykles.
■ Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidas projekte. Vykdančioji institucija, Lietuvoje pildydama tarptautinę paraišką,
turi vadovautis ir Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis
Tarybos ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.
■ Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas arba
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
■ Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne
mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
■ Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo
dokumentai skelbiami: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/360.
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Trumpąsias paraiškas
galima teikti programos M-ERA.NET 2 elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje
(https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017)
Paraiškos pateikimo
Trumposios paraiškos teikiamos iki 2017 m. birželio 13 d. 12.00 val. Briuselio
terminas
laiku (13.00 val. Lietuvos laiku)*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt
Galimi pareiškėjai

Kvietimo pavadinimas

2017 m. kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
programos mokslo projektams vykdyti
Kvietimo aprėptis
Visos mokslo sritys
Galimi pareiškėjai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai(as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi būti
Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Finansavimo suma
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
■ fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui, vieniems metams
gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau
kaip 6 250 JAV dolerių.
■ socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieniems metams gali būti skiriama iki 20 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui
įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 5 000 JAV dolerių.
Projekto trukmė
Iki 3 metų
Finansavimo intensyvumas Iki 100 proc.
Finansuojamos veiklos
Mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas
bei kviestines paskaitas.
Paraiškų rengimo
■ Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
nuostatos
■ Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 d. ir baigtis ne
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
■ Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
■ Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas arba
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
■ Pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis projekte nėra nustatyta.
■ Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
■ Projektuose skatinama užtikrinti jaunųjų tyrėjų dalyvavimą projekto veiklose,
ypač didelį dėmesį skirti jų mobilumo veikloms.
■ Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto
svetainėje http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisales-trisales/
lietuvos-latvijos-taivano.html
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildžius formą elektroninėje sistemoje
(http://junkis.lmt.lt). Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi
laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje.
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. gegužės 31 d. 17 val.*
terminas
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt
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Kvietimo pavadinimas

2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektams vykdyti
Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal šias
nustatytas sritis:
■ Informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, mechatroninės, robototechninės, plazminės, optoelektroninės, sensorinės ir kt.).
■ Energetika ir energijos efektyvumas.
■ Ekologija ir racionali gamtonauda.
■ Mokslas apie gyvybę, labiausiai paplitusių ligų naujos gydymo ir profilaktikos
technologijos, tyrimai biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos srityse.
■ Naujosios medžiagos.
■ Socialiniai ir humanitariniai mokslai.
■ Technologijos, skirtos gynybiniams pajėgumams stiprinti.
Galimi pareiškėjai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai(as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo
ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto
vadovas turi būti mokslininkas.
Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų
vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2016–2017 m., jei paraiškos
teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.
Projekto trukmė
Iki 2 metų
Finansavimo intensyvumas Iki 100 proc.
Finansavimo suma
Neribojama
Finansuojamos veiklos
Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos trumpalaikius vizitus į Ukrainą
(iki 1 mėn.), bendrų seminarų, konferencijų ir susitikimų Lietuvoje organizavimą
ir bendrų straipsnių (leidinių) bei bendrų renginių medžiagos techninį rengimą
ir leidybą. Lėšų moksliniams tyrimams vykdyti neskiriama.
Paraiškų rengimo
■ Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 d. ir baigtis ne
nuostatos
vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.
■ Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
■ Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
■ Iš Lietuvos biudžeto finansuojamos: Lietuvos tyrėjų kelionės į partnerio instituciją Ukrainoje ir sveikatos draudimo išlaidos, Lietuvos tyrėjų dienpinigiai ir
pragyvenimo Ukrainoje išlaidos bei bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų
Lietuvoje organizavimo išlaidos, atvykstančių mokslininkų ir kitų tyrėjų kelionių
išlaidos Lietuvoje.
■ Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
■ Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
■ Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto
svetainėje http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisales-trisales/
lietuvos-ukrainos.html.
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildžius formą elektroninėje
sistemoje (http://junkis.lmt.lt). Kartu su paraiška teikiami ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto
vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti
paraiškos formoje.
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. gegužės 3 d. 17 val.*
terminas
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt
Kvietimo pavadinimas
Pareiškėjas
Finansuojamos veiklos

