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KAUNE PAMINĖTA ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO DIENA
Š

irdies nepakankamumas – sind
romas, apie kurį būtina kalbėti
daugiau, nes jis kasmet nusineša vis
daugiau gyvybių. Lietuvoje Širdies
nepakankamumo diena minima jau
penkti metai. Apie šią vis opėjančią
problemą Kauno klinikų pacientams
gegužės 5 dienos rytą pasiryžo pla
čiau papasakoti LSMU SMD Kardio
logijos būrelio studentai, lydimi gy
dytojų R. Kubiliaus ir J. Laukaitienės.
Iniciatyvių studentų grupelės aplan
kė Klinikų administraciją bei Kardio
logijos, Nefrologijos, Reumatologijos,
Gastroenterologijos ir Pulmonologijos
skyrius. Pacientai buvo skatinami
atkreipti dėmesį į didėjančią širdies
nepakankamumo (ŠN) problemą,
gavo daugybę naudingų patarimų:
kaip atpažinti šią būklę, kaip pa
gerinti gyvenimo kokybę sergant
ŠN, kaip teisingai įvertinti rizikos
veiksnius. Buvo galima užduoti klau
simus ir patiems paskaityti apie šią
ligą jiems dovanotose knygelėse bei
informaciniuose leidiniuose.
Pirmąjį gegužės savaitgalį PLC
„MEGA“ lankytojai turėjo galimybę
pasitikrinti sveikatą. Lankytojus
daugiau sužinoti apie širdies nepa
kankamumą kvietė LSMU studentai ir
gydytojai E. Kleizienė, J. Laukaitienė,
D. Pekšienė, R. Kubilius. Minėjime
dalyvavo ir Širdies nepakankamumu
sergančių pacientų asociacijos pirmi
ninkė – T. Pirmaitienė.
„Šios akcijos tikslas – suteikti visuo
menei žinių apie šią ligą. Apie tai
reikia kalbėti, nes šia liga suserga
daugiau vyresnio amžiaus žmonės ir

beveik kas antras 65 metų žmogus
ją turi, tačiau ne visi apie tai žino.
Širdies nepakankamumas progresuo
ja ir baigiasi blogėjančia gyvenimo
kokybe, daugėjančiu vaistų varto
jimu ar net mirtimi“, – apie svarbą
žmonėms suteikti informaciją kalbė
jo širdies nepakankamumo skyriaus
vadovė Diana Žaliaduonytė-Pekšienė.
Gydytoja tikino, kad pirminiai po

žymiai, kurie turėtų būti įvertinti,
yra kojų tinimas, dusulys, nekontro
liuojamas kraujospūdis, ritmo sutri
kimai. Pastebėjus šiuos požymius
rekomenduojama nedelsiant kreiptis
į gydytojus ir užkirsti kelią širdies
nepakankamumo progresavimui.
Visi turėjo galimybę sužinoti savo
kraujospūdį, gauti išsamią kūno
masės analizę. Studentai ir gydytojai

geranoriškai atsakinėjo į klausimus,
supažindino su ligos eiga, rizikos
veiksniais bei kita naudinga informa
cija. Ypač aktyvūs lankytojai galėjo
dalyvauti ir gaivinimo mokymuose,
kurių metu jiems buvo suteikta infor
macija, kaip taisyklingai ir efektyviai
suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
Renginio dalyviai džiaugėsi akcija ir
žiniomis, dėkojo, žadėjo labiau rū

pintis savo bei artimųjų sveikata ir
nuoširdžiomis šypsenomis džiugino
minėjimo organizatorius. Kiekvienas
lankytojo žodis apie akcijos naudą
tik dar kartą įrodė tokių renginių
reikalingumą. Pacientų ir kitų dalyvių
padėkos bei padrąsinimai padeda
apsispręsti: ir kitais metais minėsime
šią dieną.
AVE VITA inf.

ENDOKRINOLOGIJOS RAIDA LIETUVOJE:

KLINIKAI – 25-ERI, SKYRIUI – 45-ERI METAI
„Gyvenimą kuria atsitiktinumai ir asmenybės“, – sveikindama
šventinės istorinės konferencijos dalyvius sakė LSMU MA Endokri
nologijos klinikos vadovė prof. Rasa Verkauskienė.
Džiuljeta Kulvietienė

T

arptautinė konferencija „Menas ir
mokslas endokrinologijoje“ skirta
pažymėti dvi iškilias datas: pirmajam
Lietuvoje Endokrinologijos skyriui –
45 m. ir LSMU MA Endokrinologijos
klinikai – 25-eri.
Šioms datoms atminti sukurtas trum
pas, bet labai nuotaikingai įdomus
bei išliekamąją vertę turintis istorinis
filmukas apie endokrinologijos raidą
Kaune ir visoje Lietuvoje. Dokumen
tinio kūrinio idėjos ir scenarijaus
autoriai – gydytojai endokrinologai
Vladimiras Petrenko, Evalda Danytė ir
gydytoja rezidentė Eglė Kreivaitienė.
Istorinis filmukas prasideda žinia,

kad 1858 m. Kaune gimė endo
krinologijos pradininkas Oskaras
Minkovskis. Jis tyrinėjo nepagydomą
ligą – cukrinį diabetą, išaiškino kasos
vaidmenį ir kartu su Jozefu fon Me
ringu eksperimentais įrodė, kad dia
betas atsiranda dėl kasos pažeidimo.
Atradimas atvėrė kelią išskirti kasos
hormoną – insuliną. Prieš 130 m. –
1887-aisiais – O. Minkovskis nustatė
hipofizės reikšmę akromegalijos
atradimui. Jis tyrinėjo kepenų veiklą,
šlapimo ir pieno rūgšties apykaitą,
podagros patogenezę.
1972 m. doc. Petro Jašinsko, prof.
Jurgio Danio ir gydytojos Dalios
Grudzinskienės iniciatyva Lietuvoje
įkurtas pirmasis Endokrinologijos

skyrius. 1978 m. prof. J. Danio pa
stangomis įkurtas Eksperimentinės
endokrinologijos ir hormonų chemi
jos instituto Kauno filialas, kuris vė
liau tapo Endokrinologijos institutu.
Jam vadovavo prof. J. Danys, vėliau –
prof. Liudvikas Lašas, prof. Antanas
Norkus, gydytoja Lina Barsienė, šiuo
metu – prof. R. Verkauskienė.
1988 m. Endokrinologijos skyrius
persikėlė į naujas patalpas ir išau
go – įkurtas Diabetologijos skyrius.
1989 m. dr. Bronės Urbonaitės inicia
tyva įkurtas Vaikų endokrinologijos
skyrius.
1990 m. buvo įkurta Endokrinologijos
katedra, kuri po metų tapo klinika,
vadovaujama prof. Juozo Danilevi
čiaus. Jai 2001–2011 m. vadovavo
prof. Gintautas Kazanavičius. Šiuo
metu klinikai vadovauja vaikų endo
krinologė prof. R. Verkauskienė.
Greitą kaitą skatino ne tik vietinių

Svečiai gatvėje, kurioje gimė ir gyveno Oskaras Minkovskis: Jean-Philippe
Assal (Šveicarija), Ronald S. Swerdloff (JAV), Christina Wang (JAV), Boris Man
kovsky (Ukraina), Aleksander Ametov (Rusija), Wilmar Wiersinga (Olandija).
mokslininkų bei praktikų įdirbis,
bet ir iš įvairių kraštų atvykstantys
kolegos, noriai besidalijantys sava
patirtimi. 1989 m. Kaune lankėsi JAV
diabetologų žiedas, paruošiama ir

įdiegiama nacionalinė cukrinio diabe
to programa. Lankosi kolegos iš Da
nijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės,
Šveicarijos ir kt. Visų jų patirtis randa
parengtą dirvą pokyčiams.
2 p.
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ŽVYNELINĖ IR JOS KONTROLĖ NAUJAUSIAIS GYDYMO METODAIS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akade
mijos (MA) Odos ir venerinių ligų klinika drauge su Kauno krašto
dermatologų ir venerologų draugija (KKDVD) bei Kauno klinikine
ligonine organizavo 13-ąją konferenciją „Lėtinį uždegimą modifi
kuojantys vaistai dermatologijoje“. Į konferenciją, skirtą dermato
venerologams ir kitų specialybių gydytojams, susirinko 70 dalyvių.
Visiems konferencijos dalyviams įteiktos atminimo dovanėlės su
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atributika.
Džiuljeta Kulvietienė

