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NAUJA KADENCIJA – SU AMBICINGAIS TIKSLAIS
Universiteto senatas rugsėjo 15-ąją patvirtino du LSMU Medicinos
akademijos dekanus: Farmacijos fakulteto dekane išrinkta profesorė Ramunė Morkūnienė, Visuomenės sveikatos fakulteto dekane
pakartotinai išrinkta profesorė Ramunė Kalėdienė. Pasidomėjome,
su kokiomis mintimis fakultetų vadovės pradeda savo kadencijas.
Rasa Masiokaitė
Dėmesys – studijų procesui tobulinti
„Į Farmacijos fakultetą ateinu su
didžiule atsakomybe ir dideliu pasiryžimu dirbti ir atstovauti visai fakulteto bendruomenei“, – kalbėjo šią
savaitę darbą pradėjusi Universiteto
Medicinos akademijos Farmacijos
fakulteto dekanė profesorė Ramunė
Morkūnienė.
Vienas pirmųjų naujosios fakulteto
vadovės sprendimų – Farmacijos
fakulteto prodekanu paskirtas Farma
kognozijos katedros profesorius Valdas Jakštas. Naujoji vadovė numato ir
daugiau permainų fakulteto veikloje.
Pirmiausia kokybinių pokyčių turėtų
sulaukti farmacijos studijos: bus peržiūrėtos ir atnaujintos studijų programos, daugiau dėmesio ketinama
skirti studentų poreikiams.
„Sklandi Farmacijos fakulteto veikla
remiasi keturiais kertiniais komponentais: infrastruktūra, dėstytojais,
studijų programomis ir studentais.
Universiteto Farmacijos fakultetas
turi puikią infrastruktūrą, puikią bazę
studijoms ir mokslinei veiklai. Tad
šios veiklos mano vizijoje turėtų būti
koncentruotesnės ir daugiau koordinuojamos. Farmacijos fakultetas
yra stiprus augalinių preparatų bei
technologinių tyrimų srityse, turime

daug cheminės analizės specialistų.
Sujungę, koordinuodami tyrėjų kompetencijas ir žinias, galėtume atlikti
svarbius potencialių vaistų nustatymo, tyrimo, įvertinimo, testavimo
pažangiais metodais tyrimus.
Itin greitai tobulėjant informacinėms
technologijoms, vykstant mokslo
progresui, inovatyvūs pokyčiai turės
atsispindėti ir studijų procese. Atnaujinsime studijų programas, didinsime
farmacijos studijų patrauklumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu,
aktyviau dirbsime populiarindami
šias studijas, pritraukdami užsienio
studentus. Fakultete bus ir toliau
puoselėjamas kolegiškas požiūris
į studentą, skatinamas glaudus
bendradarbiavimas ne tik studijų
klausimais, bet ir sprendžiant kitas
studentų problemas“, – svarbiausius
darbus apžvelgė naujoji Farmacijos
fakulteto vadovė.
Įžvelgti pokyčius, pasirengti jiems –
iššūkis ir tikslas
Pakartotinai išrinktai Visuomenės
sveikatos fakulteto dekanei profesorei Ramunei Kalėdienei naujoji kadencija, vadovaujant fakultetui, – jau
ketvirtoji.
„Džiaugiuosi visa Visuomenės sveikatos fakulteto komanda. Jau daug
metų vadovauju fakultetui, todėl

LSMU MA Farmacijos fakulteto dekanė
prof. R. Morkūnienė.
matau, kaip visi per tuos metus subrendome ir kiek išugdėme jaunų,
gabių specialistų. Šiai kadencijai į
Visuomenės sveikatos fakulteto dekanus pretendavo net trys kandidatai,
du iš jų – mūsų fakulteto absolventai.
Tai rodo – fakultete auga brandi,
siekianti pokyčių ir pasirengusi juos
daryti karta“, – įvertino profesorė
Ramunė Kalėdienė.
Pasak vadovės, gal paradoksalu, bet
didėjant vadybinio darbo patirčiai, vis
kompleksiškiau pradedama žvelgti į
iššūkius bei rizikas, ir neretai sprendimus priimti būna sudėtingiau. Ne
atsitiktinai žmogiškųjų išteklių valdy-

LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto
dekanė prof. R. Kalėdienė.
K. Šimatonio nuotr.
mo teorijos teigia, kad jaunų vadovų
darbo pradžioje pagrindinė stiprybė
yra komandinis darbas, greitas užduočių atlikimas, ir tik vadybinio
darbo patirčiai viršijus 10–15 metų,
vadovai pradeda puikiai orientuotis
nebe vien lokaliame vadybiniame, o
ir socialiniame-politiniame, bendruomenės kontekste, ir tai daro jų sprendimus daugiau kompleksinius.
Juk sveikatos vadybos, visuomenės
sveikatos mokslai itin glaudžiai susiję
su socialine, politine, ekonomine
šalies situacija ir su politika apskritai.
Tad Visuomenės sveikatos fakultete
studijų procesas nuolat koreguojamas

taip, kad optimaliai atitiktų vykstančius pokyčius.
„Palaikome glaudžius ryšius su absolventais. Šiandien nemažai jų – aktyvūs
sveikatos apsaugos sistemos veikėjai,
įstaigų vadovai, politikai. Dažnas
geruoju prisimena studijų metus, kai
jautėsi pajėgūs daryti svarbius pokyčius. Man džiugu, kad didžioji dalis
absolventų ieško galimybių grįžti ir
tobulintis, nes mokymasis šiandienos
greitų pokyčių pasaulyje yra viso gyvenimo procesas. Tad įžvelgti artėjančius
pokyčius, žengti koja kojon su jais – ir
mūsų ateities tikslas“, – kalbėjo profesorė R. Kalėdienė.

LSMU MOKSLININKO PUBLIKACIJAI –
IŠSKIRTINIS ĮVERTINIMAS

LSMU REKTORIUS LAIMĖJO
PROFESORIŲ TAURĘ

Net ketvirtadalis 60–84 metų lietuvių, kuriems reikia sveikatos
priežiūros pagalbos, į gydymo įstaigas nesikreipia, tokių asmenų
skaičius Lietuvoje – vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Tai – duomenys iš mokslinio straipsnio, pripažinto vienu geriausių Europoje
ir pelniusio itin aukštą „2017 Highly Commended Award“ prizą.

Universiteto rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas žino, kad
geros emocijos ir veikla, skatinanti jaustis laimingam gyvenime,
labai svarbu. „Tikiu, kad judėjimas yra geros savijautos pagrindas.
Tad sportas man šiandien yra neatsiejamas nuo kasdienės veiklos.
Pomėgis, teikiantis gyvenimui komforto, o profesinei veiklai – naujų
idėjų“, – teigia LSMU rektorius.
4 p.

Rasa Masiokaitė

Mindaugas Stankūnas.

LSMU MA Visuomenės sveikatos
fakulteto Sveikatos vadybos katedros
profesoriaus Mindaugo Stankūno
kartu su bendraautoriais parengtame
straipsnyje „Health care and aging:
do European Union countries differ?“
(„Sveikatos priežiūra ir senėjimas:
ar Europos Sąjungos šalys skiriasi?“)
palyginta skirtingų Europos Sąjungos
(ES) šalių vyresnio amžiaus pacientų
elgsena tų šalių sveikatos apsaugos
sistemose.
Prestižiniame sveikatos vadybos
mokslo žurnale „International Journal of Health Care Quality Assurance“ išspausdintas mokslinis straipsnis 2017 m. „Emerald Literati“ tinklo
apdovanojimuose (angl. Emerald
Literati Network Awards) pripažintas

„Toks apdovanojimas –
tik antras Lietuvoje“.
viena geriausių publikacijų bei apdovanotas „2017 Highly Commended
Award“ prizu.
Toks įvertinimas mūsų šalyje itin
retas: M. Stankūnas – tik antras šį
apdovanojimą pelnęs Lietuvos mokslininkas.
„Emerald“ leidyklai priklausančių
žurnalų redakcijų kolegijos kasmet
teikia siūlymus „Emerald Literati“
tinklo apdovanojimams, kuriais
įvertina mokslo straipsnius, išsiskiriančius moksliniu naujumu, indėliu
į konkrečios srities mokslo tyrimus,
puikia struktūra, argumentavimu,
kokybiška analize bei puikiu parengimu. Tokiais apdovanojimais
pagerbiami trys straipsniai iš kiek
vieno „Emerald“ leidžiamo mokslo
žurnalo.
2 p.

