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MODERNIAUSIA ONKOLOGINĖS LIGOS
DIAGNOSTIKA LIETUVOJE TAIKOMA
BENE REČIAUSIAI EUROPOJE

LSMU MOKSLININKAS
PELNĖ GARBINGĄ
APDOVANOJIMĄ

Nors, Higienos instituto duomenimis, onko
loginės ligos Lietuvoje diagnozuojamos vis
dažniau, anksti aptikta liga gali būti išgydo
ma. Onkologinių ligų diagnostika šiandien jau
neatsiejama nuo naujausio pozitronų emisijos
tomografijos (PET) tyrimo. Dėl PET, taikant
kartu su kompiuterine tomografija (KT), ligos
diagnozė yra ypač tiksli, o gydymas – daug
efektyvesnis.

Iš tarptautinio Neurochirurgų kongreso (Congress of Neurological
Surgeons), vykusio spalio 7–11 dienomis Bostone, JAV, LSMU Me
dicinos akademijos Medicinos fakulteto Neurochirurgijos klinikos
lektorius, Neuromokslų instituto Klinikinių tyrimų laboratorijos
vyresnysis mokslo darbuotojas Adomas Bunevičius grįžo su
džiugia žinia.
Rasa Masiokaitė
Įdėklas radioaktyviajam preparatui laikyti. T. Budrio nuotr.

Tautvydas Bulvičius
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astarųjų metų „Eurostat“ duome
nimis, palyginti su Vakarų Europa,
Lietuvoje PET ir KT taikomas keliolika
kartų rečiau. Pagrindinė priežastis –
PET tyrimui reikalingo radioaktyviojo
preparato trūkumas. Nors šį prepa
ratą būtų galima gaminti ir Lietuvoje,
jis vis dar perkamas iš užsienio vals
tybių, todėl tyrimas yra labai brangus
ir sunkiai prieinamas.

Atsigabenti sudėtinga –
būtina gaminti patiems
Moderniam tyrimui reikalingas radio
aktyvusis preparatas dėl ypatingų
savybių skyla labai greitai, todėl jį
būtina panaudoti per kuo trumpesnį
laiką. Šiandien Lietuva preparatą per
ka iš Vokietijos ir Lenkijos. Dėl sudė
tingų PET tyrimui būtino komponento
transportavimo sąlygų jo kaina yra
labai didelė, o tyrimo teikiamą naudą
jaučia ne visi onkologinėmis ligomis
sergantys pacientai.
Kadangi Lietuvoje stinga radioakty
viojo preparato, vis garsiau kalbama
apie būtinybę jį gaminti patiems ir
įsigyti specialų preparato gamybai
reikalingą dalelių greitintuvą – ciklo
troną. Šiuo metu Latvijoje jau naudo
jamas mažo galingumo ciklotronas.
Vis dėlto radioaktyviuoju preparatu
jis pajėgus aprūpinti tik vietinę ligo
ninę. Estai radioaktyvųjį preparatą
taip pat perka iš užsienio valstybių.
Lietuvoje įsigijus didelio galingumo
ciklotroną ne tik būtų atliekama
daugiau PET tyrimų, bet ir atsivertų
galimybės technologiją išnaudoti
moksliniams tyrimams. Tikėtina, kad
pagamintą preparatą taip pat būtų
galima eksportuoti į kaimynines
Baltijos šalis, kur jis importuojamas
arba dėl mažo ciklotrono galingumo
jo pagaminama nepakankamai.
Naudotis galėtų visi
Norint PET tyrimą greitai ir kokybiškai
atlikti kuo didesniam onkologinių
ligonių skaičiui, radioaktyvųjį pre
paratą būtina gaminti visiems šalies
gyventojams lengvai pasiekiamoje
vietoje. Viena tinkamiausių ciklotro
no technologijai vietų Lietuvoje yra
Lietuvos sveikatos mokslų universi
teto (LSMU) ligoninė Kauno klinikos.
Kauno klinikose jau dabar pažangus
onkologinių ligų diagnostikos tyrimas
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okslininkui įteiktas BrainLab
Neurosurgery Award – tai apdo
vanojimas, kasmet skiriamas vienam
už JAV ribų dirbančiam neurochirur
gui, už geriausią mokslinį pranešimą
apie centrinės nervų sistemos (CNS)
navikus. Ankstesniais metais šiuo
apdovanojimu įvertinti neurochirur
gai, dirbantys Kembridžo (Jungtinė
Karalystė) ir Miuncheno (Vokietija)
universitetuose.
Apdovanojimas suteiktas už moks
linį tyrimą, kuriame analizuota
endokrininių, uždegiminių bei
psichologinių veiksnių prognostinė
reikšmė pacientams, sergantiems
CNS navikais. Tyrimo metu nustaty
ta, kad sergant CNS navikais endo
krininiai sutrikimai ir psichologinės
problemos yra dažnos komplikaci
jos, kurios lemia blogesnę pacientų