O

rganizatoriai juokavo, kad rengda
mi pranešimus, užsiimdami kitais
organizaciniais darbais – užmiršo už
sakyti gerą orą. Būtent jo trūko konfe
rencijai, kuri vyko vienoje gražiausių
Kauno vietų – VDU Kauno botanikos
sodo konferencijų salėje. Šiuo metu
čia – pats tulpių žydėjimas.
Konferenciją atidarė ir sveikinimo
žodį tarė KKDVD pirmininkė, LSMU
MA Odos ir venerinių ligų klinikos
vadovė prof. Skaidra Valiukevičienė
bei linkėjo visiems pavasariškai dar
bingos energijos, kurios galima pa
sisemti iš geros auros sklidino VDU
Kauno botanikos sodo.
Konferencija skirta žvynelinės tema
tikai.
„Žvynelinė yra tas didelis svertas,
ant kurio laikosi dermatologija. Dar
prieš kelis dešimtmečius dermatolo
gijai buvo būdingos lytiškai plintan

čios infekcijos ir ligos (ypač – sifilis).
Venerologijos kryptis buvo reikšmin
ga specialybės visokeriopai plėtrai.
Šių dienų dermatologijos pagrindinė
problema – lėtinės uždegiminės odos
ligos, tarp jų – žvynelinė. Žvynelinė
yra sisteminė liga – ne tik odos su
sirgimas. Ji pažeidžia sąnarius, turi
sąsajų su gretutinėmis širdies bei
kraujagyslių ligomis, metaboliniu
sindromu, – kalbėjo prof. S. Valiuke
vičienė. – Apžvelgsime, kaip šią ligą
galima kontroliuoti naujais gydymo
metodais šiandien ir netolimoje
perspektyvoje.“
Kauno klinikinės ligoninės Odos ir
venerinių ligų skyriaus vedėja gy
dytoja dermatovenerologė Janina
Stefanija Vasilavičienė pasidžiaugė
galimybe organizuoti šią konferenciją
drauge su Lietuvos sveikatos mokslų
universitetu.
Pirmąjį pranešimą perskaitė viešnia
iš užsienio – Jana Štotl (Slovėnija).

Ji apžvelgė sisteminio psoriazės
gydymo naujausias galimybes, ski
riant vartojamus per burną tikslinius
sisteminius nebiologinius saugius ir
efektyvius vaistus.
„Atėjo laikas apsvarstyti, kokios tu
rėtų būti sunkios žvynelinės formos
gydymo rekomendacijos sisteminiais

ligą modifikuojančiais vaistais, tarp
jų – ir biologine terapija. Biologiniai
vaistai įgyjami centralizuotai Vals
tybinės ligonių kasos (VLK) lėšomis
sunkiai žvynelinei gydyti. Lietuvoje
jais gydoma apie 100 pacientų. Pusei
iš jų gydymo indikacijos tikslinamos
per gydytojų dermatovenerologų ir

kitų specialistų konsiliumą“, – prof.
S. Valiukevičienė aptarė suaugusiųjų
vidutinės ir sunkios eigos plokšteli
nės žvynelinės gydymo ligą modifi
kuojančiais vaistais metodines re
komendacijas ir naujausius gydymo
tikslus.
3 p.
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Atidaromas 5 lovų dieninis stacio
naras. 1991 m. įdiegiama intensyvi
insulino terapija. Endokrinologijos
vystymasis įgavo dar didesnį pagreitį.
1993 m. pagal Lietuvos ir Danijos
dvynių programą atidaromas pirma
sis Lietuvoje ambulatorinis diabeto
centras, kuriame slaugytojos pradeda
savarankišką diabeto mokymą. 1994
m. drauge su Akušerijos ir ginekologi
jos klinika parengta bendra programa
„Diabetas ir nėštumas“. Tobulinta di
abetinės pėdos priežiūra. Pradedama
leisti informacinė programa pacien
tams bei pirmieji medicinos žurnalai
„Diabeto panorama“, „Lietuvos en
dokrinologija“ ir kt. Minint Pasaulinę
diabeto dieną, rengiamos kasmetinės
konferencijos.
1991 m. pirmą kartą suorganizuota
paauglių, sergančių diabetu, vasaros
stovykla – mokykla, šiuo metu skai
čiuojanti jau 27 m. Per tuos metus
stovykloje mokėsi daugiau nei 800
jaunuolių, kurie į cukrinį diabetą
ėmė žvelgti kitaip. Stovyklos šūkis

„Kartu mes įveiksime visas sienas“
griauna standartus, skatina tobulėti
ne tik stovyklautojus, bet ir medikus.
Stovyklos įkūrėjui ir globėjui gydyto
jui V. Petrenko 2015 m. už ilgametį
darbą įteiktas Europos diabeto studijų
asociacijos (EASD) Alberto Renoldo
medalis.
Endokrinologijos klinika atlieka klini
kinį, pedagoginį, mokslinį darbą. Joje
dirba 5 profesoriai, 10 docentų, 46
mokslo daktarai. Nuolat vyksta tobu
linimosi kursai šeimos gydytojams,
vaikų ligų gydytojams, endokrinolo
gams. Tobulindamiesi klinikos gydy
tojai apkeliauja visą pasaulį, klausosi
bei skaito pranešimus įvairiausiuose
žemės kampeliuose: pradedant Lie
tuva – tolstant Japonijos ir Afrikos
valstybių link.
2016 m. gruodis atnešė tarptautinį
pripažinimą, tapus Retų ligų Europos
referencijos centrų tinklo endokrino
logijos srities pilnateisiais nariais.
Dar daug jautrių, džiugių ir įdomių
faktų nuskambėjo iš ekrano. Jie liudi
jo pagrindinę nuostatą: viskas daro

ma, siekiama ir pasiekta – pacientui,
jo sveikatai ir gyvenimo kokybei
gerinti.
Šventines emocijas tęsė ir pasiekimus
liudijo gausus sveikintojų būrys. Žodį
tarė LSMU Tarybos pirmininkas prof.
Vilius Jonas Grabauskas ir perdavė
LSMU Rektoriaus prof. Remigijaus
Žaliūno sveikinimą, taip pat padėkojo
užsienio svečiams bei lektoriams:
„Tarptautinis bendradarbiavimas
lėmė, kad per gana trumpą laiką
Kauno ir visos Lietuvos endokrino
logija tapo tarptautine“, – sakė prof.
V. J. Grabauskas ir linkėjo tolimesnių
tvirtų bendradarbiavimo ryšių.
LSMU prorektorius klinikiniams rei
kalams, Kauno klinikų Generalinis
direktorius prof. Renaldas Jurkevičius
sveikindamas linkėjo gražios šventės
ir priminė istorinius faktus, kad dar
1936 m. Kaunas jau buvo nulemtas
žengti istorinės endokrinologinės
lyderystės keliu – tuo metu jau buvo
gaminamas insulinas. Prof. R. Jurkevi
čius pasidžiaugė, jog stebint klinikos
pasiekimus jau dabar aišku, kad

Posėdžiui pirmininkauja Endokrinologijos klinikos vadovė prof. Rasa Verkaus
kienė ir Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkas prof. Antanas Norkus.
ateities kartos turės ką parodyti ir
papasakoti, kurdamos savo istorinius
filmus.
Mokslinę konferencijos dalį pradėjo
LSMU Garbės daktaras prof. Jean-Phi
lippe Assal (Šveicarija) ir skaitė pra
nešimą „Insulinas: meilės istorijos“.
Tiziana Assal (Šveicarija) skaitė prane
šimą „Išraiška, kūryba ir liga“.
Beveik visi konferencijos lektoriai
žvelgė į ligą per vienos ar kitos meno
srities prizmę. Profesionali menininkė
Agnė Kišonaitė pasakojo apie projek
tą „Diabetas“. Kas yra „Išgyvenimų
teatras“ – pasakojo ir apskritojo stalo
diskusiją organizavo doc. E. Danytė.

Prof. R. Verkauskienė į meno kūrinius
pažvelgė kaip profesionali medikė,
savo srities žinovė. Profesorė aptarė
dailės kūrinius, kuriuose vaizduojami
augimo ir kitų vystymosi sutrikimų
turintys žmonės.
Apie šiuos ir kitus sutrikimus bei
ligas buvo kalbama ir antrajame bei
trečiajame konferencijos posėdžiuose,
taip pat ir slaugytojų diabetologių
sekcijoje, kuri buvo skirta ir Tarptau
tinei slaugytojų dienai paminėti. Kon
ferencijoje pasisakė JAV, Šveicarijos,
Olandijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos
bei Lietuvos mokslininkai, menininkai
ir medikai praktikai.