Finansavimo suma
Kitos sąlygos

Paraiškos pateikimo
terminas
Kvietimo pavadinimas
Paramos tikslas

Galimi pareiškėjai

Finansavimo suma
Kitos sąlygos

Paraiškos pateikimo
terminas

Kvietimas teikti paraiškas pagal COST programą
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kiekvienas juridinis
asmuo paraišką teikia savarankiškai.
COST programos remiamos veiklos: komandiruotės, konferencijos, seminarai,
posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos, tyrėjų mainai, mokymai, leidyba ir
kt. Kompensuojamos kiekvienos COST valstybės narės 2 atstovų, vykstančių į
veiklos narių susitikimus, išlaidos.
COST veiklai skiriamas finansavimas siekia apie 100 000 eurų 4 metams.
Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos
COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija
atstovą (įskaitant ir veiklos koordinatorių). Tarptautinę paraišką vertinęs
ekspertas negali teikti paraiškos dalyvauti toje COST veikloje. Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildžius formą Tarybos elektroninėje sistemoje
http://junkis.lmt.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt
Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslo straipsnius ir išleisti knygas
Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems
Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų
rezultatų sklaidai.
Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai,
kurių straipsniai yra priimti spausdinti recenzuojamuose aukšto mokslinio lygio
žurnaluose arba kurių parengta ar sudaryta aukšto mokslinio lygio knyga yra
recenzuota ir ją norima išleisti prestižinėje užsienio leidykloje.
Iki 2500 Eur
Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidoms apmokėti. Straipsnio ar knygos
parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias turėjo
pareiškėjas, nėra remiamos. Prašymą dėl paramos paskelbti straipsnį turi
teisę teikti tik pirmasis straipsnio autorius arba autorius, straipsnyje nurodytas
asmeniu kontaktams.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt

8 p.
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PLEČIAMAS LSMU UŽSIENIO STUDENTŲ RATAS
Kovo 21–28 dienomis LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro koordinatoriai Aušra Surantienė ir Kęstutis Gasevičius vyko į kompanijos
„a2 International Education Fairs” organizuotas studijų parodas
Maroke. Jų metu abiturientams ir organizatoriams pristatytos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programos, galimybės,
Kauno miestas, šalis ir kultūra.

„Marokas, iš visų
Afrikos šalių, yra
arčiausiai Europos.“
Kęstutis Gasevičius,
TRSC koordinatorius
„a2 Fairs”, turinti ilgametę studentų
„verbavimo“ parodų organizavimo
patirtį, dalyvius iš daugelio šalių pakvietė pristatyti savo institucijas Kasablankoje ir Marakeše. Viena diena
buvo skirta privačioms mokykloms
aplankyti: Berrada mokyklų grupė,
Al Madina mokyklos, Lahlou mokyk
los, Šarif Al Idrissi mokyklos. Jose
taip pat sulaukta didelio jaunuolių
susidomėjimo. Kaip ir buvo tikėtasi –
daugumos abiturientų pasirinkimas –
medicinos studijos, tačiau ne vienas
domėjosi Farmacijos, Veterinarinės
medicinos bei kitomis programomis.
Vizito Maroke metu LSMU atstovai
susitiko su „Flexy Class“ rekrūtavimo
agentūros specialistais bei lankėsi
užsienio studijų agentūroje „Univer-

Autoriaus nuotr.
sal Education“, kurios darbuotojai
patikino dėl puikių vietinės rinkos
galimybių ir yra pasirengę bendradarbiauti atrenkant gabius studentus
bei organizuojant stojamuosius egzaminus.
Marokas, iš visų Afrikos šalių esantis
arčiausiai Europos bei turintis gilią
istoriją bei tradicijas, beveik pusę
amžiaus buvęs Prancūzijos protektoratas, šiuo metu yra laikomas viena

demokratiškiausių islamiškų valstybių. Šalyje lig šiol vyrauja arabų ir
prancūzų kalbos, tačiau jaunoji karta
jau puikiai bendrauja ir angliškai.
Maroko populiacija didėja ir šiuo
metu gyventojų skaičius artėja prie
40 mln., todėl aukštojo mokslo rinkoje vyksta nuožmi konkurencija ir
jaunuoliai vis dažniau dairosi į užsienio universitetus. Tikime, kad LSMU
bus vienas iš jų.