prognozę ir gyvenimo kokybę, ta
čiau dažnai lieka nediagnozuotos ir
negydomos.
Pasak A. Bunevičiaus, remiantis šio
tyrimo rezultatais, planuojama atlikti
klinikinius tyrimus, siekiant pagerin
ti CNS navikais sergančių pacientų
gyvenimo kokybę ir prognozę.
Neurochirurgų kongresas yra viena
didžiausių tarptautinių mokslinių ir
profesinių organizacijų, vienijančių
neurochirurgus ir susijusių sričių
gydytojus bei mokslininkus iš viso
pasaulio.
Garbingą apdovanojimą pelnęs
mokslinis tyrimas atliktas Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligo
ninės Kauno klinikų Neurochirurgijos
skyriuje ir Neuromokslų institute.
Tyrimą, atliekamą drauge su Har
vardo universiteto mokslininkais
neurochirurgais, finansuoja Lietuvos
mokslo taryba.

LSMU MA Radiologijos klinikos vadovas prof. dr. Algidas Basevičius.
K. Šimatonio nuotr.
atliekamas pacientams iš visos Lie
tuvos, tačiau ne visiems, kuriems jis
yra reikalingas.
Technologiją naudoti visiems šalies
gyventojams lengviausiai pasiekia
mose klinikose būtina ir dėl paties
PET tyrimo kokybės bei ekonominių
veiksnių. Ciklotronu pagamintas
radioaktyvusis preparatas dėl savo
savybių skyla labai greitai, todėl,
norint išsaugoti kuo didesnį jo kiekį
ir vertę, būtinas greitas preparato
transportavimas iki tyrimą atlie
kančios gydymo įstaigos. „Vienas
iš faktorių yra geografinis centras.
Kauno klinikose pagamintą radioak
tyvųjį preparatą būtų patogu vežti į
bet kurį Lietuvos miestą, kur taip pat
atliekami branduolinės medicinos
tyrimai. Jei ciklotronas stovėtų kitur,
pervežti būtų sudėtingiau, tam tikra

dalis preparato suirtų, tada jau rei
kėtų galvoti apie jo skraidinimą, kas
daroma šiuo metu“, – tvirtino LSMU
MA Radiologijos klinikos vadovas
prof. dr. Algidas Basevičius.
Kalbėdamas apie tinkamiausią vietą
ciklotronui A. Basevičius atkreipė
dėmesį ir į tai, kad LSMU ligoninės
Kauno klinikų Radiologijos klinika yra
didžiausia radiologinės diagnostikos
klinika Baltijos šalyse, kur veikia
2012 m. įkurtas vienas moderniausių
Radiologijos diagnostikos centrų.
Kaune radiologinė diagnostika ir me
dicina plėtojama ir praktikoje taiko
ma jau daugiau kaip šešis dešimtme
čius, dėl to šios srities specialistai
pasižymi aukščiausia kvalifikacija ir
kompetencija. Siekiant geriausių re
zultatų onkologinių ligų diagnostikoje
tai yra ypač svarbu.
2 p.