PADĖKA

N

uoširdžiai dėkoju Kauno klinikų Chirurgijos klinikos gydytojui prof. dr. Antanui Mickevičiui
už nuoširdų gydymą. Taip pat dėkoju slaugytojai Onai Reginai Bučienei bei visam slaugos
personalui ir pagalbiniam personalui už nuoširdžią priežiūrą ir pagalbą. Labai ačiū, visi būkite
sveiki ir laimingi.
Jums dėkoja Vincas Gaugirdas

N

uoširdžiai dėkojame Kauno klinikų Širdies chirurgijos skyriaus vadovui dr. Povilui Jakuškai,
skyriaus personalui, chirurgų komandai, asistentams, anesteziologams, kardiochirurgui
Ramūnui Boliui už sėkmingai atliktą labai sudėtingą širdies operaciją Gintautui Albinui San
dai. Nuoširdžiai dėkojame Kardiologijos skyriaus medikams, intensyviosios terapijos skyrių
medikams, personalui, slaugytojoms už kantrybę, didelį rūpestį, gydymą. Mes džiaugiamės
kad Lietuvoje yra dirbančių iš pašaukimo, atsidavusių savo darbui žmonių. Ačiū Jums.
Pagarbiai Jolanta Golumbauskienė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generaliniam direktoriui
ežinau, ar būsiu suprasta, tačiau tylėti nebegaliu. Kreipiuosi į Jus, gerbiamas direktoriau. Susirgau onkologine
liga ir buvau atsiųsta į Kauno klinikas, mane operavo ir skyrė spindulinį gydymą. Man teko daug kur kreiptis
ir bendrauti su gydytojais, tačiau tokių medikų kaip Jūsų ligoninėje man neteko sutikti. Nežinau, kaip atsidėkoti
tokiems nuoširdiems darbuotojams. Kauno klinikų Chirurgijos klinikos gydytojai dr. Daivai Čepulienei, kuri mane
operavo, esu labai dėkinga už jos nuoširdumą. Taip pat esu dėkinga Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos
klinikos gydytojai Editai Bronei Juodžbalienei. Nuostabu, kokie nuoširdūs medikai ir kiti darbuotojai – kaip Marytė
Čiapienė ir Eglė Jakaitienė. Taip pat esu dėkinga Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus
laboratorijos darbuotojoms Reginai Vinskienei ir Aušrai Buikauskienei – tokių mažai kur sutiksi. Kai gulėjau Onkologijos
ir hematologijos klinikoje, ten taip buvo nuostabios gydytojos kaip onkologė-radioterapeutė Laima Tamašauskienė,
gydytoja onkologė-radioterapeutė Jurgita Ežerskienė yra nuostabi gydytoja, ji visada mane ramino, visada su gera
nuotaika ir stebuklinga šypsena. Visiems esu iš visos širdies dėkinga.
Pagarbiai Marija Stasiūnienė

N
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DOVANA VAIKŲ AKIŲ LIGŲ
SKYRIUI

Dr. Arvydas Gelžinis, Kauno klinikų
Akių ligų klinikos Vaikų akių ligų
skyriaus vadovas

K

auno klinikų Akių ligų klinikos
Vaikų akių ligų skyriaus ir LIONS
klubų bendradarbiavimas prasidėjo
2003 m., rengiant ir vykdant projektą „Išvengiamo vaikų aklumo
prevencija Lietuvoje“. Projektą
finansavo LCIF (LIONS Club Inter-

national foundation), koordinavo
Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) Kovos su aklumu ir kurtumu
biuras Ženevoje. Vėliau kartu buvo
vykdytas tęstinis projektas „Raudono akies dugno reﬂekso patikrinimo
įdiegimas Lietuvoje“, kurį 2012 m.
patvirtino Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl privalomojo
naujagimių akių raudono akies
dugno reﬂekso tikrinimo, o LIONS

klubai užtikrino, kad visas gydymo įstaigas, atliekančias patikras,
pasiektų tyrimui reikalinga įranga.
Pasibaigus didiesiems projektams,
Kauno LIONS klubas ir toliau padėjo

Vaikų akių ligų skyriui – už klubo
narių surinktas lėšas skyrius galėjo įsigyti pacientams reikalingas
gydymo ar diagnostikos priemo
nes. Šiemet Kauno LIONS klubas

padovanojo bandomuosius rėmus,
pagamintus iš anglies pluošto, pasižyminčius ypatingu lengvumu ir
tvirtumu, todėl labai tinkamus darbui su vaikais.

ŽVYNELINĖ IR JOS KONTROLĖ NAUJAUSIAIS GYDYMO METODAIS
2 p.
Dr. Jurgita Karčiauskienė papasakojo,
kas naujo gydant sunkias vaikų žvynelinės formas, kurios taip pat turė
tų būti gydomos biologiniais vaistais.
Odos ir venerinių ligų klinikoje šiais
vaistais sėkmingai gydoma dvi sunkios eigos paauglių žvynelinės. Jų
gydymas tradiciniais vaistais iki šiol
nebuvo toks veiksmingas kaip biologinė terapija.
Prof. S. Valiukevičienė informavo,
kad Lietuvos sveikatos apsaugos
ministerijoje (SAM) suformuota
darbo grupė, kuri artimiausiu metu
planuoja parengti naują sunkios
žvynelinės gydymo kompensavimo
tvarką sisteminiais ligą modifikuojančiais vaistais.
Po pertraukos, kurios metu gidai
surengė nuostabaus grožio ir informatyvią ekskursiją po VDU Kauno

botanikos sodą, buvo pristatyti bei
aptarti klinikiniai atvejai.
Apie žvynelinę ir supūliavusį hidradenitą kalbėjo LSMU Medicinos fakulteto (MF) studentė Monika Valiuškytė. Žvynelinės gydymo interleukinų
12/23 inhibitoriumi (ustekinumabu)
patirtis nagrinėjo gydytoja rezidentė
Aida Adomaitienė. Apie žvynelinės,
hepatito ir biologinio vaisto parinkimą pasakojo gydytoja rezidentė
Viktorija Vilkickaitė. Aktyvios plaučių
tuberkuliozės pasireiškimo tarp pacientų, sergančių žvyneline ir gydomų
biologiniais vaistais, patirtimi dalijosi
gydytoja rezidentė Nastasija Zenkina
kartu su kitais pranešimo bendraautoriais doc. Vesta Kučinskiene ir
gydytoja Rūta Zarankiene.
Retų odos ligų centro vadovė doc.
V. Kučinskienė pristatė aktyvėjančią
Lietuvos retomis odos ligomis sergan-

čių pacientų draugijos veiklą: sukurtas
Draugijos logotipas, tinklalapis https://
www.facebook.com/pg/Retų-odos-ligųdraugija, rengiami nuolatiniai pacientų
susirinkimai, aptariant aktualiausius
klausimus ir problemas, jų sprendimą.
Taip pat išleisti lankstinukai pacientams su informacija apie įgimtų odos
ligų – pūslinės epidermolizės ir ichtiozės – priežiūrą ir apie įgytas ligas –
autoimunines pūslines odos ligas bei
supūliavusį hidradenitą.
Doc. V. Kučinskienė pristatė numatomus Europos retų odos ligų referencinių centrų tinklo ERN-Skin part
nerių susitikimus 2017 m. gegužės
25 d. Briuselyje (Belgija) ir 2017 m.
rugsėjo 15 d. Ženevoje (Šveicarija).
Jų metu bus aptarti tolimesni projekto etapai ir partnerių veiksmai, siekiant pagerinti sudėtingų retų odos
ligų atvejų valdymą.

Asmeninės nuotr.
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AKCIJA „KVĖPUOK LAISVAI“ PAMINĖTA
PASAULINĖ ASTMOS DIENA
Visame pasaulyje gegužės pirmąjį antradienį yra švenčiama pa
saulinė astmos diena. Šios dienos tikslas – ne tik supažindinti
visuomenę su šia lėtine, neinfekcine liga, bet ir siekti palengvinti ja
sergančiųjų gyvenimą bei pagerinti jų gyvenimo kokybę. Jau antrą
kartą Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija (LPAD) surengė
Astmos dienos paminėjimą Kaune.