Iš dešinės prof. S. Šatkauskas (VDU) ir prof. R. Žaliūnas (LSMU).
Asmeninio archyvo nuotr.
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NUTARIMAI

NUTARIMAI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs Mokslo
centro vadovės prof. Ingridos Ulozienės informaciją, nutaria:
1. Patvirtinti priėmimo į doktorantūros studijas 2017 metais rezultatus.
2. Pritarti priėmimo į doktorantūrą taisyklių patikslinimui ir teikti
tvirtinti Senate.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs Slaugos
fakulteto dekanės prof. Jūratės Macijauskienės informaciją, nutaria
pritarti pirmosios pakopos studijų programos „Ergoterapija“ (anglų
kalba) studijų plano I kurso pakeitimui ir teikti jį tvirtinti Senate.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs
Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos vadovės Vitalijos Cariovos
informaciją, nutaria pritarti Universiteto vizualinei komunikacijai
ir nurodo atsižvelgti į pastabas ir pasiūlymus.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius
Prof. Raimonda Brunevičiūtė, Rektorato sekretorė

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231, i. k. 1101010NUTA00XI-973)
antrojo skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu, LSMU rektoriaus teikimu
ir slaptojo balsavimo protokolais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktus: prof. Ramunę Morkūnienę – LSMU MA Farmacijos fakulteto
dekane; prof. Ramunę Kalėdienę – LSMU MA Visuomenės sveikatos
fakulteto dekane.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231, i. k. 1101010NUTA00XI-973)
antrojo skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu, LSMU rektoriaus teikimu ir
slaptojo balsavimo protokolais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktus:
prof. Jurgą Bernatonienę – LSMU Medicinos akademijos Farmacijos
fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros
vedėja; dr. Mindaugą Štelemėką – LSMU Medicinos akademijos
Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto vadovu.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231) 37 punkto 19 papunkčiu ir Lietuvos sveikatos moks-

lų universiteto rektorato 2017-09-11 nutarimu Nr. RR1/11-1, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria papildyti LSMU priėmimo taisyklių trečiosios studijų pakopos (doktorantūra) 2.1 punktą:
1. apibūdinantį pretendentų į Farmacijos mokslo krypties doktorantūros studijas pasirengimą, ir jį išdėstyti taip:
„Turintys farmacijos, medicinos biologijos krypčių arba fizinių mokslų srities magistro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.“
2. apibūdinantį pretendentų į veterinarijos ir zootechnikos mokslo
krypčių doktorantūros studijas pasirengimą, ir jį išdėstyti taip:
„Turintys žemės ūkio, biomedicinos mokslų sričių arba technologijos
mokslų srities chemijos inžinerijos krypties magistro kvalifikacinį
laipsnį ar jį atitinkančią kvalifikaciją.“
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)
antrojo skirsnio 37 punkto 2 papunkčiu, Senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto I studijų pakopos studijų
programos „Ergoterapija“ (anglų kalba) 2017–2018 m. m. I kurso
studijų planą.
Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

PARAMA KAUNO KLINIKOMS – DĖMESYS KRŪTIES VĖŽIUI
Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (International Women‘s Association of Vilnius) Kauno klinikoms padovanojo biopsinių adatų ir
krūties žymeklių už daugiau nei 7000 Eur. Parama surinkta Vilniuje,
organizavus iškilmingą labdaros vakarą „Sužydėjusi viltis“ (angl.
„Blossom of Hope“) – Kauno klinikoms parama įteikta jau 9 kartą.

T

arptautinės Vilniaus moterų
asociacijos (IWAV) narės Kauno
klinikoms įteikė dovanų – biopsinių
adatų, naudojamų krūties vėžio
radiologinei diagnostikai, ir krūties audinio žymeklių. Šie iš labai
brangių metalų pagaminti žymekliai
naudojami moterims, turinčioms
lokaliai išplitusį krūties vėžį, naviko
riboms prieš neoadjuvantinį gydymą
pažymėti. Po šio gydymo, naudojant
šiuolaikinius chemoterapinius vaistus, navikas dažnai visai išnyksta.
„Jūsų parama yra be galo prasmingas
ir sveikintinas pavyzdys Lietuvoje, ji
padeda užtikrinti dar geresnę medicinos kokybę Kauno klinikose“, – dėkodamas už dovaną Kauno klinikoms
teigė generalinis direktorius prof.
habil. dr. Renaldas Jurkevičius.

Kasmetinio labdaros projekto „Sužydėjusi viltis“ organizacinio komiteto
pirmininkės Giusy Bernardi ir Benita
Guillaume, dabartinė asociacijos
pirmininkė Nancy van der Winden ir
buvusi asociacijos pirmininkė Ethel
Cushing kartu su šios iniciatyvos
partnere farmacijos kompanija „Roche“ džiaugėsi galėdamos efektyviai
prisidėti prie onkologijos pagalbos
kokybės gerinimo Ligoninėje ir pabrėžė tokios paramos svarbą.
Atvykę svečiai taip pat domėjosi
Ligoninėje vykdoma ankstyvąja krūties vėžio diagnostika. „Kauno klinikų Profilaktinių programų tarnybos
vykdoma krūties vėžio profilaktinė
patikra labai veiksminga. Praeitais
metais Kauno klinikų aptarnaujamoje teritorijoje padidėjo atėjusių

K. Šimatonio nuotr.
pasitikrinti moterų skaičius. Rezultatas net 50 procentų viršijo šalies
vidurkį. Tai džiugios naujienos“, –
svečiams apie ankstyvą krūties vėžio
diagnostiką pasakojo Kauno klinikų

MOKSLININKAI KVIETĖ PAŽINTI SLAPTĄ
GYVŲJŲ AUDINIŲ IR LĄSTELIŲ GYVENIMĄ
Dr. Silvija Jankevičiūtė,
LSMU Neuromokslų institutas
„Diena be mokslo – tuščiai praleista
diena.“ – yra pasakęs garsus vokiečių
fizikas ir Nobelio premijos laureatas
Albertas Einšteinas. Ir tikrai – džiugu,
kai šie žodžiai vis daugiau ir dažniau
tampa ne tik žodžiais. Mokslas yra
neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis, kuri vienokiu ar kitokiu
pavidalu pasiekia mūsų mintis,
protus ar netgi jausmus. Mokslas
bendrąja prasme gali būti vadinamas
kasdiene švente, kuri mums padeda
ne tik kaupti žinias, bet ir praplėsti
akiratį, ir kurti mūsų ateitį. Tokia
inovatyvi ir mokslo mylėtojus traukianti bei kviečianti šventė – kasmetis ir vienas didžiausių Lietuvoje XIV
mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė
2017“ – vyko rugsėjo 11–20 dienomis.
Šis mokslo populiarinimo renginys,
kasmet pritraukiantis daugiau nei
30 000 dalyvių, ir šiais metais nešykštėjo dalyvių, – kaip magnetas
traukė visus norinčius į paskaitas,
ekskursijas, demonstracijas ar parodas įvairiuose Lietuvos miestuose.
KTU „Santakos“ slėnyje įsikūrusi
tarptautinė mokslo mugė lanky-