KONFERENCIJA „AKTUALŪS REABILITACIJOS KLAUSIMAI“
K

ovo 31 d. surengta mokslinė
praktinė konferencija „Aktualūs
reabilitacijos klausimai“, organizuota
LSMU MA Reabilitacijos klinikos. Į
konferenciją iš visos Lietuvos susirinko daugiau nei 300 fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojų. Įdomu,
kad Sveikatos apsaugos ministerijos
duomenimis, yra išduotos 404 fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytojo
licencijos.
Konferencijos atidaryme sveikinimo
žodį tarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė
prof. Gintarė Šakalytė, pasidžiaugusi
gausia konferencijos dalyvių auditorija ir palinkėjusi sėkmingų darbų, ypač
stiprinant antrinę lėtinių ligų profilaktiką. Konferencijos programa buvo
labai įvairi, turininga, apėmė neuro-

reabilitacijos, kraujotakos sistemos
reabilitacijos aktualijas, fizioterapijos
naujoves, vaikų reabilitacijos ir kurortologijos aktualijas. Pranešimus pristatė tiek Kauno, tiek Vilniaus fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytojai.
Ypač didelį susidomėjimą sukėlė svečių dr. Vaido Matijošaičio pranešimas
apie naujos kartos geriamųjų antikoaguliantų vietą reabilitacijoje ir prof.
Eglės Ereminienės pranešimas apie
medikamentinę širdies kraujagyslių
ligų rizikos veiksnių kontrolę.
Įsteigta Lietuvos fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojų draugija
Konferencijos metu vyko Lietuvos
fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojų draugijos steigiamasis susirinkimas. Jo metu patvirtinti drau-

gijos įstatai, išrinkta valdyba ir prezidentas. Lietuvos fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojų draugijos
prezidente tapo fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytoja doc. Lina Varžaitytė. Pagrindinis draugijos tikslas –
vienyti Lietuvos fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojus, atstovauti
profesiniams jų interesams. Vieni
pagrindinių uždavinių – kelti draugijos narių kvalifikaciją organizuojant
seminarus, konferencijas, suvažiavimus, skatinti šiuolaikinių reabilitacijos standartų diegimą ir taikymą
Lietuvoje bei skatinti reabilitacijos
mokslo plėtrą Lietuvoje. Iki šiol Lietuvoje veikė tik visus reabilitacijos
komandos narius vienijanti Lietuvos
reabilitologų asociacija.
„Ave vita“ inf.

Prof. Gintarė Šakalytė.

Doc. Lina Varžaitytė.

KONKURSINIAI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS EUROPOS SĄJUNGOS IR KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PARAMAI GAUTI
7 p.
Kvietimo pavadinimas

Galimi pareiškėjai

Finansavimo suma

Projekto trukmė
Kiti reikalavimai

Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International foundation, toliau –
MIF) (Japonija) kviečia teikti paraiškas ir kartu su partneriais Japonijoje imtis
inovatyvių tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse
Asmenys norintys teikti paraišką, privalo:
■ Būti ne japonų tautybės.
■ Būti ne vyresni nei 49 metai amžiaus.
■ Turėti daktaro laipsnį ir darbo sutartį savo šalyje.
■ Nebuvę Japonijoje.
Stipendija, kurią sudaro 220 000 jenų/mėn., skiriama mokslinių tyrimų darbams
atlikti, pragyvenimo, taip pat draudimo ir oro transporto išlaidoms (į ir iš Tokijo
ekonomine klase) padengti. Papildomai skiriama fiksuota vienkartinė 120 000
jenų išmoka tik atvykus (vietinio transporto išlaidoms ir pradinės būsto nuomos įmokos išlaidoms apmokėti). Parama mokslo darbuotojo šeimos nariams
nėra skiriama.
Stipendijos skiriamos laikotarpiui, kurio trukmė gali svyruoti 3–6 mėnesius,
2018 m. balandžio mėn.–2019 m. kovo mėn.
■ Gebėjimas bendrauti anglų ir japonų kalbomis.
■ Gana gera sveikatos būklė, neturėjimas fizinės negalios, kuri galėtų sutrukdyti
tinkamai atlikti mokslinius tyrimus.
■ Paraiškos privalo būti siunčiamos tik iš pareiškėjo šalies.
■ Paraiškos negali būti pateikiamos faksu arba el. laišku.
■ Pareiškėjai gali savo nuožiūra pasirinkti priimančiąsias institucijas Japonijoje
(universitetų mokslinių tyrimų laboratorijas, Japonijos nacionalinius mokslinių
tyrimų institutus ar atitinkamus privataus verslo infrastruktūros padalinius).