P

asaulinė astmos diena minima
jau nuo 1998 m. Kiekvienais me
tais dienos tema šiek tiek skiriasi –
šiemet ja siekta parodyti supratimą
ir paramą tiems, kurie serga šia liga,
jų šeimos nariams ir artimiesiems.
Pasaulinės sveikatos organizacijos
duomenimis, šiuo metu nuo astmos

kenčia apie 300 milijonų gyventojų,
sergamumas liga ypač didėja išsivys
čiusiose šalyse. Lietuvoje kvėpavimo
takų ligomis serga apie 10 tūkst.
gyventojų. Svarbu tai, kad astma gali
užklupti bet kurio amžiaus žmogų –
tiek vaiką, tiek suaugusįjį.
Socialinę akciją „Kvėpuok lengvai“,

skirtą paminėti Pasaulinę astmos
dieną, gegužės 2-ąją surengė Lietu
vos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų Pulmono
logijos klinika kartu su Lietuvos
pulmonologų ir alergologų draugi
ja. Akcija buvo siekiama atkreipti
visuomenės dėmesį į šią ligą ir
ja sergančius pacientus. Rotušės
aikštėje Pasaulinės astmos dienos
proga miestiečiams išdalyta daug
įvariaspalvių balionų ir suteikta nau
dingos informacijos apie pirmuosius
astmos požymius, ligos diagnostikos
galimybes, gydymo būdus bei kur
reikia kreiptis, norint pasitikrinti.

Pulmonologijos klinikos nuotr.
Miestiečiai džiaugėsi akcija – kalbinti
ir balionus priėmę Kauno gyventojai
sakė, jog smagu pabendrauti su
gydytojais ne tik ankštuose polikli
nikų kabinetuose. Be to, džiaugėsi,

jog gydytojai primena svarbias pro
filaktikos priemones ir siekia, kad
pacientui netektų atsidurti ligoninės
palatoje.
Pulmonologijos klinikos inf.

PASAULIS REGIMAS YPATINGU ŽVILGSNIU
Bėgdami, sukdamiesi rūpesčių, darbų ir įvykių rate nespėjame
pamatyti tikrų, nesuvaidintų jausmų ir emocijų, pasimėgauti gyvu
bendravimu, pajusti akių kontakto. Sakysite netiesa, galima ben
drauti mobiliuoju telefonu, internetu ir įsitraukti į socialinių tinklų
painiavą. Deja, tik žvilgsniu ir jausmais gali patekti į šių vaikų
savitą pasaulį – net ir visagalis internetas čia bejėgis. Į klausimus,
ką jie jaučia, kodėl į tam tikrus garsus, įvykius, žmones ar gyvūnus
reaguoja, o į kitus ne, kas ir kodėl sugeba prikaustyti jų dėmesį,
ilgus metus stengiasi atsakyti gydytojai.

Autorės nuotr.
Jolanta Jonikienė

G

egužės 10 d. LSMU Veterinarijos
akademijos Dr. L. Kriaučeliū
no smulkiųjų gyvūnų klinikoje ir
Stambiųjų gyvūnų klinikoje lankėsi
būrelis autistiškų vaikų iš Kauno
specialiosios mokyklos.
Autistiškų vaikų ugdymas – intensy
vus procesas, aprėpiantis specialis
tų, visų šeimos narių ar net draugų
darbą su vaiku. Tam tikros terapijos
rūšys gali būti taikomos namuose,
kitos reikalauja specialios erdvės.
Į tokias ypatingų vaikų edukacijos
programas yra įsitraukęs ir LSMU.
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gy
vūnų klinikos darbuotojos Gintarė
Venclovaitė ir Aistė Laukionienė bei
Stambiųjų gyvūnų klinikos veterina
rijos gydytoja Renata Baltaduonytė
bendravo su specialiųjų poreikių
vaikais, pristatė klinikų veiklas,
pacientus, siūlomas paslaugas bei
stengėsi atsakyti į vaikų klausimus.
Klausimų buvo visokių – netikėtų,
stebinančių ir priverčiančių susi
mąstyti.
Pasak G. Venclovaitės, jai pirmą
kartą teko bendrauti su autistiškais
vaikais, todėl prieš susitikimą tru
putį jaudinosi. Klinikoje ne vieną
kartą lankėsi mokiniai iš įvairių
Kauno miesto mokyklų, tačiau tokio
susidomėjimo, noro kuo daugiau
pamatyti, sužinoti, prisiliesti prie
gyvūnų, kurių iš pradžių bijojo, dar

neteko matyti. Gintarę labiausiai
nustebino ne vaikų klausimai, o jų
reiškiamos emocijos, nes jie pirmą
kartą gyvai pamatė gyvūnus, ku
riuos galėjo paglostyti, o ne vien
paveikslėliuose ar televizijos ekra
ne. „Tai tikrai ypatingi vaikai, kurie
sugeba surasti kelius į tavo širdį“, –
teigė G. Venclovaitė.
A. Laukionienė mano, kad kiekvie
nas iš mūsų turėtų ugdyti vaikams
meilę ir pagarbą gamtai, gyvūnams,
žmonėms. Tik pažindami gamtą,
gyvūnijos pasaulį, vaikai susipažįsta
su aplinka. Vaikai yra tyrinėtojai,
natūralus vaiko smalsumas skatina
jį tobulėti. Tad šios edukacinės iš
vykos yra labai sveikintinos, ypač
specialiųjų poreikių vaikams.
Pasak specialiosios mokyklos auklė
tojos Eglės Šmitienės, šie vaikai yra
ypatingi, reikia mokytis bendravimo
meno, jeigu nori būti šalia jų. „Turi
me valdyti ir jausmus, ir emocijas,
ir savo elgesį. Iš mūsų akių vaikai
viską supranta, bendraujame aki
mis, kantriai laukiame jų pasiekimų,
kurie ir yra pagrindinė varomoji
jėga integruojant juos į visuomenę.
Nelengva perteikti, kokie jausmai
kunkuliuoja, kada pavyksta pasiekti
rezultatų ir matyti vaikus susidomė
jusius, iš jų garsų ar išsakytų žodžių
pajusti, kad jie džiaugiasi ir stengia
si priimti pasaulį, kurį lyg ir atstūmė
ar nepripažino“, – teigia auklėtoja.
Autizmo priežastys ne iki galo ži

nomos. Sutrikimo formavimuisi turi
įtakos daugelis veiksnių: genų ir
biologinės aplinkos įtaka prieš, per
ir po gimimo gali neigiamai paveik
ti smegenų vystymąsi ir sukelti
autizmo sutrikimus. Intensyvus ir
pasiaukojamas darbas sutrikimų
korekcijos srityse gali nudžiuginti
rezultatais, tuo įsitikinusi auklėtoja
E. Šmitienė, kuri gali vardyti ir var
dyti vaikų pasiekimus.
Viską, ką jie daro, daro nuoširdžiai.
Paulius, pamatęs, kad aš fotogra
fuoju, įsitraukė į fotosesiją, kviesda
mas vardu ir prašydamas įamžinti.
Rytis, nepaleisdamas auklėtojos
Violetos rankos, glostė gyvūnus ir
jautėsi laimingas. Mažoji Alisa LSMU
VA Stambiųjų gyvūnų klinikoje glos
tė tris kartus už save didesnį baltą
arkliuką ponį, o Smulkiųjų gyvūnų
klinikoje nenorėjo prieiti prie mažo
šuniuko, atrodė, kad jo bijo, o pasa
kojimo išvis nesiklausė.
Kažkur skaityta mintis, kad nėra
dviejų vienodų autistų, o bendravi
mas su jais dar kartą įrodo, kad šie
ypatingi vaikai mąsto ir jaučia bei
mato aplinką tik jiems suprantamu
rakursu. Gyvas bendravimas – ge
riausias įrodymas, ar apskritai moka
me bendrauti ir sutelkti jų dėmesį,
o jausmų spektras, kuris užplūdo
susipažinus su vaikais, yra nenu
sakomas. Reikia dėkoti žmonėms,
kurie sugeba atiduoti save kitiems ir
išmokyti džiaugtis gyvenimu.
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MAŽŲJŲ PACIENTŲ KLAUSA – DAR SAUGESNĖSE RANKOSE
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika įsigijo naują ir
modernią įrangą, leidžiančią būtinus tyrimus atlikti pagal aukščiau
sius standartus ir per trumpesnį laiką. „Mūsų komanda turi labai
aukštus tikslus, todėl tikriname, audituojame savo darbo rezultatus.
Remdamiesi jais, tobuliname klausos sutrikimo tyrimo metodus,
stengiamės, kad jie atitiktų pasaulinius reikalavimus ir būtų tikslūs
bei laiku taikomi“, – teigia klinikos vadovas prof. Virgilijus Ulozas.