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2017“. LSMU NI mokslininkai prof. dr.
Algimantas Kriščiukaitis ir dr. Silvija Jankevičiūtė.
tojus žavėjo mokslo inovacijomis,
eksperimentinėmis programomis ir
paskaitų gausa bei įvairove. Šioje
KTU „Santakos“ slėnyje vykusioje
mokslo populiarinimo karuselėje
greta kitų festivalio dalyvių taip
pat sukosi ir LSMU mokslininkai ir
nenuilstantys mokslo populiarinimo
propaguotojai – Neuromokslų instituto mokslininkai prof. dr. Algimantas
Kriščiukaitis (Biofizikos ir bioinformatikos laboratorija) bei dr. Silvija
Jankevičiūtė (Patologinių procesų

farmakologinės reguliacijos ir vaistų
metabolizmo tyrimų laboratorija).
„Ar kada svajojote nuvykti ten, kur
niekas niekada nesilankė, pamatyti
tai, kas nematoma plika akimi? Jau
pats laikas ten pabuvoti, ir mes
suteiksime jums tokią galimybę.
Susipažinkime su paslaptingu „pasauliu“ – šiais paslaptingais ir smalsumą kurstančiais žodžiais mokslininkai kvietė į pažintinę-informacinę
paskaitą „Slaptas gyvųjų audinių ir
ląstelių gyvenimas“.
3 p.

direktorė visuomenės sveikatai,
mokslui ir studijoms prof. dr. Lina
Jaruševičienė.
Onkologija yra viena iš prioritetinių
Kauno klinikų veiklos sričių, gauta

parama yra ypač naudinga ir svarbi, nes prisideda prie onkologijos
pagalbos kokybės gerinimo Kauno
klinikose.
Kauno klinikų inf.

LSMU MOKSLININKO
PUBLIKACIJAI –
IŠSKIRTINIS ĮVERTINIMAS
1 p.
„Tai labai svarbus pripažinimas. Tiek
man asmeniškai: itin džiugu, kad
apdovanojimą skiria geriausi sveikatos priežiūros vadybos srities mokslininkai ir praktikai, kurie tavo darbą
išskiria iš gausos kitų aukšto lygio
publikacijų, tiek ir Lietuvos sveikatos
mokslų universitetui: apdovanojimas
patvirtina, kad Universitete atliekami sveikatos priežiūros vadybos
moksliniai tyrimai aukštai vertinami tarptautiniu lygmeniu“, – teigė
mokslininkas.
Apdovanojimu įvertintoje publikacijoje pristatomas tyrimas, atliktas
septyniose ES šalyse, apklausus
beveik 4,5 tūkst. 60–84 m. respondentų. Tyrime nagrinėjama šio
amžiaus asmenų elgsena, sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas ir
pasitenkinimas jomis.
Kaip ir buvo galima spėti, tyrimo
rezultatai atskleidė ryškius skirtumus
tarp tam tikrų ES šalių. Tačiau tyrime
dalyvavusius mokslininkus nustebino, kad gana gausi tiriamųjų dalis (13
proc.) nurodė – jiems buvo reikalinga

sveikatos priežiūros pagalba, tačiau
jie dėl vienokių ar kitokių priežasčių
nesikreipė į gydymo įstaigas. Didžiausias procentas – 24 proc. – buvo tarp
Lietuvos 60–84 metų asmenų.
„Tai ypač neraminantis dalykas
greitai demografiškai senėjančioje
Europoje. Rezultatai rodo, kad šių
šalių piliečiai, pajutę sveikatos sutrikimus, į gydymo įstaigas nesikreipia.
Tai nėra gerai, nes tikėtina, kad
sveikatos problemos po kurio laiko
taps intensyvesnės, sukels sunkesnių sveikatos sutrikimų, ir tai lems
sudėtingesnių, brangesnių paslaugų
poreikį bei dar didesnes sveikatos
apsaugos sistemų išlaidas. Todėl šios
amžiaus grupės pacientų elgsenos
sveikatos sistemoje tyrimai, žmonių
priimamų sprendimų priežasčių
suvokimas yra labai svarbus siekiant
užtikrinti tinkamas sveiko senėjimo
Europoje prielaidas. Sveikas senėjimas Europos Komisijos įvardijamas
kaip prioritetinė sritis visoms šio
bloko šalims narėms“, – apibendrino
apdovanojimu įvertintos publikacijos
bendraautoris.

INFORMACIJA
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LSMU MOKSLININKAS –
LIETUVOS ATSTOVAS PSO EUROPOS
REGIONO KOMITETE
Lietuvai tapus Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos
regiono Nuolatinio komiteto nare, 2017–2020 m. kadencijos metu
mūsų šaliai šiame komitete atstovaus Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) mokslininkas dr. Mindaugas Štelemėkas.
Rasa Masiokaitė

P

asak LSMU mokslininko, tapusi
PSO Nuolatinio komiteto nare,
Lietuva gali aktyviau prisidėti formuojant Europos regiono sveikatos
politiką.
„Lietuvai tenka globalesnės sveikatos diplomatijos misija: aktyviai
veikti atsižvelgiant jau nebe vien
į šalies, bet ir į viso regiono interesus. Valstybės į PSO komitetus
renkamos ir tam tikro geografinio
reprezentavimo principu. Tad atstovaudami Baltijos šalims, Rytų
Europos regionui, turime galimybę
į PSO dienotvarkę kelti svarbius
šiam regionui klausimus, inicijuoti
programas.
Tikimės aktyviai prisidėti sprendžiant
tokias aktualias problemas kaip
lėtinės neinfekcinės ligos, alkoholio

vartojimo padariniai, psichikos sveikata, PSO organizacijų efektyvesnio
valdymo klausimai“, – sakė LSMU
Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto vadovas dr.
M. Štelemėkas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai su PSO sėkmingai
bendradarbiauja jau ne vienus metus – tai ir Universiteto ilgametės
partnerystės su Sveikatos apsaugos
ministerija rezultatas. Anksčiau įvairiuose PSO komitetuose ilgai dirbo
PSO ekspertas, buvęs LSMU rektorius
profesorius Vilius Grabauskas. 2015
m. LSMU Slaugos fakultetas tapo
su PSO bendradarbiaujančiu centru
Slaugos srityje.
Dr. M. Štelemėkas 2013–2015 m.
buvo prof. V. Grabausko pavaduotojas PSO Programų, biudžeto ir administravimo komitete, yra ne kartą

lankęsis PSO Europos regiono biure
Kopenhagoje ir Ženevoje, kurioje yra
visos Pasaulio sveikatos organizacijos būstinė.
Europos regionui priklauso 53 šalys – PSO narės. PSO Europos regiono
Nuolatinį komitetą sudaro 12 narių.
Kartu su Lietuva į PSO Europos regiono komiteto Nuolatinio komiteto
nares trejų metų kadencijai buvo
išrinktos Danija, Vengrija ir Uzbekistanas. Darbas PSO komitetuose nėra
nuolatinė pozicija, tad dr. M. Štelemėkas neapleis savo veiklos LSMU,
tačiau Lietuvos atstovui PSO nuo šiol
gerokai padaugės komandiruočių ir
organizacinės veiklos.
Nuolatinio komiteto nariai bendriems
posėdžiams Kopenhagoje renkasi 5
kartus per metus, o tarp posėdžių
dr. M. Štelemėkui teks rengti dokumentus, tarpininkauti diskutuojant
dėl klausimų, traukiamų į Europos
regiono metinio susitikimo darbotvarkę, atstovauti ir derinti įvairių
šalių pozicijas sveikatos politikos
klausimais.
Narystė šiame PSO komitete – ga-

Dr. Mindaugas Štelemėkas.
limybė svariai prisidėti prie PSO
veiklos, jos politikos formavimo bei
sveikatos problemų sprendimo. Be
abejo, tai ir puiki galimybė garsinti
ne tik šalį, bet ir Lietuvos sveikatos
mokslų universitetą. Bendradarbiavi-

Autorės nuotr.
mas su PSO universiteto mokslininkams jau anksčiau yra atvėręs kelius
plačios apimties mokymų projektams, bendradarbiavimui su Kazachstanu, Azerbaidžanu, Tadžikistanu ir
kitomis šalimis.