Paraiškų rengimo
nuostatos

Paraiškų rengimo
nuostatos (tęsinys)

Paraiškos pateikimo
terminas

1. Norintieji teikti paraišką stipendijai privalo užpildyti paraiškos formą, pateiktą
http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en, arba ją gali atsisiųsti PDF arba
„Word“ dokumento formatu.
2. Užpildyta paraiška (A4 formato 8 lapai) tik anglų kalba turi būti išsiųsta MIF
oro paštu. Kita kalba arba ne visiškai užpildytos paraiškos, taip pat gautos ne
su visais prašomais dokumentais, bus atmetamos.
3. Kartu su užpildyta paraiškos forma pareiškėjas privalo pateikti:
■ Mokslinio tyrimo projektą (tikslas, metodologija, tyrimo turinys, planas).
■ Visą publikacijų sąrašą.
■ Atspausdintą svarbiausią pareiškėjo publikaciją anglų kalba (ar trumpą santrauką, jei anglų kalba publikaciją pateikti nėra galimybės).
■ Pareiškėjo gyvenimo aprašymą (curriculum vitae).
■ Darbdavio rekomendaciją, patvirtinančią pareiškėjo gebėjimus ir pasiekimus,
taip pat ir pareiškėjo galimybę išvykti paraiškoje nurodytu laikotarpiu, jei
stipendija būtų suteikta.
■ Patvirtintus pareiškėjui išduotus universiteto diplomus (daktaro, magistro,
bakalauro).
■ Kvietimo laišką iš kviečiančiosios institucijos, pasirašytą atsakingo mokslininko
(laisva forma, el. laišku kvietimai nebus priimami).
Daugiau informacijos apie paraiškos sąlygas stipendijai moksliniam darbui rengti
rasite: http://www.lmt.lt/lt/naujienos/kitu-instituciju-naujienos/tarptautinismatsumae-fondas-wwcs.html bei oficialiame dokumente:http://www.mif-japan.
org/wp-content/uploads/2015/05/AE2018.pdf (anglų kalba).
Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.: pletra@lsmuni.lt
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LIETUVOS PEDIATRŲ
DRAUGIJAI – 80 M.
4 p.
Tuo metu Lietuvos pediatrų draugija
užmezgė ryšius su analogiškomis Vakarų valstybių pediatrų draugijomis,
ir 1992 m. Berlyne buvo priimta į
Europos pediatrų draugijų asociacijų
sąjungą (UNEPSA). Vėliau vadovavo
prof. A. Valiulis, nuo 2016 m. – doc.
V. Urbonas
1995 m. Lietuvos pediatrų draugija priimta į Tarptautinę pediatrų
asociaciją (IPA). Lietuvai įstojus į
ES, Lietuvos pediatrų draugija tapo
Europos pediatrų specialistų konfederacijos (CESP) nare. Lietuvos
pediatrų draugiją sudaro Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio kraštų pediatrų draugijos bei
asocijuotieji nariai: Lietuvos vaikų
pulmonologų draugija, Lietuvos
vaikų gastroenterologų ir mitybos
draugija, Lietuvos socialinės pediatrijos draugija.
Jubiliejinės konferencijos darbinėje
dalyje kalbėjo ir aktualius pediatrijos
klausimus nagrinėjo Kauno, Vilniaus
ir kitų miestų pediatrai.

Prof. Liutauras Labanauskas kalbėjo
apie Lietuvos vaikų pirminės sveikatos priežiūros organizavimą. Prof.
R. Kėvalas skaitė pranešimą „Universiteto ligoninės vaikų skubios pagalbos skyrius: šiandienos problemos ir
iššūkiai“.
Kauno miesto ir krašto pediatrų
draugijos pirmininkė doc. Jolanta
Kudzytė kalbėjo apie alerginių ligų
rizikos veiksnius ir jų profilaktiką.
„Lėtinio ligonio kvėpavimo funkcijos
ištyrimo galimybės“ – doc. Laimutės
Vaidelienės pranešimo tema.
„Kada įtarti širdies ydą?“ – patirtimi
dalijosi doc. Rima Šileikienė.
Pranešimą „Donorinio motinos pieno
bankas Lietuvoje – pirmoji patirtis“
skaitė prof. Rasa Tamelienė.
Vaikų kalcio apykaitos sutrikimus
aptarė dr. Edita Jašinskienė.
„Vaikų šlapimo organų infekcija –
kada įtarti?“ – patarė dr. Jūratė Masalskienė.
Doc. Rūta Kučinskienė pasakojo apie
uždegimines žarnyno ligas vaikų ligų
gydytojo praktikoje.
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KVIEČIAME JUS Į „SUGRĮŠ PAVASARĮ SAULĖTĄ…“ KONCERTĄ
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tautinių šokių kolektyvas
„Džigūnas“ šiais metais švenčia jubiliejų. Šia 70-mečio proga kolektyvas parengė šventinę
programą.
Nuoširdžiai kviečiame Jus į „Sugrįš pavasarį saulėtą…“ koncertą, kuris vyks balandžio 8 d.
15 val. Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Vytauto pr. 79.
Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!
„Džigūnas“