N

aujoji įranga gydytojams leidžia
būtinus tyrimus atlikti pagal aukš
čiausius standartus. Vienas iš tokių
tyrimų – paciento klausos slenksčio
ir galimas klausos laido pažeidimo
vietos nustatymas. „Pats tyrimas nėra

naujas, tačiau kartu su atnaujinta apa
ratūra yra naudojamos šiuolaikiškos,
pasaulinius standartus atitinkančios
tyrimo atlikimo ir automatinio vertini
mo programos. Procedūra tapo daug
trumpesnė, todėl per tą patį laiką,

kurį skirdavome tik smegenų kamieno
klausos sukeltiesiems potencialams
užrašyti ir įvertinti, dabar galime at
likti net keletą klausos testų“, – teigia
Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos
gydytoja dr. Alina Kuzminienė.
Vienintelėse Kauno klinikose yra
atliekamas elgesiu grįstos audiome
trijos tyrimas, kuris leidžia įvertinti
klausos lygį patiems mažiausiems,
2–3 mėnesių, pacientams. „Objek
tyvūs klausos tyrimai mažiems
vaikams yra atliekami miego metu,
tačiau gana dažnai būna reikalinga ir
bendrinė nejautra. Jeigu nepavyksta

tyrimo atlikti vaikui miegant, tai
darome specialiai mažiesiems paci
entams pritaikytoje saugioje operaci
nėje. Tyrimus vykdanti daugiadalykė
komanda garantuoja procedūrų sau
gumą, sumažina klaidų tikimybę –
tokiu būdu galime nustatyti vaiko
klausos slenkstį maksimaliai tiksliai,
planuoti klausos tyrimo etapus ir
suteikti daugiau informacijos neri
maujantiems tėvams“, – pasakoja
prof. V. Ulozas. Objektyviais tyrimo
metodais užrašomi ir specialia pro
grama analizuojami klausos anali
zatoriaus atsakai į garso stimulą, o

tyrimo rezultatas – audiograma, t. y.
klausos kreivė.
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės
ligų klinika išskirtinį dėmesį skiria
ankstyvam vaikų klausos sutrikimo
nustatymui ir reabilitacijai. Klinikoje
dirbantys gydytojai pirmieji Lietuvoje
pradėjo pirminę naujagimių klausos
sutrikimų atranką otoakustinės emi
sijos metodu Neonatologijos kliniko
je, taip pat pirmieji įdiegė objektyvų
klausos tyrimą – klausos sukeltųjų
smegenų kamieno potencialų užra
šymą.
Kauno klinikų inf.

TVARIOS MAISTO GAMYBOS KONCEPCIJĄ, SIŪLOMĄ LIETUVOS MOKSLININKŲ,
PALAIKO VOKIETIJOS AKADEMINIŲ MAINŲ PROGRAMA (DAAD)
Prof. dr. Elena Bartkienė

P

asaulio populiacija greitai didėja.
Prognozuojama, kad nuo 8,3 bili
jonų 2030 metais, ji padidės iki 9,1
bilijono 2050 metais. Šiandien 795
milijonai žmonių jaučia maisto nepri
teklių, t. y. iš 10 žmonių 1 negauna
pakankamai maisto, energijos porei
kiams patenkinti, todėl negali aktyviai
gyventi. Dėl šios priežasties daugelio
valstybių prioritetu tampa investicijos
į maisto mokslo plėtrą, kurios esmė –
visuomenės aprūpinimas visaverčiu
ir saugiu maistu. Maisto pramonei
plečiantis, didėja klimato kaitos prob
lemos, todėl tvarių maisto gamybos
technologijų plėtra yra itin svarbus, o
baltymingų augalų – gyvūninių balty
mų alternatyvos, perdirbimas į dides
nės vertės saugius maisto produktus
yra itin aktualus.
Nuo 2017 m. balandžio 1 dienos Lietu
vos sveikatos mokslų universitete
Maisto saugos ir kokybės katedroje
pradėtas vykdyti mokslinis projektas
„Iššūkiai, susiję su naujos kartos tva
rių augalinių baltymų diegimu maisto
produktų, skirtų Baltijos šalių – Vo
kietijos gyventojams, gamyboje“.
Projektas remiamas Baltijos šalių ir
Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per

Vokietijos akademinių mainų pro
gramą (DAAD) Vokietijos Federacinės
Respublikos Užsienio reikalų minis
terijos lėšomis. Projekto vadovė prof.
dr. Elena Bartkienė, vykdytojos dok
torantės Vita Krunglevičiūtė, Vytautė
Starkutė, Paulina Zavistanavičiūtė.
Projekte dalyvauja trys institucijos
(Lietuvos sveikatos mokslų universi
tetas (Kaunas, Lietuva), Leipcigo uni
versiteto Maisto higienos institutas
(Leipcigas, Vokietija) ir Latvijos maisto
saugos, gyvūnų sveikatingumo ir
aplinkosaugos institutas – BIOR (Ryga,
Latvija). Projektas skirtas moksliniam
bendradarbiavimui plėtoti, moksli
nėms stažuotėms ir seminarams or
ganizuoti tarp institucijų – partnerių,
kurie sudarys sąlygas keistis patirtimi
ir atlikti mokslinius tyrimus. Šių ty
rimų esmė – lubinų baltymų izoliatų
gamybos technologijų plėtojimas bei
tvariais baltymais papildytų maisto
technologijų prototipų kūrimas.
Projekto metu suplanuotos dvi
mokslinės stažuotės:
(Birželio 12–16 d.) Leipcigo univer
siteto Maisto higienos instituto pro
jekto partneriai organizuos 4 dienų
mokslinę stažuotę, kuri vyks Leipcigo
universiteto Maisto higienos institute
(Gyvūnų klinikos 1, Leipzig). Birželio

13 d. vyks seminaras, kuriame
pranešimus skaitys prof. G. Jahreisas,
Prof. G. Stanglis, dr. C. Dawzcyn
skis, doktorantams bus organizuota
laboratorinė mokslinė praktika, o
vyr. mokslo darbuotojams – mokslinė
diskusija (birželio 14–17 d.);
(Rugsėjo 18–22 d.) Lietuvos svei
katos mokslų universiteto (LSMU)
projekto partneriai organizuos 4
dienų mokslinę stažuotę Lietuvoje ir
Latvijoje. Jos metu bus organizuoja
mas seminaras-mokslinė diskusija
(rugsėjo 18–19 d. LSMU, Tilžės g. 18,
Kaunas, Lietuva; pranešimus skaitys
prof. habil dr. Gražina Juodeikienė,
dr. Daiva Žadeikė, prof. dr. Elena
Bartkienė), bus vykdoma mokslinėlaboratorinė praktika ir mokslinė
diskusija; (rugsėjo 20 d. planuojama
diskusija BIOR (Lejupes iela 3, Zem
gales priekšpils ta, Ryga, Latvija),
diskusijai vadovaus doc. dr. Vadimsas
Bartkevicsas; rugsėjo 21 d. vokiečių
kalbos ir kultūros plėtojimo socialinė
programa Tomo Mano muziejuje
(Skruzdynės g. 17, Nida, Lietuva).
Planuojamos viešų renginių datos:
birželio 13 d. Leipcigo universitete,
rugsėjo 19 d. Lietuvos sveikatos
mokslų universitete.
Kviečiame visus dalyvauti.

Doktorantės: Vita Krunglevičiūtė, Vytautė Starkutė ir Paulina Zavistanavičiūtė
su prof. Elena Bartkiene (sėdi).

PADĖKA

B

alandžio 22 d. mane ištiko sveikatos sutrikimas – praeinantis
smegenų išemijos priepuolis. Kaip dabar suprantu, tai ne
buvo labai grėsminga liga, tačiau aš praeityje gydymo įstaigose
retai lankiausi, todėl neslėpsiu, jog patyriau tam tikrą stresą.
Pirmiausiai patekau į Skubios pagalbos ir traumų centrą – į
jaunų, nepaprastai greitai veikiančių medikų profesionalų ran
kas. Pastebėjau, jog jie, veikdami kaip tikslus laikrodis, sugeba
ligonyje matyti ne tik pacientą su negalavimais, bet ir žmogų
su savo jausmais. Nuoširdžiai dėkoju tą vakarą dirbusiai šio
centro medikų komandai.
Vėliau buvau perkeltas į Neurologijos klinikos Neurologijos
skyrių, kuriame irgi patyriau medikų rūpestį ir žmogiškąją
šilumą. Asmeniškai noriu padėkoti skyriaus vadovui prof.
Antanui Vaitkui. Gerb. Profesoriau, netgi trumpo mūsų bendra
vimo metu pastebėjau jūsų didelį atsidavimą darbui ir dideles
pastangas, telkiant skyriaus kolektyvą. Nuoširdžiai dėkoju
mane gydžiusiam gydytojui Algirdui Mačioniui už rūpestingą
gydymą ir nuoširdų bendravimą. Tikrai labai ilgai prisiminsiu
jūsų, daktare, įtaigiai išdėstytą informaciją apie mano ligą,
jos priežastis, gydymo bei prevencijos būdus. Prisipažinsiu –
pavydžiu jūsų pedagoginio talento. Nuoširdžiai dėkoju visam
skyriaus aptarnaujančiajam personalui. Už ypatingą žmogiš
kąją šilumą dėkoju bendrosios praktikos slaugytojai Egidijai
Lapinskienei ir visoms darbuotojoms, kurios rūpinasi manimi
ligos laikotarpiu.
Su dideliu dėkingumu ir pagarba dr. Albinas Tebėra