MOKSLININKAI KVIETĖ PAŽINTI
SLAPTĄ GYVŲJŲ AUDINIŲ
IR LĄSTELIŲ GYVENIMĄ
2 p.
Paskaita, pritraukusi daugiau nei 200
klausytojų, kvietė ne tik pamatyti
tai, kas akimis nėra matoma, bet ir
pažinti bei suprasti, kaip nematomas ląstelių arba audinių pasaulis
tiriamas bei ranka pasiekiamas.
Paskaitos metu buvo atskleidžiami
fluorescencinės mikroskopijos metodai ir ląstelių vaizdinimo triukai,
grįsti matematine morfologija ir daugiamate analize. Paskaitos dalyviai
turėjo galimybę pamatyti smegenų
vaivorykštę (angl. „Brainbow“), suži-

noti, kaip lavinti ir stiprinti atmintį,
bei susipažino su mokslinių tyrimų
svarba ir pritaikymu medicinoje.
Šis nuostabus kasmetis mokslą skatinantis ir populiarinantis renginys
„Erdvėlaivis Žemė“ susitiks su visais
mokslo mylėtojais jau kitais metais.
Tad šiais metais nespėję apsilankyti
šioje mokslo šventėje kviečiami nepamiršti Alberto Einšteino žodžių ir
leisti kiekvieną dieną prasmingai bei
kartu laukti didelės mokslo šventės
„Erdvėlaivis Žemė“ jau kitąmet ir vėl
švęsti mokslą kartu.

„Slaptasis gyvųjų audinių ir ląstelių gyvenimas“ paskaitos-seminaro klausytojai.

Autorės nuotr.

VERŠELIS – NAUJAGIMIS, KURIAM APLINKA KELIA DAUG IŠŠŪKIŲ
LSMU Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas dr. Arūnas Rutkauskas
puikiai pažįstamas mokslininkas praktikas ne tik Lietuvoje, bet ir
už jos ribų. Profesionaliais patarimais garsėjantis mokslų daktaras
ir šiemet dalijo savo išmintį veršelių sveikatingumo, auginimo ir
bandos valdymo klausimais, diskutuodamas su šalies ūkininkais
bei verslininkais. Noriai ir profesionaliai bendraujantis mokslininkas
į savo seminarus ir paskaitas surenka gausias auditorijas.
Jolanta Jonikienė
Dr. A. Rutkauskas tvirtina, kad bendravimo subtilybių turėtų išmokti ir
ūkininkai, gyvulių augintojai ir veisė-

Dr. Arūnas Rutkauskas.

jai. Jeigu prigytų iniciatyva, kuri skatintų dalytis patirtimis su kolegomis
ir tarptautiniais partneriais, ne tik
seminarų metu, bet kasdien, daug
grėsmių, susijusių su veršelių sveikatingumu, išvengtume arba lengvai
įveiktume“, – teigė pašnekovas.
Rugsėjo pradžioje LSMU Stambiųjų
gyvūnų klinikos vadovas dalyvavo
Lazdijuose vykusioje mėsinių galvijų
parodoje ir skaitė pranešimą „Kodėl
prarandame veršelius?“. Mokslininkas pabrėžė pagrindines ūkininkų ir
žemės ūkio srities verslininkų, veterinarijos gydytojų
daromas klaidas, iš
kurių reikėtų mokytis. Visų atvestų
veršelių nepavyks
išsaugoti – dėl
motinos ar buliaus
genų, užkrečiamųjų ligų, virusų
ir apsigimimų,
šėrimo klaidų ir
nenumatytų priežasčių, bet stengtis

privalome. Veršelių galime netekti
dėl bambagyslės infekcijų, gausaus
viduriavimo sukelto viruso ir dar
daugelio priežasčių.
Šiandien vyraujantis požiūris, kad
mėsiniai galvijai nėra reiklūs aplinkai, tebūtų dar vienas kraštutinumas. Anot mokslininko, tam tikroms
ligoms arba oro sąlygoms atsparūs
galvijai, galintys iškęsti net 40 laipsnių karštį ar šaltį, yra labai jautrūs
staigiam šių sąlygų pasikeitimui.
Jeigu norime išvengti nuostolių, privalome atsižvelgti į daugelį veiksnių:
staigi temperatūros kaita, drėgmė,
pakratai, pašarai ir kt. Lauke auginamiems galvijams pastogė yra
būtina – tuo neabejokite, kalbėjo dr.
A. Rutkauskas.
Perimti vertėtų ir patirtį, kurios neįmanoma įgyti iš vadovėlių. Puikaus
humoro nestokojantis veterinarinės
medicinos gydytojas dr. A. Rutkauskas skatino gausią auditoriją išdrįsti
bendrauti tarpusavyje jau šiandien.
Šiųmetėje mėsinių galvijų parodoje
ištyrus kraujo mėginius nebuvo nė

vieno gyvulio, sergančio rinotracheitu arba turinčio virusinės diarėjos
antigeną. „Tai puikus pasiekimas“, –
teigė mokslininkas.
„Kokybiškas veterinarinių profilaktikos, diagnostikos ir gydomųjų priemonių naudojimas neįmanomas be
laboratorinių gyvulių kraujo tyrimų.
Iš tyrimo duomenų galima ne tik
optimizuoti racionus, bet ir įvertinti
gyvulių sveikatingumą arba ligos
eigą. Iš biocheminio kraujo tyrimo
nustatomi tam tikrų mikroelementų
bei makroelementų, fermentų, šalutinių metabolizmo produktų kiekiai.
Gaunama informacija, kokių cheminių medžiagų iš raciono gaunama
per daug arba trūksta. Investuokime
į ligų prevenciją ir profilaktiką“ – teigė pašnekovas.
Dalijimasis patirtimi, net jeigu ji ir
labai liūdna, vis dėlto būtina, – tuo
įsitikinęs LSMU Stambiųjų gyvūnų
klinikos vadovas dr. A. Rutkauskas,
su kolegomis nuolat rengiantis paskaitas ūkininkams, verslininkams,
veterinarams.
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LSMU VETERINARIJOS GYDYTOJOS DĖSTĖ
BOVA SMULKIŲJŲ GYVŪNŲ ONKOLOGIJOS KURSUOSE
Liepos 31–rugpjūčio 4 dienomis LSMU Veterinarijos akademijos
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos veterinarijos gydytojos
ir smulkiųjų gyvūnų chirurgijos dėstytojos Ligita Zorgevica-Pockeviča ir Aistė Šiaučiūnaitė vedė praktikos darbus BOVA organizuojamuose Smulkiųjų gyvūnų onkologijos kursuose Latvijos žemės
ūkio universitete Veterinarinės medicinos fakultete.

Vet. gyd. Aistė Šiaučiūnaitė (viduryje) su studentėmis.