„OTORINOLARINGOLOGIJOS AKTUALIJOMS“ –
JAU DEŠIMT METŲ!
Prasidedant pavasariui, džiugią šventę mini Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
otorinolaringologijos specialistai ir visa medikų bendruomenė. Kovo gale pasirodė jubiliejinis, 20-asis, medikų
bendruomenės leidžiamo žurnalo numeris „Otorinolaringologijos aktualijos“ (Lietuvos otorinolaringologų leidinys).
Tai vienintelis mokslo populiarinimo žurnalas Baltijos
šalyse, skirtas ausų, nosies, gerklės ligų gydytojams –
otorinolaringologams.

NEUROLOGIJOS KLINIKOJE

MINĖTA PASAULINĖ MIEGO DIENA

K

asmet pavasarį visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė miego
diena. Šiais metais ji minėta kovo
17-ąją dieną su šūkiu „Miegok gerai,
gyvenk ilgai“ (angl. „Sleep soundly,
nurture life“). Apie miego svarbą
savo pacientams nori priminti ir
Neurologijos klinika, kurioje bus dalijami informaciniai lankstinukai apie
miego higieną bei patariama, kaip
pagerinti savo miego kokybę.
Miego medicina yra gana nauja, bet
itin aktuali medicinos, mokslo bei
studijų kryptis, todėl Pasaulinės
miego dienos proga nebus užmiršti
ir LSMU medicinos studentai. Jiems
neurologijos gydytoja rezidentė bei
tinklaraščio www.meskosmiegas.lt
autorė Evelina Pajėdienė skaitys paskaitą apie miego fiziologiją, pagrindi-

nius miego sutrikimų diagnostikos ir
gydymo principus bei įdomius faktus
apie miegą.
Žinome, kad beveik trečdalį mūsų
gyvenimo sudaro miegas, tačiau
dažnai pamirštame skirti jam pakankamai dėmesio. Nekokybiškas
miegas susijęs su nutukimo, cukrinio
diabeto, hipertenzijos, širdies ligų,
insulto, depresijos bei mirštamumo
rizika. Be to, miego sutrikimai gali
būti vienas iš pirmųjų neurologinių,
psichikos ir kitų ligų simptomų. Pamaininis ir daug emocinės įtampos
keliantis darbas – vienas pagrindinių
miego sutrikimus sukeliančių veiksnių. Tad apie miego svarbą linkime
nepamiršti ir mūsų kolegoms.
Parengė neurologijos gydytoja
rezidentė Evelina Pajėdienė

SAVO KURTAIS RANKDARBIAIS
SEPTYNIOLIKMETĖ NUDŽIUGINO
KAUNO KLINIKŲ MAŽUOSIUS LIGONIUS
5 p.
Žaislais džiaugiasi Kauno klinikų
Vaikų onkologijos ir hematologijos
skyriuje gydomi mažieji pacientai,
kuriuos Monika aplankė, surengusi
gerumo akciją.
Dabar Monikai septyniolika metų,
o kai kurios sveikatos problemos
niekur neišnyko, tačiau su jomis
pacientė susidraugavo – jos netrukdo
džiaugtis gyvenimu ir užsiimti širdžiai miela veikla. Mergina išmoko
prisitaikyti prie nuolat kankinančių
komplikacijų, tapti savarankiškesne
ir džiaugtis gyvenimu. Paauglė turi
reguliariai lankytis Kauno klinikų
Vaikų onkologijos ir hematologijos
centre pas gydytoją vaikų hematolo-

gę dr. Giedrę Rutkauskienę. Monika
2014 metais dalyvavo „Lietuvos
Garbės“ apdovanojimuose ir įteikė
apdovanojimą kardiochirurgui prof.
Vytautui Sirvydžiui.
Kauno klinikų inf.