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo
Onkologijos ligoninės Chirurgijos skyr. gydytojui chirurgui dr. Ryčiui Markeliui

P

ačius geriausius padėkos žodžius iš visos širdies skiriame Jums,
gerb. Gydytojau, už sėkmingai atliktą M. Markauskienės operaciją
ir gydymą.
Lai visad Jus lydi sėkmė ir Dievo Palaima Jūsų nelengvame, bet kilniame
darbe ir šeimoje, ir gyvenimo kelyje.
Nuoširdžiai dėkojame ir visam Operacinės ir Chirurgijos skyriaus perso
nalui už jų įdėtą sveikatinimo ir gydymo darbą.
Taip pat dėkojame ir linkime sveikatos Gerb. Administracijai.
Su pagarba – M. Markauskienės vardu dėkingi artimieji

A

teidami į šį pasaulį, gauname neįkainojamą dovaną – gyvenimą. Kai
užklumpa liga ir žemė slysta iš po kojų, ateina Jūs – patys reikalin
giausi, patys svarbiausi. Jūs neleidžiate palūžti, padedate susivokti, kas
nutiko, padedate vėl patikėti gyvenimu.
Nuo pat pirmos dienos jautėme Reabilitacijos klinikos Neuroreabilitacijos
skyriaus vadovo doc. Raimondo Savicko ir gydytojos doc. Linos Varžaity
tės dėmesį ir rūpestingą gydymą. Dėkojame jiems. Ypač esame dėkingi
Marijui Navickui, kuris visada atskubėdavo į pagalbą, be kurios buvo
neįsivaizduojamas mūsų bejėgis gyvenimas. Visada mums šypsojosi
kaip saulutė maloni palatos slaugytoja Loreta Miskevičienė, išradingas
pratybas vedė būsima ergoterapeutė Jovaidė Jurėnaitė.
Dėkojame visiems skyriaus darbuotojams už begalinę kantrybę, nuolatinę
pagalbą ir rūpestingą priežiūrą, už žmogiškumą.
Viktoro Kiškio žmona, dukra ir sūnus

Gerb. prof. R. Rimdeika,
uoširdžiai dėkoju Jūsų vadovaujamos klinikos Plastikos chirurgijos
ir nudegimų skyriui, gyd. M. Kazanavičiaus vadovaujamai gydytojų
komandai, vasario 9 d. atlikusiai man krūtų mažinimo operaciją. Šių
gydytojų auksinės rankos, profesinė kompetencija, beskausmis poo
peracinis laikotarpis leido man labai greitai atgauti jėgas ir džiaugtis
gautais rezultatais.
Asmeniškai dėkoju gyd. M. Kazanavičiui už aiškų ir suprantamą esa
mos situacijos išaiškinimą, dėmesingumą, tobulai atliktą darbą. Telydi
jus visus gera sveikata ir profesinė sėkmė. Ačiū Jums.
Buvusi pacientė Danguolė Valienė

N

T

varstyti mirties žaizdas tenka kiekvienam, kai Vilties spindulėlis
užgęsta… Net kai netektis pasirodo stipresnė, dalelę savęs Jūs, ger
biamieji Gydytojai, paliekate gedinčiųjų širdyse. Netekus brangiausio
žmogaus – Tėvelio, sūnaus, brolio, draugo – Rolando Balčiūno, Jūsų
pastangos, atsidavimas, dėmesys, nuoširdumas ilgai gyvens artimųjų
širdyse.
Nuoširdžiai dėkojame Kauno klinikų Neurologinio skyriaus vadovui
prof. Antanui Vaitkui, gydytojui Algimantui Mačioniui, Neurochirurginio
skyriaus vadovui prof. Vyteniui Deltuvai, Pulmonologijos skyriaus doc.
Mariui Žemaičiui, doc. Dianai Barkauskienei, administratorei gyd. J. Ve
drickaitei, Spindulinės terapijos skyriaus vadovui Laimonui Jaruševičiui,
gyd. Aurelijui Padvelskiui ir visiems, dirbantiems šį kilnų ir svarbų darbą.
Dukros Ieva ir Goda, tėvai Danutė ir Vytautas,
draugė Lina, sesuo Rita
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XIX ŠEIMOS MEDICINOS REZIDENTŲ
MOKSLINĖ KONFERENCIJA
Jolanta Sauserienė,
LSMU MA Šeimos medicinos klinika

N

epaisant šiais metais vėlavusios
pavasario šilumos, akademinės
bendruomenės nariams šis laikas –
tikras darbymetis. Ko gero, labiausiai
įtemptas metas absolventams – ne
išimtis LSMU MA Šeimos medicinos
klinikos rezidentai, po mėnesio
laikysiantys baigiamuosius reziden
tūros egzaminus. Būsimieji šeimos

gydytojai rezidentūros metu ne tik
tobulina klinikinius gebėjimus, ta
čiau aktyviai dalyvauja ir mokslinėje
tiriamojoje veikloje, taip pat atliktų
mokslinių darbų rezultatus pristato
kasmetinėje Šeimos medicinos re
zidentų mokslinėje konferencijoje.
Gegužės 15 d. įvyko XIX konferencija,
kurioje buvo pristatyti keturiolikos
mokslinių darbų rezultatai.
„Rezidentų mokslinių darbų temos
labai taikliai atitinka šių dienų svei

katos priežiūros aktualijas, rezultatai
atskleidžia šeimos medicinos institu
cijos pažangą, taip pat trūkumus bei
tobulintinas sritis. Bėgant metams
stebiu vis gerėjančią rezidentų ti
riamųjų darbų kokybę, augančią jų
mokslinę vertę. Didelė dalis darbų
publikuojami recenzuojamuose lei
diniuose, tai rodo Šeimos medicinos
klinikos dėstytojų – darbų vadovų
atsakingą bei brandų požiūrį, augan
tį akademinį potencialą, motyvaciją

INFORMACIJA
būti pavyzdžiu jauniesiems kole
goms. Rezidentų moksliniai darbai
vertingi ir klinikinėje praktikoje,
planuojant bei tobulinant šeimos
medicinos paslaugas. Ši konferen
cija – didelė šventė mūsų klinikos
bendruomenei, vainikuojanti dar
vienus bendro darbo metus“, – kon
ferencijos pabaigoje kalbėjo Šeimos
medicinos klinikos vadovas prof.
Leonas Valius.
Rezidentų mokslinių darbų santrau
kos, kaip ir kasmet, publikuojamos
žurnalo „Lietuvos bendrosios prakti
kos gydytojas“ priede, o du geriausi
moksliniai darbai bus pristatyti meti
nėje Lietuvos šeimos gydytojų kolegi
jos konferencijoje gegužės 19 dieną.

LSMU STUDENTŲ IR GYDYTOJŲ KORPORACIJOS
„FRATERNITAS LITUANICA ET PATRIA“
ORIENTAVIMOSI VARŽYBOS ĄŽUOLYNE
T
ęsiant projektą „Balandis – ak
tyvus mėnuo“ balandžio 29 d.
vyko orientavimosi Ąžuolyno bėgimo
varžybos. Lietaus ir vėjo nepabūgusių
dalyvių laukė nuotaikingos užduotys
gryname ore, išbandžiusios ne tik
fizinius gebėjimus, bet ir privertusios

mąstyti bei pasitelkti kūrybiškumą.
Pirmosios vietos nugalėtojai daugiau
kaip penkis kilometrus ir septynias
užduotis įveikė greičiau nei per
pusvalandį, vos keliomis minutėmis
atsiliko antrosios ir trečiosios vietų
prizininkai. Visi dalyviai buvo apdo

vanoti – komandų laukė atminimo
medaliai, 35 Eur vertės „Sportvision“
dovanų kuponai, sporto klubo „Fan
kas“ mėnesiniai bei vienkartiniai abo
nementai, „Maistas Sportui“ įsteigti
bei kiti prizai! Dar kartą dėkojame
rėmėjams ir sveikiname nugalėtojus.