Vet. gyd. lekt. Ligita Zorgevica-Pockeviča ir vet. gyd. Aistė Šiaučiūnaitė su studentais.
L. Zorgevica-Pockeviča, A. Šiaučiūnaitės, S. Čechovičienės nuotr.
Vet. gyd. Aistė Šiaučiūnaitė, vet. gyd.
lekt. Ligita Zorgevica-Pockeviča
mulkiųjų gyvūnų onkologijos
kursai veterinarinės medicinos
magistrantams pagal BOVA programą
Latvijos žemės ūkio universitete
suorganizuoti jau trečią kartą. Kursai vyksta nuo 2013 m. kas antrus
metus. Šiais metais pranešimus
skaitė lektoriai iš Švedijos žemės
ūkio mokslų universiteto Smulkiųjų
gyvūnų klinikos, Europos ir pasaulio
mastu pripažįstamas veterinarinės
onkologijos specialistas prof. dr.
Henrik’as Rönnberg’as ir Europos
veterinarinės onkologijos rezidentė
vet. gyd. Sara Saellstrom, Amerikos
diplomuota veterinarijos patologė
prof. dr. Ilze Matīsa-van Houtana
bei Latvijos žemės ūkio universiteto
dėstytoja ir veterinarijos gydytoja
Jevgenija Kondratjeva.
Pranešimą smulkiųjų gyvūnų onko-

loginės chirurgijos tema skaitė LSMU
atstovė vet. gyd. lekt. Ligita Zorgevica-Pockeviča. Kursų metu vyko ir
praktiniai darbai gyvūnų, sergančių
onkologinėmis ligomis, klinikinio
tyrimo, citologijos, chirurgijos ir
chemoterapijos temomis. LSMU vet.
gyd. lekt. Ligita Zorgevica-Pockeviča
ir vet. gyd. Aistė Šiaučiūnaitė vedė
smulkiųjų gyvūnų onkologinės chirurgijos praktinius darbus. Studentai
buvo supažindinti su pagrindiniais
onkologinės chirurgijos principais,
praktiškai mokomi citologinio mėginio paėmimo adatos aspiracijos
technikos, biopsijos mėginio paėmimo incizijos ir ekscizijos metodais
bei naudojant prakalo biopsijos
instrumentą, taip pat kaulų čiulpų
mėginio paėmimo technikos. Studentai buvo mokomi naviko šalinimo
principų pagal chirurginių dozių reikalavimus. Po šios procedūros taikė
atkuriamosios plastikos metodus.

Kursai organizuojami Baltijos šalių
veterinarinės medicinos studentams.
Šiais metais dalyvavo 4 studentai iš
Lietuvos. Iš viso studentai išklausė
pranešimus auglio biologijos, mėginių paėmimo, paraneoplazinių
sindromų, gyvūnų, sergančių onkologinėmis ligomis, gydymo etikos,
chirurgijos, chemoterapijos, radioterapijos ir imunoterapijos temomis.
Be to, susipažino su specifinėmis
onkologinėmis ligomis: šunų ir kačių
pieno liaukų navikais, putliųjų ląstelių navikais, fibrosarkoma, hemangiosarkoma, melanoma, virškinamojo
trakto, kvėpavimo takų, šalinimo
takų ir sėklidžių navikais, kačių
injekcijos vietos sarkoma, osteosarkoma. Buvo kalbama apie šių specifinių auglių biologiją, diagnostikos ir
gydymo galimybes. Paskutinę kursų
dieną studentai laikė egzaminą, po
kurio jiems buvo įteikti sertifikatai ir
suteikti 3 ECTS kreditai.

Grabauskas pasveikino kolegas,
papasakojo apie dabartinę LSMU
mokslinę ir pedagoginę veiklą, pažymėdamas jos pasiekimus, vietą
tarp kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų
(didžiausias stojamųjų egzaminų
balas, nepertraukiamas didžiausias
populiarumas), LSMU struktūrą, studentų ypatumus (studijuoja studentai, atvykę iš 56 pasaulio valstybių),
dabartinius sveikatos sistemos tikslus ir uždavinius, palinkėjo visiems
geros sveikatos, o dar dirbantiems –
sėkmės kilniame jų darbe.
Buvusi akušerijos disciplinos dėstytoja, vėliau Akušerijos ginekologijos
klinikos vadovė profesorė Vida Čigriejienė savo sveikinime pabrėžė
gydytojo veiklos kilnumą, atsakingumą, profesinės kvalifikacijos reikšmę, palinkėjo būti veikliems tiek
savo darbe, tiek visuomenėje.
Profesorius Vytautas Basys, pademonstruodamas kelias tų laikų
nuotraukas, apžvelgė bendrakursių
veiklą ir priminė studijas. Jis pažy-

mėjo, kad per šį 50 metų veiklos
laikotarpį kolegos atliko didžiulį
darbą tiek mažose poliklinikose, ligoninėse, tiek ir klinikose, universitetuose, kitose įstaigose – dirbdami
kasdienį ir vadovaujamą darbą. Jie
įvertinti: Nijolei Jadvygai Puronaitei
suteiktas Nusipelniusio Lietuvos
gydytojo vardas; Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas suteiktas Juozui Jakučiui,
Povilui Rimkui, Teresei Genovaitei
Bagdonienei, Tautvydui Zikarui;
Lietuvos valstybiniais ordinais pažymėti Vytautas Basys, Alvydas Pauliukevičius. Šios laidos absolventai
pasireiškė ir mokslinėje veikloje:
mokslo daktarais tapo absolventai
Janina Karpickaitė (Sokolovskienė),
Juozas Jakutis, Vida Gatautytė (Černiuvienė), Janina Konstantinavičiūtė
(Pliugžmienė), Antanas Rauličkis,
Audronė Griniūtė (Smailienė), Zita
Petrokienė. Profesoriaus mokslo
pareigas ėjo Alvydas Pauliukevičius,
a. a. Gintautas Sabalys, a. a. Donal-

das Čitavičius, Vytautas Basys tapo
LMA akademiku.
Kolegoms pristatytas bendramokslės Dalijos Kiliesienės (Jurgutytės),
išleidusios dvi knygas „Kasdienybė“
ir „Ištverti gyvenimą“, žiupsnelis
prisiminimų iš studijų laiko sukėlė
nemažas diskusijas apie to laikotarpio gyvenimo, studijų teigiamus ir
neigiamus ypatumus, apie mylimiausius dėstytojus, kolegas studentus.
Vėliau susitikimą dalyviai su savo
šeimos nariais ir artimaisiais susirinko šventiškų pietų restorane „Sala“
ant Nemuno kranto. Artimiau pabendravo dalydamiesi grupės draugų ir
bendrakursių prisiminimais ir įspūdžiais, dainavo, vedami buvusios
bendramokslės dainininkės Reginos
Rūtos Karpūnaitės (Bajoriūnienės),
studentiškų laikų dainas. Nuotaika
buvo puiki!
Nedrąsiai buvo užsiminta apie galimą kurso draugų susitikimą po 5
arba 10 metų. Kas sutiktų jį organizuoti ir kada?

S

Vet. gyd. lekt. Ligita Zorgevica-Pockeviča (kairėje) su studente.

PRAĖJUS 50 METŲ
Vytautas Basys
1967 m. liepos 1 d. laikraštyje
„Tiesa“ (1967-07-01 Nr. 154 [7424])
paskelbta žinutė „Nauja gydytojų
laida“, kurioje nurodoma, kad įteikti
diplomai absolventams: 214 gydytojų
(11 gavo diplomą su pagyrimu), 53
stomatologams, 63 provizoriams ir
10 biofizikų. Jie pasklido po visą Respubliką, o kai kurie buvo privalomai
išsiųsti dirbti ir už jos ribų.
Ir štai, praėjus 50 metų, 2017 metų
rugpjūčio 26 dieną daugiau kaip 60
buvusių Kauno medicinos instituto
Gydomojo fakulteto absolventų susitiko paminėti savo aktyvios veiklos
jubiliejų.
Pirmiausia buvo paminėti daugiau
kaip 40 buvusių kolegų, palikusių
savo veiklos pėdsakus: už juos buvo
aukojamos šv. Mišios Įgulos (Soboro)
bažnyčioje, kuriose pamokslo metu