Vyriausias redaktorius prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas, atsakomoji
redaktorė prof. dr. Rūta Pribuišienė.
E. Audickaitės nuotr.

M

edikų ir rezidentų pamėgtame
žurnale galima rasti apie 18–20
straipsnių, pateikiamos medicinos
naujienos, publikuojama informacija
apie apgintas disertacijas ir tarptautinių mokslinių darbų santrumpos.
Svarbu paminėti, kad prie kūrybinio
proceso prisideda ne tik Kauno
klinikų darbuotojai, bet ir kolegos
iš kitų miestų. Žurnalas išeina leidėjų „Medicinos spaudos namai“
lėšomis 2 kartus per metus. Leidėjų
nuomone, „Otorinolaringologijos
aktualijos“ originaliausias ir spalvingiausias mokslo populiarinimo
žurnalas Baltijos šalyse. Prie įvertinimo prisidėjo gerbiamas otorinolaringologas prof. habil. dr. Virgilijus
Ulozas, kurio iniciatyva žurnalas
puošiamas paties fotografuotomis
viršelio iliustracijomis iš skirtingų
pasaulio šalių.
Leidinys nuo įprastų mokslo populiarinimo žurnalų išsiskiria ne
tik dizainu. Buvo svarstoma „ANG
aktualijas“ paversti mokslo žurnalu,
tačiau nutarta publikuoti mokslo
populiarinimo straipsnius. Todėl
žurnalas prieinamas ne tik sveikatos mokslų bendruomenei, bet ir
eiliniam žmogui, norinčiam prenumeruoti skaitinį, taip pat Lietuvos

Vyriausias redaktorius
Prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Atsakomoji redaktorė
Prof. dr. Rūta Pribuišienė
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Redakcinė kolegija
Dr. Svajūnas Balseris
RVUL ANG ligų skyrius
Doc. Tomas Balsevičius
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Prof. dr. Eugenijus Lesinskas
VUL SK ANG centras
Rasa Martinkienė
VUL SK ANG centras
Dr. Raimundas Pliaukšta
VUL SK ANG centras
Dr. Virgilijus Sakalinskas
VU Vaikų ligoninė
Rolandas Sereika
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Prof. habil. dr. Nora Šiupšinskienė
Klaipėdos universitetas
Prof. dr. Saulius Vaitkus
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Prof. dr. Ingrida Ulozienė
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
International Advisory Board
Prof. Margaretha L. Casselbrant, MD,
Chair, Division of Pediatric Otolaryngology
University of Pittsburgh School of Medicine,
Pittsburgh, USA
Prof. Karl H. Hoermann, MD
Head & Chairman, Dept. ORL, Head & Surgery
University Hospital, Mannheim, Germany
Prof. Kazimierz Niemczyk, MD
Head & Chairman Dept. Otolaryngology
Warsaw Medical Academy, Warsaw, Poland

sveikatos mokslų universiteto studentams.
Skaitytojai motyvuojami profesionaliais straipsniais lietuvių kalba,
tai ypač aktualu vyresniems gydytojams, nes jaučiamas informacijos
troškulys. Kaip žinia, šiandien
mokslinė informacija plačiausiai
publikuojama anglų kalba, o ją suprasti gana sudėtinga vyresniosios
kartos medikams. Tad užsienio
profesorių patirtis ir medicinos naujienos skatina tobulėti, o kartu – neatsilikti nuo inovatyvios medicinos
taikymo kasdien.
Nuo pirmojo numerio, kuris buvo išleistas 2007 metų gegužės 4 dieną,
žurnalas nuosekliai tobulinamas,
publikuojama daugiau straipsnių,
jis tapo informatyvesnis. Tiesa,
išliko ta pati struktūra – „Otorinolaringologijos aktualijos“ (Lietuvos
otorinolaringologų leidinys) dalytas
į kelias skiltis. Viena svarbiausių –
redaktoriaus žodis skaitytojui su
pagrindiniu žurnalo moto: „Imkiet
many ir skaitykite…“. O jubiliejiniame 20-ajame leidinyje vyr. redaktorius Virgilijus Ulozas kreipiasi:
„MIELAS SKAITYTOJAU,
Sveikinu su dvidešimtuoju žurnalo –
„Otorinolaringologijos aktualijos“