STUDENTAI MĖGSTA
TINKLINĮ
Gegužės pradžia. Baigėsi salės tinklinio LSMU studenčių ir studentų
tinklininkų (treneris E. Vyskupaitis) sezonas.
Mindaugas Čepulionis, MF VI k. stud.
LSMU studentės Kauno m. DLMT
lygos varžybose, kuriose dalyvavo 9
komandos, užėmė V vietą. Koman
dos kapitonė – MF V k. studentė
G. Vilkaitė.
LSMU studentai KTML B lygos tink
linio varžybose, dalyvavo 16 tink
lininkų komandų, užėmė III vietą.
Komandos kapitonas VM V kurso
studentas M. Brazauskas.
Finalai vyko LSMU VA sporto salėje.

Po atkaklios kovos vaikinai 3 : 2
įveikė Kauno centro sporto mokyklos
„Tinklo draugai“ komandą ir iškovojo
bronzos medalius.
LSMU MA sporto salėje (Jankaus 2)
2017-05-02 d. vyko V vakarinio-nakti
nio tinklinio turnyras, kuris sukvietė
įvairių lygių mėgstančius žaisti tinkli
nį studentus.
Stipriausių šešetukai:
I v. – kapitono GTF IV k. studento
Audriaus Stelmoko šešetukas
II v. – kapitono MF I k. studento Do

K. Rožaičio nuotr.
minyko Kaupo šešetukas
III v. kapitono MF IV k. studento
Ernesto Lakštinio šešetukas
Studentai buvo apdovanoti LSMU SI
Sporto centro medaliais.

Varžyboms teisėjavęs MF II k. stu
dentas Mindaugas Stonys, stebėjęs
draugų žaidimą, pasakė: „Mes tobu
lėjame!“
Gegužės pabaigoje prasidės įvairių

lygių paplūdimio tinklinio turnyrai,
kuriuose rengiasi dalyvauti ir LSMU
studentai.
Linkime dalyviams sėkmės moksle
ir sporte!

INFORMACIJA
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS
PAREIGAS 5-ERIŲ METŲ KADENCIJAI:
Medicinos akademijoje:
Farmacijos fakultete:
■ Vedėjo Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.
Medicinos fakultete:
■ Vadovo Odos ir venerinių ligų klinikoje,
■ Vadovo Radiologijos klinikoje,
■ Vadovo Vaikų chirurgijos klinikoje.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo,
instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
5. Atestacijos kortelę.
6. Paskutinių 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.
Dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 19 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 104) Lietuvos sveika
tos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt.
Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Farmacijos fakultete:
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija) Klinikinės farmacijos katedros
Farmacinių technologijų laboratorijoje.
Medicinos fakultete:
■ 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Virškinimo sistemos tyrimų
instituto Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Histologijos ir embriologijos katedroje,
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Infekcinių ligų klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Nefrologijos klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Pulmonologijos klinikoje,
■ 2 lektorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir burnos ligų klinikoje.
Slaugos fakultete:
■ 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Geriatrijos klinikoje,
■ 1 asistento (0,75 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje,
■ 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Slaugos ir rūpybos katedroje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
■ 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto
Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje,
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) ir 1 asistento (0,25 et., mokslo kryptis –
visuomenės sveikata) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje,
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos vadybos katedroje.
Elgesio medicinos institute:
■ 3 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – psichologija ir 0,25 et., mokslo
kryptis – medicina) Psichosomatinių tyrimų laboratorijoje.
Kardiologijos institute:
■ 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biologija) Klinikinės kardiologijos laboratorijoje,
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biofizika) Molekulinės kardiologijos
laboratorijoje,
■ 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – biofizika) ir 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.,
mokslo kryptis – biofizika) Molekulinės kardiologijos laboratorijos Mokslininkų grupėje,
■ 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) ir 1 mokslo darbuotojo
(0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Populiacinių tyrimų laboratorijoje,
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biologija) Vaistinių taikinių histopato
logijos laboratorijoje.
Veterinarijos akademijoje:
Veterinarijos fakultete:
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje,
■ 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų re
produkcijos laboratorijoje.
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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/konkursaipareigomseiti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Darbo patirtis vykdant biofarmacinius mokslinius tyrimus –
jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Klinikinės farmacijos katedros Farmacinių technologijų
laboratorijoje. 2. Darbo patirtis: atliekant molekulinės biologijos, genetinius ir epigenetinius moks
linius tyrimus; pilvo chirurgijos ir / ar gastroenterologijos srityje – vyriausiojo mokslo darbuotojo
pareigoms eiti Virškinimo sistemos tyrimų instituto Chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje.
3. Gebėti skaityti visą Histologijos ir embriologijos paskaitų kursą, mokėti histologinės technikos,
mikroskopavimo, histomorfometrijos principus – docento pareigoms eiti Histologijos ir embriologijos
katedroje. 4. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: infekcinių ligų gydytojo – profesoriaus
pareigoms eiti Infekcinių ligų klinikoje, gydytojo nefrologo – profesoriaus pareigoms eiti Nefrologijos
klinikoje, gydytojo pulmonologo – profesoriaus pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje, gydytojo
radiologo – lektoriaus pareigoms eiti Radiologijos klinikoje, gydytojo širdies chirurgo – lektoriaus
pareigoms eiti Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje, gydytojo vaikų gastroenterolo
go – lektoriaus pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje, gydytojo endodontologo – lektoriaus pareigoms
eiti Dantų ir burnos ligų klinikoje, gydytojo geriatro – lektoriaus pareigoms eiti Geriatrijos klinikoje,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo – asistento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje, gydy
tojo vaikų pulmonologo ar alergologo – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto
Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje. 5. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis, gebėjimas
dėstyti lietuvių ir anglų kalbomis Medicinos fakulteto studentams, patirtis rengiant mokomąsias
metodines priemones – asistento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 6. Gebėti dėstyti Slaugos
edukologiją, Chirurginę slaugą ir Paliatyviąją slaugą – asistento pareigoms eiti Slaugos ir rūpybos
katedroje. 7. Darbo patirtis atliekant gyvenimo kokybės mokslinius tyrimus – mokslo darbuotojo
pareigoms eiti Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijoje. 8. Darbo patir
tis dėstant Aplinkos medicinos, Sveikos mitybos ir jos priežiūros, Sveikatos edukologijos dalykus
farmacijos, medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos ir veterinarijos fakultetų studentams,
probleminio mokymo sritis medicinos fakulteto studentams – lektoriaus pareigoms eiti, darbo
patirtis dėstant Edukologijos pagrindų ir sveikatos ekologijos dalykus medicinos, odontologijos ir
visuomenės sveikatos fakultetų studentams – asistento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos
katedroje. 9. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis dėstant Medicinos etiką, Bioetiką ir Farmacinę
etiką pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studentams – docento pareigoms eiti Socialinių
ir humanitarinių mokslų katedroje. 10. Sveikatos priežiūros kokybės vadybos ir pacientų saugos
užtikrinimo pedagoginė darbo patirtis – lektoriaus pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje.
11. Turėti perfuzininko (dirbtinės kraujo apytakos) specialisto pažymėjimą – mokslo darbuotojo par
eigoms eiti Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorijoje. 12. Darbo patirtis atliekant
plyšinių jungčių elektrinio laidumo matavimus, eksperimentų metu gautų duomenų apdorojimas,
laboratorijoje naudojamų ląstelių kultūrų kultivavimo, kriokonservavimo, naudojamų tirpalų ir
mitybinių terpių paruošimo žinios ir praktinė patirtis – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms
eiti Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijoje. 13. Tarpląstelinės sąveikos ir/
arba elektrofiziologinių tyrimų metodų žinios, matematinio modeliavimo metodų taikymas aprašant
biologines sistemas ir fiziologinius procesus, programavimo pagrindai ir skaitinių metodų taikymas
panaudojant Matlab, C++ ar kt. programavimo kalbas – mokslo darbuotojo pareigoms eiti ir darbo
patirtis atliekant tarpląstelinės sąveikos tyrimus elektrofiziologijos metodais, programavimo kalbų
Java,C#, Matlab, C++ mokėjimas – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos
instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijos Mokslininkų grupėje. 14. Darbo patirtis dirbant
su galvos smegenų insulto registru ir atliekant širdies ir kraujagyslių sistemos epidemiologinius
tyrimus, gebėti verifikuoti galvos smegenų insulto atvejus vadovaujantis MONICA protokolu, gebėti
atlikti statistinius gautų duomenų vertinimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti ir
darbo patirtis dirbant su galvos smegenų registru, gebėti verifikuoti galvos smegenų insulto atvejus
vadovaujantis MONICA protokolu, gebėti atlikti statistinius gautų duomenų vertinimus – mokslo
darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Populiacinių tyrimų laboratorijoje. 15. Mokėti dirbti
su ION torrent S5 sekoskaitos sistema, turėti medicinos genetiko magistro laipsnį. – jaunesniojo
mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Vaistų taikinių histopatologijos laborato
rijoje. 16. Darbo patirtis dėstant smulkiųjų gyvūnų neužkrečiamąsias ligas, turėti galiojančią vete
rinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims – profesoriaus pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinikoje. 17. Darbo patirtis atliekant gyvūnų spermos kokybės, lytinių hormonų
ir biocheminių rodiklių vertinimą – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikos
Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.
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 užimti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo par
eigas, 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. birželio 19 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
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Skausmo ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Biochemijos katedros
vyr. laborantę Aušrą Krasauskienę dėl mylimos mamytės mirties.
Biochemijos katedros darbuotojai