pažymėtas sunkus ir atsakingas mediko profesijos kelias, jo atsakomybė
už gyvybę, kolegas ir tautą.
Vėliau visi šventės dalyviai susirinko
dabartinio Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Medicinos akademijos
Vl. Lašo auditorijoje (buvusioje KMI
Didžiojoje auditorijoje), kurią užpildė
džiugiu ūžesiu – lygiai kaip prieš 56
metus, kai, būdami pirmojo kurso
studentai, pirmą kartą susitiko šioje
auditorijoje, kurioje prasidėjo jų
kelias profesijos link.
Šventinį susirinkimą pradėjo profesorius Vytautas Basys buvusio
kurso seniūno Antano Rauličkio
įpareigojimu, pateikdamas ekrane
vinjetę su žymiausių profesorių ir
kitų dėstytojų ir absolventų nuotraukomis. Visi šviesios atminties
profesoriai ir išėję bendrakursiai
pagerbti tylos minute.
LSMU emeritas profesorius Vilius
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KĄ VILNIUJE VEIKĖ STUDENTAI ODONTOLOGAI IŠ VISOS EUROPOS
Vilnius to dar nebuvo matęs. Rugpjūčio 20–26 d. Lietuvos sostinėje
vyko 60-asis Europos studentų odontologų asociacijos (EDSA) kongresas. Lietuvai tokia garbė (ir atsakomybė!) atiteko pirmą kartą. Na,
tiksliau Lietuvos studentų odontologų asociacijai (SOA), jungiančiai
LSMU ir VU studentus odontologus. Ji ir organizavo šį susitikimą.

Morta Stasikėlytė, LSMU MA
Odontologijos fakulteto V k. studentė

E

uropos studentų odontologų asociacija – tai asociacija, vienijanti
odontologijos studentus iš visos Europos jau nuo 1987 m. Tarp gausybės
veiklos sričių (savanorystės projektai,
EDSA žurnalo leidyba, studentų mainų programos, profilaktikos projektai
ir kt.) viena svarbiausių yra kasmetinių susitikimų organizavimas. Dažniausiai vienas iš jų vyksta pavasarį,
kitas – vasaros pabaigoje. Kongreso
metu yra aptariama pastarojo pusmečio / metų EDSA veikla, artėjantys
renginiai ir ateities vizijos, svarstomi
įvairūs vidaus klausimai, vyksta naujų valdybos narių ir asociacijos prezidento rinkimai. Tai tik dalis susitikimo programos. Kitą dalį užima vietos
ir užsienio lektorių paskaitos, rėmėjų
pristatymai, socialinė programa.
Į Vilnių kongreso svečiai pradėjo
rinktis rugpjūčio 20 d. Šiemet ypač

gausi buvo Jungtinės Karalystės delegacija (galbūt todėl, kad pavasarį
EDSA susitikimas vyko Kardifo universitete), sulaukėme nemažai dalyvių iš Turkijos, Prancūzijos, Rumunijos, Kroatijos, Gruzijos, Norvegijos.
Taip pat atvyko studentai iš Latvijos,
Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Vokietijos, Slovakijos, Slovėnijos. Pirmą
vakarą vyko dalyvių susipažinimas.
Jo metu šiek tiek atsipūsti galėjome
ir mes, organizatoriai.
Pirmadienį visi rinkosi VU Medicinos
fakultete, kur vyko oficialus kongreso
atidarymas. Džiaugėmės sulaukę
garbių svečių – kongreso dalyvių
pasveikinti atvyko VU Medicinos
fakulteto dekanas prof. habil. dr.
Algirdas Utkus, VU Medicinos fakulteto profesorė, VU Medicinos fakulteto
Odontologijos instituto direktorė prof.
dr. Vytautė Pečiulienė ir sveikatos
apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė-Motiejūnienė. Taip pat sveikinimo
žodį tarė ir organizacinio komiteto

V. Aužbikavičiūtės nuotr.
vadovės – buvusi VU odontologijos
studentė Greta Dulkė ir LSMU 5-ojo
kurso studentė Morta Stasikėlytė.
Sveikinimo kalboms pasibaigus kongresas buvo paskelbtas atidarytu!
Tris dienas iš eilės vyko aptarimai, pranešimai, dalyviai aktyviai
diskutavo darbo grupėse. Labai
džiaugiamės, kad kongreso metu
dalyviai išgirdo ir buvo sužavėti
Lietuvių lektorių – gydytojų Adomo
Auškalnio ir Simono Grybausko bei
manodantukai.lt įkūrėjo Richard’o
Chmyznikov’o.
Trečiadienį vyko naujos EDSA valdybos ir prezidento rinkimai. Naujuoju
prezidentu tapo Valentin’as Garyga iš
Prancūzijos, prieš tai puikiai ėjęs viceprezidento pareigas. Tokias progas
būtinai reikia paminėti, todėl trečiadienio vakare mūsų laukė GALA vakarienė Apvalaus stalo klube Trakuose.

Dalyvius sužavėjo šio miesto grožis
ir vakarienės spindesys. GALA vakaro
metu buvęs ir esamas EDSA prezidentai pasidalijo padėkomis mums, kongreso organizatoriams, ir įteikė garbės sertifikatą – kartais tiek nedaug
trūksta, kad sunkus ir kruopštus visų
metų darbas įgautų vertę!
Ketvirtadienį vėl kibome į darbus – tą
dieną visų laukė praktinės dirbtuvės
(workshop). Jas pravesti į Vilnių
atvyko lektoriai iš skirtingų Europos
šalių: ergonomikos lektorė Mette
KREBS iš Danijos, Hu Friedy atstovas
Riccardo’as Lepre’as iš Italijos ir KaVo
atstovas Frank’as Emde’as iš Vokietijos. Po visą dieną trukusių dirbtuvių
visi galėjo džiaugtis papilnėjusiu
teorinių ir praktinių žinių bagažu.
Nespėjus net susivokti atėjo ir pas
kutinė kongreso dieną. Penktadienį
kongreso dalyviai kartu su gide Gied

re vaikščiojo po Vilniaus senamiestį
ir klausėsi pasakojimų apie jame slypinčias įdomybes. Vakare, žinoma,
visų laukė atsisveikinimo vakarėlis.
Kongresas pasibaigė, bet jo atgarsiai
dar džiugina iki šiol. Lietuvos organizacinis komitetas džiaugiasi ilgais
padėkos laiškais iš dalyvių – atrodo,
kad savo misiją atlikome su kaupu, o
ir Lietuvos vardas nuo šiol po Europą
sklis su labai gražia žinute. Džiugu
ne vien dėl to. Šis kongresas taip pat
buvo puiki proga susivienyti LSMU ir
VU studentams odontologams – tikimės, kad tai bus puiki ilgo ir produktyvaus bendradarbiavimo pradžia!
Kitas, 61-asis, Europos studentų
odontologų asociacijos susitikimas
vyks 2018 m. balandžio 8–13 d. Amsterdame! Kviečiame kongresą Vilniuje
pražiopsojusius Lietuvos studentus
odontologus susitikti ten!