Viršelio nuotraukų autorius
V. Ulozas.
numeriu. 20 žurnalo numerių tai
reiškia, kad mes jau 10 metų kartu!
Eikime kartu ir į kitą dešimtmetį!“.
Kartu su skaitytojais einant kūrybiniu keliu, nuo 2007-ųjų pirmojo
žurnalo sukurtu moto vadovaujamasi iki šių dienų, tad džiugu, kad jau
10 metų redkolegijos grupė išlieka
ištikima savo vertybėms ir skleidžia
mokslinę žinią.
Kauno klinikų inf.
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VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas,
SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 2 asistentų (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina)
Odos ir venerinių ligų klinikoje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Psichiatrijos klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų
ir burnos ligų klinikoje.
Veterinarijos akademijoje:
Veterinarijos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr.
L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje,
■1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikoje.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius
reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu
Nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms
nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką
www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomsužimti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią
medicinos praktikos licenciją: gydytojo dermatovenerologo – asistento pareigoms eiti Odos ir venerinių ligų
klinikoje, gydytojo psichiatro – docento pareigoms eiti
Psichiatrijos klinikoje ir gydytojo periodontologo – docento pareigoms eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje. 2. Darbo
patirtis dėstant veterinarinę epidemiologiją ir užkrečiamąsias gyvūnų ligas; turėti galiojančią veterinarinės prakti-

kos licenciją fiziniams asmenims – docento pareigoms eiti
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje. 3. Darbo
patirtis dėstant stambiųjų gyvūnų akušerijos ir ginekologijos bei andrologijos dalyką; turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – lektoriaus
pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikoje.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių
straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete
eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų
po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas
(originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus
grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai,
sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti)
arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei
telefono numerį.
Dokumentus pateikti iki 2017 m. gegužės 8 d. Personalo
tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel.
8 (37) 327270.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

INFORMACIJA

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo kraujagyslių chirurgo 1,0 et. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje;
■ Gydytojo širdies chirurgo 0,25 et. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos
klinikoje;
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 1,0 et. (2 × 0,5 et.) Širdies, krūtinės
ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Chirurgijos klinikos
Chirurgijos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų baigimo diplomas,
galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija, ne mažesnis kaip 3 metų
medicininis darbo stažas.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinikos operacinėje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų baigimo diplomas,
galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija, operacinės slaugytojo
kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas, ne mažesnis kaip 3 metų medicininis
darbo stažas operacinėje.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Vaikų ligų klinikos
Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų baigimo diplomas,
galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija, ne mažesnis kaip 3 metų
medicininis darbo stažas, anestezijos ir intensyviosios slaugos kvalifikaciją
patvirtinantis pažymėjimas.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2017-04-17. Išsami informacija
teikiama tel. 8 (37) 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

KONFERENCIJA „BESIKEIČIANTIS NEONATOLOGIJOS VEIDAS“

VšĮ MARIJAMPOLĖS LIGONINEI REIKALINGI GYDYTOJAI

Kviečiame į konferenciją „Besikeičiantis neonatologijos veidas“, skirtą Lietuvos Neonatologijos asociacijos įkūrimo 10 metų
jubiliejui paminėti, kuri vyks 2017 m. gegužės 19 d. viešbutyje „Europa Royale“ (Miško g. 11, Kaunas).
Dalyvių registracija 8.30–9.00 val.
Dalyviams bus išduodami 8 valandų trukmės LSMU sertifikatai, skirti gydytojams neonatologams, visų specialybių vaikų
gydytojams, šeimos gydytojams, gydytojams akušeriams ginekologams, gydytojams vaikų chirurgams, visų specialybių
slaugytojams, akušeriams, studentams.

VšĮ Marijampolės ligoninei reikalingi: gydytojas radiologas,
gydytojas akušeris-ginekologas, gydytojas kardiologas,
gydytojas gastroenterologas, gydytojas oftalmologas,
vidaus ligų gydytojas.
Tel. 8 (343) 50260; el. p.: personalo.sk@marijampolesligonine.lt

Konferencijos registracijos mokestis LNA nariams: slaugytojams 5 Eur, gydytojams ir rezidentams 10 Eur.
Konferencijos registracijos mokestis ne LNA nariams: slaugytojams 10 Eur.
Nuo 2017-05-12 – visiems 30 Eur. Pirmininkaujantiesiems ir lektoriams registracija nemokama.
Konferencijos registracijos mokestį mokėti pavedimu į Lietuvos Neonatologijos asociacijos sąskaitą: Lietuvos neonatologijos
asociacija Įmonės kodas 300663183; Mokėjimo paskirtis: Už dalyvavimą 2017-05-19 konferencijoje.