DISERTACIJŲ GYNIMAI
Birželio 20 d. 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centro 203 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50166 Kaunas) viešajame Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama
Silvijos Jankevičiūtės daktaro disertacija „Mikroglijos ir beta amiloido oligomerų sąveikos, sukeliančios neuronų žūtį, molekulinių mechanizmų tyrimas“ (biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Vilmantė Borutaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Biologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – doc. dr. Gytis Svirskis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai,
biologija – 01B)
Nariai:
Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Edgaras Stankevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Saulius Šatkauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Maija Dambrova (Latvijos organinės sintezės institutas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Birželio 21 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centro 202 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50166, Kaunas) viešajame Farmacijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama
Ados Stelmakienės daktaro disertacija „Puskiečių formuluočių su natūralios kilmės medžiagomis modeliavimas, reologinis
ir biofarmacinis vertinimas“ (biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, far
macija – 08B)
Farmacijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Valdimaras Janulis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmaci
ja – 08B)
Nariai:
Prof. dr. Daiva Majienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Prof. dr. Pranas Viškelis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P)
Prof. habil. dr. Miroslawa Krauze – Baranowska (Gdansko medicinos universitetas (Lenkija), biomedicinos mokslai, farma
cija – 08B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Birželio 23 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Dr. S. Jankausko auditorijoje (Tilžės g.
18, LT-47181, Kaunas) viešajame Veterinarijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Jurgitos Jovaišienės parengta
daktaro disertacija „Silosuotų pašarų higieninių rodiklių ir mikroskopinių grybų antrinių metabolitų tyrimai bei rizikos galvijų
sveikatingumui įvertinimas“ (žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Bronius Bakutis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Veterinarijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Rasa Želvytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Nariai:
Prof. dr. Gražina Januškevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Prof. dr. Gražina Juodeikienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T)
Prof. dr. Ingrida Monkevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Prof. habil. dr. Cezary Purwin (Olštyno Varmijos Mozūrų universitetas (Lenkija), žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Veterinarijos akademijos bibliotekoje (Tilžės g. 18, LT-47181, Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Birželio 26 d. 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto posėdžių salėje (Sukilėlių pr. 15, LT-50140
Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Ramunės Šepetienės daktaro disertacija „Kylančiosios aortos dilatacinė patologija: Fibrilino-1 geno polimorfizmų ir TGF-beta1 koncentracijos kraujyje tyrimas“ (biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, me
dicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. habil. dr. Angelija Valančiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Dainius H. Pauža (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Doc. dr. Gintaras Kalinauskas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Marleen Praet (Gento universitetas (Belgija), biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Birželio 26 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Didžiojoje auditorijoje (Eivenių g. 2,
LT-50161 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Lauros Kairevičės daktaro disertacija
„Priešoperacinio chemospindulinio ir stambiafrakcinio spindulinio tiesiosios žarnos vėžio gydymo perspektyvusis atsitiktinių
imčių klinikinis tyrimas“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinės vadovės:
2010–2012 m. prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
2012–2017 m. doc. dr. Rasa Jančiauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Giedrius Barauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Arturas Inčiūra (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Doc. dr. Juozas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Tomas Poškus (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Dr. Ewa Sierko (Bialystoko medicinos universitetas (Lenkija), biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

INFORMACIJA

2-OJI KAUNO TARPTAUTINĖ HEMATOLOGIJOS /
ONKOLOGIJOS MOKSLINĖ KONFERENCIJA
„NAUJOS GYDYMO GALIMYBĖS: LĄSTELINĖ IR
MOLEKULINĖ TERAPIJA“
Kviečiame dalyvauti 2-ojoje Kauno tarptautinėje Hematologijos / onkologijos moks
linėje konferencijoje „Naujos gydymo galimybės: ląstelinė ir molekulinė terapija“
(„New treatment modalities: molecular and cellular therapies“), kuri vyks gegužės
22 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Naujausių farmacijos ir sveikatos
technologijų centre (Sukilėlių pr. 13, Kaunas). Dalyvių registracija 8.00–8.30 val.
Konferencija skirta gydytojams hematologams, vaikų hematologams, transfu
ziologams, klinikinės toksikologijos gydytojams, onkologams, alergologams ir
klinikiniams imunologams, onkologams chemoterapeutams, onkologams radio
terapeutams, laboratorinės medicinos gydytojams, genetikams, biologams ir
kitų specialybių gydytojams.
Konferencija vyks anglų kalba.
Dalyviams bus išduoti 10 val. LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Daugiau informacijos apie konferenciją ir jos programą rasite Kauno klinikų
internetinėje svetainėje bei socialinio tinklo Facebook Kauno klinikų paskyroje.
Būtina išankstinė registracija: https://reg.eventas.lt/ehome/ntm2017
LSMU MA MF Onkologijos institutas, Kauno klinikos,
Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija,
Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija

KVIEČIAME Į RENGINĮ – SUSITIKIMĄ
„LSMU VETERINARIJOS AKADEMIJOS IŠTAKOS“
Gegužės 25 d. 14 val. LSMU Profesorių klubas organizuoja renginį – susitikimą
„LSMU Veterinarijos akademijos ištakos“. Susitikimo vieta – LSMU Veterinarijos
akademijos centrinių rūmų fojė (Tilžės g. 18).
Renginio metu LSMU Veterinarijos muziejaus (VA) vedėja Lina Baršauskienė
skaitys pranešimą „LSMU Veterinarijos akademijos ištakos“, vyks ekskursija
po įvairius VA padalinius, VA muziejų.
Po paskaitos ir ekskursijos vyks diskusija neformalioje aplinkoje LSMU aktua
liais klausimais.
Kviečiame dalyvauti, tikimės aktyvaus LSMU profesorių dalyvavimo.
Apie dalyvavimą prašome informuoti el. paštu: vidmantas.barauskas@lsmuni.lt
arba tel.: 8 37 326043, 8 687 44843.
LSMU Profesorių klubo valdyba

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Šeimos gydytojo 0,25 et. Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos Kraujo
centre.
■ Gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo 1,0 et. Imunologijos ir alergologijos
klinikoje.
■ Vaikų ligų gydytojo 1,0 et. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės
„Lopšelis“ Kūdikių namų skyriuje.
■ Gydytojo vaikų neurologo 0,5 et. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligo
ninės „Lopšelis“ Kūdikių namų skyriuje.
■ Gydytojo vaikų neurologo 0,5 et. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos
ligoninės „Lopšelis“ Vaikų reabilitacijos klinikos Abilitacijos / reabilitacijos ir
slaugos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas,
galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 0,5 et. Vaikų chirurgijos klinikos
Vaikų ortopedijos traumatologijos skyriuje.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 0,75 et. Vaikų chirurgijos
klinikos Vaikų chirurgijos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų baigimo diplomas,
galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija, ne mažesnis kaip 3 metų
medicininis darbo stažas.
■ Administratoriaus 1,0 et. Imunologijos ir alergologijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas,
raštvedybos žinios, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro technikos
priemonėmis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ko
piją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas (rekomendacijas), veiklos planą
(pretenduojantiesiems užimti administratoriaus, vyresniojo slaugytojo-slaugos
administratoriaus pareigas, pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki
2017-05-29 (pretenduojantiems užimti administratoriaus, vyresniojo slaugytojoslaugos administratoriaus pareigas – iki 2017-06-02). Išsami informacija teikiama
tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

Viešasis pranešimas!

Gegužės 31 d. 14 val. LSMU VA Gyvūnų auginimo technologijų instituto lektorė
dr. Vilma Vilienė LSMU VA 4 rūmų 204 laboratorijoje (Tilžės g. 18) skaitys vie
šąjį pranešimą „Pagrindinių javų grūdų, naudojamų triušių mityboje, maistinė
vertė bei pašarų priedų įtaka triušių produktyvumui, virškinimo procesams ir
produkcijos kokybei“.