LSMU REKTORIUS LAIMĖJO PROFESORIŲ TAURĘ
1 p.
Jolanta Jonikienė

Į

tampą įveikti padeda tenisas
Gera nuotaika ir pozityvumu trykštantis LSMU rektorius savo darbo
dieną pradeda nuo darbo Kardiologijos klinikoje, kuriai vadovauja.
Priklausantis ne vienai pasaulio
kardiologų asociacijai, profesorius
tiksliai žino, kad dirbant įtemptą ir
atsakingą klinikinį darbą, ugdant
jaunąją kartą reikia rasti laiko ir
sau. Profesoriaus pomėgis – tenisas.
Kelis kartus per savaitę į rankas
imantis raketę ir skubantis į kortus
profesorius pripažįsta, kad tai ne
tik aistra, bet ir atgaiva po darbo
dienos, sugrąžinanti energiją ir puikias emocijas. „Tenisas – kultūra,
vienijanti bendraminčius teniso aikštelėse visame pasaulyje, varomoji

gyvenimo jėga, sugrąžinanti energiją
po sunkios darbo dienos. Aistra –
burianti sportininkus mėgėjus ir
profesionalus, gebančius dalytis
gyvenimiškomis ir profesinėmis patirtimis“, – sako profesorius.
Puikūs rezultatai ne tik klinikinėje ir
pedagoginėje veikloje, bet ir teniso
aikštelėje
Daugiau nei trylika metų kelis kartus
per savaitę tenisą žaidžiantis LSMU
rektorius prof. Remigijus Žaliūnas
stebina puikiais rezultatais. Rugsėjo
8 d. prof. Remigijus Žaliūnas tapo
„Profesorių taurė – 2017“ čempionu.
Po atkaklios kovos – įveikęs 2015 m.
ir 2016 m. teniso turnyro „Profesorių
taurė“ nugalėtoją VDU biotechnologijų srities prof. Saulių Šatkauską.
22-asis profesorių teniso turnyras
„Profesorių taurė – 2017“ vyko

Kauno „Žalgirio“ sporto komplekso
teniso aikštyne. Turnyro dalyviai
skirstomi į „Juniorų“ ir „Senjorų“
amžiaus grupes. Pirmąją vietą tarp
senjorų užėmė KTU Kūno kultūros ir
sporto centro direktorius prof. Vitas
Linonis.
Nugalėti ir jaunesni varžovai
LSMU rektorius Remigijus Žaliūnas
ketvirtfinalyje varžėsi su LSMU prof.
Edmundu Kaduševičiumi. Įveikęs
varžovą ketvirtfinalyje, pusfinalyje
susitiko su dvidešimt metų jaunesniu varžovu – Fizinių ir technologijos
mokslų centro (Vilnius) fizikos srities
prof. Mindaugu Gedvilu, kurį įveikė
rezultatu 6 : 4, 7 : 6. Profesorių teniso turnyro „Profesorių taurė 2017“ finale prof. R. Žaliūnas beveik dešimt
metų jaunesnį varžovą prof. S. Šatkauską įveikė rezultatu 6 : 4, 6 : 4.

Teniso aikštelėje jėgas išbandė
vienuolika profesorių. LSMU garbę
turnyre gynė: prof. Edmundas Kaduševičius, prof. Vitalis Briedis, prof.
Žilvinas Dambrauskas, prof. Remigijus Žaliūnas, prof. Audrius Sveikata,
prof. Rimantas Pečiūra.
Vytautas Kaminskas – turnyro pradininkas, akademikas, buvęs Vytauto
Didžiojo universiteto rektorius,
keletą dešimtmečių pasiekiantis
aukščiausių rezultatų tenise, nuolat
dalyvaujantis įvairiuose turnyruose,
pripažįsta, tenisas – galimybė pabėgti nuo kasdienės įtampos. LSMU
rektoriaus kolega ir bičiulis, sveikindamas su pergale, linkėjo dar daug
kovų teniso aikštelėje, o aukštajam
mokslui Lietuvoje – ramesnių ir stabilesnių laikų, profesoriams – pasitikėjimo savo žiniomis ir jėgomis.
„Profesorių taurės turnyro čempiono
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vardą prof. Remigijui Žaliūnui pavyko
iškovoti dėl sportinio pasirengimo,
užsispyrimo, atkaklumo ir veržlumo.
Linkiu akademikui puikios profesinės
ir sportinės kloties“, – po turnyro
kalbėjo prof. Vytautas Kaminskas.
Kaip Lietuvos gydytojų teniso sąjungos prezidentas prof. Remigijus
Žaliūnas po turnyro gydytojus sportininkus skatino aktyviai rengtis 2019
m. Lietuvoje vyksiančiam Pasaulio
gydytojų teniso čempionatui, o
bendraminčius – kurti palaikymo
komandą.
1995 m. Vilniaus Verkių teniso
aikštyne įvyko pirmasis profesorių
teniso turnyras „Profesorių taurė –
1995“. Tradiciniame profesorių teniso
turnyre išbandyti jėgų profesoriai
susirenka kasmet. Šio turnyro iniciatorius – profesorius Vytautas Kaminskas (VDU).
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LSMU BENDRUOMENĖS NARIŲ
PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILINIŲ ATLAIDUS
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose šiemet kaip ir kasmet
dalyvavo LSMU akademinė bendruomenė. Pagrindinę iškilmių dieną,
rugsėjo 10 d., visi tikintieji buvo kviečiami melstis kartu su naujuoju
Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu už Lietuvius visame pasaulyje.

Akademinės sielovados archyvo nuotr.
Raimonda Janušauskaitė,
Sielovados koordinatorė
Į kelionę kartu su LSMU kapelionu
mons. Artūru Jagelavičiumi išsirengė
30 mūsų Universiteto ir Kauno klinikų bendruomenės narių. Kelionėje
kapelionas pasakojo apie Pal. Teofilių Matulionį. 12 val. visi kartu meldėsi iškilmingoje Eucharistijoje.
Šią Eucharistiją Palaimintojo Teofiliaus Matuliono artumoje – didžiajame relikvijoriuje prie altoriaus
aikštėje – koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas
Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių
vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių

vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilniaus
arkivyskupijos augziliaras vyskupas
Arūnas Poniškaitis, Telšių vyskupijos
koadjutorius vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas
Juozas Matulaitis, Apaštališkosios
nunciatūros patarėjas mons. Matthew’as Amponsah-Saamoa bei kelių
vyskupijų kunigai. Mišių maldoje
dalyvavo ir svečias – Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas metropolitas Inokentijus. Patarnavo diakonai Emilis Vasiliauskas
ir Laimonas Mituzas, asistą rengė
seminaristai.
Homiliją sakęs Kauno arkivyskupas
L. Virbalas iš pradžių priminė Mergelės Marijos sutikimą priimti Dievo

planą, kurio lig tol nebuvo jos gyvenimo ir ateities planuose. Švenčiame
Dievo pasirinkimą, kuris tapo išgelbėjimu visiems žmonėms, ir Marijos
atsiliepimą.
„Jei esate čia – jau išgirdote Dievo
kvietimą. Jus jau sužavėjo tai, ką
Dievas atliko Mergelei Marijai ir per
Ją. Dabar priimkime ir patikėkime,
kad niekas nesutrukdys Dievui toliau
padėti, jei tik norėsime, jeigu Juo pasitikėsime“, – pasitikėjimo ir vilties
žodžiu dalijosi ganytojas.
Mergelė Marija, pasak arkivyskupo,
Šiluvoje tituluojama Ligonių Sveikata, siūlo dar daugiau – būti mūsų
liūdesio, nusiminimo, pasimetimo
gydytoja, būti Jos bendradarbiais,
Viešpaties teikiamo džiaugsmo talkininkais. Jos padedami su Dievo
malone galime atsakingai kurti savo
ir Tėvynės ateitį.
„Šiandien meldžiame Pal. Teofiliaus
užtarimo visiems Lietuvos žmonėms, ypač atsakomybės suvokimo
priimantiems sprendimus – tiek
mažiausioje bendruomenėje, tiek ir
valstybėje. Atsakomybė – tai žvelgti
plačiu žvilgsniu. Matyti ne vien save
ar savo naudą, bet ir kitus. Suvokti,
kad mano sprendimai paveiks ir kitų
gyvenimą. Atsakomybė susipina su
meile – be meilės kažin ar ji būtų
įmanoma“, – sakė arkivysk. L. Virbalas.
Arkivyskupas Lietuvos vyskupu
vardu pakvietė į maldą už patį svarbiausią dabartinio pasaulio rūpestį – rūpestį dėl taikos, kad liautųsi
tikinčiųjų persekiojimas, o nukentėjusieji nuo karo sulauktų pagalbos
ir teisingumo ir sakė „Lietuva neturi
kitų vaikų, tik mus, ir mes neturime
kitos Tėvynės, tik Lietuvą“.