LSMU MA Geriatrijos klinikos darbuotoją

Violetą Motiejūnienę
mirus mylimam Tėveliui
nuoširdžiai užjaučia
Geriatrijos klinikos bendradarbiai

Registruotis: el. paštas: evelina.krakauskiene@gmail.com, nurodyti vardą ir pavardę.
Sekretoriatas: Evelina Krakauskienė, tel. 8 (37) 326796, el. paštas: evelina.krakauskiene@gmail.com
Europos neonatologų ir perinatologų draugijų sąjunga (Union of European Neonatal and Perinatal Societies – UENPS),
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos neonatologijos asociacija

PRO MEMORIA

PRANAS TERCIJONAS (1942–2017)

B

esiskleidžiantis pavasaris gandrų
sugrįžimo dieną atnešė liūdną
žinią – 2017 m. kovo 25-ąją netekome mokytojo, kolegos, bendradarbio,
gydytojo veido ir žandikaulių chirurgo docento Prano Tercijono.
Docentas gimė 1942 m. spalio 4 d.
Prienlaukio kaime, Prienų rajone.
1960 m. doc. Pranas Tercijonas
įstojo į Kauno medicinos instituto
Gydomąjį fakultetą, kurį baigė 1966
metais. Tais pačiais metais buvo
paskirtas stažuotoju Chirurginės
stomatologijos katedroje. 1970–1973
metais studijavo aspirantūroje
Leningrado gydytojų tobulinimosi
institute.
1973 metais apgynė mokslų kandidato disertaciją „Laisvas odos

persodinimas“. 1975 metais Pranui
Tercijonui suteiktas docento vardas.
1974–1975 m. docentas tobulinosi
Prahos Karlo universiteto Plastinės ir
rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje.
Docento plunksnai priklauso mokomoji ir metodinė priemonė „Veido
atstatomoji chirurgija“ bei daugiau
nei 90 publikacijų veido atkuriamosios chirurgijos, veido traumų ir
kt. klausimais, skaityti pranešimai
Lietuvos, Baltijos ir Europos veido ir
žandikaulių chirurgų kongresuose ir
konferencijose.
1975–1991 metais docentas Pranas
Tercijonas dirbo Kauno medicinos
instituto Stomatologijos fakulteto
dekanu.
Per ilgus pedagoginio darbo metus

docentas išugdė šimtus kvalifikuotų
specialistų – gydytojų stomatologų,
gydytojų burnos chirurgų, gydytojų
veido ir žandikaulių chirurgų. Daugiau nei keturiasdešimt metų docentas Pranas Tercijonas dirbo gydytoju
veido ir žandikaulių chirurgu Kauno
klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. Tūkstančiai pacientų
dėkingi gydytojui už profesionalumą,
atsakingumą ir rūpestingumą. Docento mokiniai vertina jį kaip reiklų
pedagogą, perteikiantį naujausiais
teorines specialybės žinias bei klinikinio darbo subtilybes.
Docentas Pranas Tercijonas buvo ne
tik mokslininkas, bet ir visuomenininkas. Jis aktyviai dalyvavo įkuriant
Baltijos šalių veido ir žandikaulių

chirurgų bei plastikos chirurgų asociaciją, 1993–1996 metais buvo jos
prezidentas, 2002–2005 metais jis vėl
buvo išrinktas vadovauti šiai asocia
cijai. Docentas buvo Tarptautinės
burnos bei veido ir žandikaulių chirurgų asociacijos (IAOMS) ir Europos
veido ir žandikaulių chirurgų asociacijos (EACMFS) narys.
Doc. Pranas Tercijonas buvo vienas iš
Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų draugijos įkūrėjų ir jai vadovavo
1995–2015 metais.
Skaudžios netekties valandą šviesaus atminimo Docento šeimai ir
artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia Kauno klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos kolektyvas, Lietuvos veido ir žandikaulių
chirurgų draugija.
Doc. Pranas Tercijonas amžinojo poilsio atgulė Jonučių kapinėse Kaune.