INFORMACIJA
Nuoširdžiai užjaučiame Imunologijos
ir alergologijos klinikos
biologę Ingą Pečiulienę mirus mylimam tėveliui.
Imunologijos ir alergologijos klinikos kolektyvas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
Radiologijos klinikos Galvos ir kaklo radiologijos sektoriaus vadovę,
Lietuvos radiologų asociacijos tarybos narę gydytoją radiologę
Silviją Ryškienę dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučia
Radiologijos klinika, Kauno krašto radiologų draugija ir
Lietuvos radiologų asociacija.

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo kardiologo 5,5 et. (0,5 et., 5 × 1,0 et.) Kardiologijos klinikoje;
■ Gydytojo oftalmologo 3,0 et. (3 × 1,0 et.) Akių ligų klinikoje;
■ Gydytojo dermatovenerologo 1,25 et. (0,5 et., 0,75 et.) Odos ir venerinių
ligų klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
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 2017-10-02. Išsami informacija
teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

Viešasis pranešimas!
Spalio 2 d. 13.00 val. LSMU MA Radiologijos klinikos lektorė dr. Laima
Dobrovolskienė Kauno klinikų Radiologijos klinikos auditorijoje skaitys viešąjį
pranešimą „MRT galimybės plaučių ir tarpuplaučio ligų diagnostikoje“.
Spalio 2 d. 14.00 val. LSMU MA Radiologijos klinikos lektorė dr. Vaida
Atstupėnaitė Kauno klinikų Radiologijos klinikos auditorijoje skaitys viešąjį
pranešimą „Šiuolaikinių radiologinių tyrimų galimybės gimdos kaklelio vėžio
diagnostikoje“.
Spalio 5 d. 15 val. LSMU MA Farmacijos fakulteto Vaistų chemijos katedros
docentė dr. Vilma Petrikaitė „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro A-203 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, Kaunas) skaitys
viešąjį pranešimą „Priešvėžinių junginių skvarbos ir aktyvumo tyrimai vėžio
modelinėse sistemose“.

PACIENTŲ GRUPĖS KLINIKINIAMS TYRIMAMS

SVARBI INFORMACIJA LSMU NEĮGALIEMS
STUDENTAMS, GAUNANTIEMS FINANSINĘ PARAMĄ
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos vidaus audito rekomendacijas, atlieka Finansinės paramos studentams tyrimą. Tyrimas skirtas finansinės paramos studijuojantiems neįgaliesiems mechanizmui tobulinti. Tam tikslui parengta anoniminė anketa, kurią
prašoma užpildyti mūsų aukštosios mokyklos neįgalių studentų, gaunančių išmokas. Apklausa vykdoma iki spalio 31 d.
Labai prašome atsakyti į apklausos anketoje pateiktus klausimus.
Nuoroda į elektroninę apklausos anketą: http://www.manoapklausa.lt/apklausa/927839807/1/.
Iškilus neaiškumams kreiptis į Mariją Oleškevičienę, tel. 8 5 2394424, el. paštas: marija.oleskeviciene@ndt.lt

MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „ONKOLOGINĖS LIGOS – KAS NAUJO?“
Maloniai kviečiame dalyvauti Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugijos (KKOHTD) pirmojoje mokslinėje
praktinėje konferencijoje „Onkologinės ligos – kas naujo?“, kuri spalio 4 d. vyks „Europa Royale Kaunas“ konferencijų
centre (Miško g. 11, Kaunas). Dalyvių registracija – 15.30–16.00 val.
Konferencija skirta gydytojams onkologams, hematologams, transfuziologams ir kitų specialybių gydytojams.
Konferencijos dalyviams bus išduodami 3 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugijos nariai konferencijoje dalyvauja NEMOKAMAI.
Daugiau informacijos, kaip tapti nariu: www.eventas.lt/KKOHTD_naryste
Konferencijos programa ir registracija: www.eventas.lt/OLKN2017
Išankstinė registracija baigiasi 2017 m. rugsėjo 29 d.
Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugija

MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „3RD NEURO-COURSE IN NEUROPATHOLOGY:
TUMOURS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM“ (3-IEJI NEUROPATOLOGIJOS
NEURO-KURSAI: CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS NAVIKAI)
Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje praktinėje konferencijoje „3rd NEURO-Course in Neuropathology: Tumours of
Central Nervous System“ (3-ieji neuropatologijos NEURO-kursai: centrinės nervų sistemos navikai), kuri vyks spalio 13 d.
EUROPA ROYALE KAUNAS konferencijų centre (Miško g. 11, Kaunas). Dalyvių registracija 09.30–10.45 val.
Konferencija skirta gydytojams patologams, onkologams, neurochirurgams, neurologams, patologijos rezidentams ir kitų
specialybių gydytojams.
Konferencijos dalyviams bus išduodami Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Oficiali konferencijos kalba – anglų. Sinchroninis vertimas nebus vartojamas.
Išankstinė registracija baigiasi 2017 m. spalio 6 d.
Daugiau informacijos bei registracija tinklalapyje: https://reg.eventas.lt/NEURO2017
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos patologų draugija, Baltijos šalių neuropatologų asociacija

Kauno klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje renkamos pacientų
grupės klinikiniams tyrimams, kurių metu bus įsriegiami dantų implantai.
Tyrimo dalyviams implantai nemokami. Kontaktinis tel. 8 610 98097.

KONFERENCIJA
„TROMBINĖ IR VAISIAUS VANDENŲ EMBOLIJA“
Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Trombinė ir vaisiaus
vandenų embolija“, kuri vyks 2017 m. rugsėjo 28 d. Verslo lyderių centre (BLC)
(V. Putvinskio g. 53, Kaunas). Dalyvių registracija 11.00–12.00 val.
Konferencija skirta gydytojams akušeriams ginekologams, akušeriams, anesteziologams-reanimatologams, pulmonologams, šeimos gydytojams, vidaus
ligų ir kitų specialybių gydytojams bei slaugytojams.
Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Daugiau informacijos ir registracija tinklalapyje: https://reg.eventas.lt/TVVE2017  
Po konferencijos vyks Neeilinis Lietuvos akušerių ginekologų draugijos narių
suvažiavimas.
Daugiau informacijos www.lagd.lt/suvaziavimas
Kviečiame atvykti ir būti aktyviems bei atsakingiems, sprendžiant svarbius
draugijai klausimus!
Lietuvos akušerių ginekologų draugija

KONFERENCIJA, 15-ASIS LIETUVOS SKAUSMO
DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS „SKAUSMAS PO
OPERACIJOS: PASAULINIAI PAŽINIMO METAI“
Kviečiame į 15-ąjį Lietuvos skausmo draugijos konferenciją, suvažiavimą
„Skausmas po operacijos: pasauliniai pažinimo metai“, kuris vyks 2017 m.
spalio 6–7 d. UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ (Liudiškių g. 18,
29130 Anykščiai). Suvažiavimo pradžia 15.00–15.10 val.
Suvažiavimo mokslinė programa skirta slaugytojams, kineziterapeutams,
šeimos gydytojams ir gydytojams specialistams. Bus išduodami 9 val. universitetinio tobulinimo pažymėjimai.
Daugiau informacijos: https://ca.eventbu.com/city/15-asis-lietuvos-skausmodraugijos-suvaziavimas/5614192
Registracijos mokestis – 50 eurų; LSD nariams, studentams, rezidentams – 30
eurų. Dalyviai automatiškai registruojami pervedus mokestį į LSD sąskaitą: Ats.
sąsk. Nr. LT477044060003208400 AB SEB bankas Kauno filialas, kodas 70440.
LSMU MA Anesteziologijos klinika,
Lietuvos skausmo draugija