Neuromokslų instituto Klinikinių tyrimų laboratorijos vyresnysis mokslo dar
buotojas Adomas Bunevičius.
K. Šimatonio nuotr.
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VAKCINA NUO GRIPO NĖŠČIOSIOMS:
SKIEPYTIS, NEGALIMA DELSTI
Neseniai dviejų vaikų mama tapusi Monika Mačiulienė džiaugiasi
ant rankų sūpuodama sveiką mergaitę. Tačiau artima moters
draugė, nėštumo metu susirgusi gripu, išgyveno neramų laiką.
Laimei, komplikacijų tiek jaunai mamai, tiek mažyliui išvengti
pavyko. Tačiau tokios istorijos ne visuomet baigiasi sėkmingai.
Duomenys rodo, kad 2009–2010 m. gripo epidemijos metu Lie
tuvoje sirgusioms nėščiosioms sunki ligos forma buvo keturis
kartus dažnesnė nei bendrai populiacijoje. Net iki 39 proc. visų
atvejų stebėtas priešlaikinis gimdymas, 11 proc. atvejų neiš
vengta intrauterinės vaisiaus žūties ir iki 7 proc. atvejų baigėsi
naujagimio mirtimi.
Eglė Audickaitė, Kauno klinikų
Viešosios komunikacijos tarnybos
vyriausioji specialistė
„Pagrindinis vakcinacijos nuo gripo
tikslas – nuo ligos ir jos komplikacijų
apsaugoti pačią nėščiąją. Žinoma,
skiepai taip pat mažina tikimybę
susirgti gripu naujagimiui ir kūdikiui
bei sumažina nėštumo komplikaci
jų riziką“, – tvirtina Kauno klinikų
Akušerijos ir ginekologijos klinikos
vadovė gydytoja akušerė ginekologė
prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė.
Kvėpavimo takų infekcijomis nėštu
mo metu Lietuvoje kasmet suserga
apie 20–30 proc. nėščiųjų, iš jų 10
proc. – laboratoriškai patvirtintu
gripu. Moterų, kurios nėštumo metu
perserga gripu, naujagimiai dažniau
turi širdies ir stambiųjų kraujagyslių
patologiją bei įgimto gomurio ir lū
pos defektą. Nėra visiškai aišku, ar
tai lemia tiesioginis viruso poveikis,
ar aukšta kūno temperatūra (hiper
termija) ligos metu.
Jauna mama Monika pasakoja, kad
skiepytis nusprendė pasitarusi su
nėštumą prižiūrinčia gydytoja: „No

rėjau kaip įmanoma labiau apsaugoti
savo vaiką ir apsisaugoti pati nuo
galimų susirgimų“, – pasakoja Moni
ka, – tačiau mano sprendimu abejojo
vyresnės kartos artimieji. Raginimų
nesiskiepyti nesulaukiau, tačiau gal
vas kraipė“, – prisimena pašnekovė.
Profesorė R. Nadišauskienė ramina,
kad negyvos (inaktyvintos) gripo
vakcinos yra saugios tiek nėščiajai,
tiek vaisiui. „Šios vakcinos nesukelia
šalutinio poveikio ir komplikacijų
motinoms ir jų kūdikiams. Pasiskie
pijusi nėščioji arba žindyvė apsaugo
ne tik save, bet ir savo naujagimį bei
kūdikį, kurie nuo gripo gali būti skie
pijami tik nuo 6 mėnesių amžiaus“, –
pabrėžia profesorė.
Naujagimiams ir kūdikiams, ypač iki
6 mėnesių amžiaus, gripas yra labai
pavojingas. Jis taip pat grėsmingas
naujagimiams, gimusiems prieš laiką.
Dėl nepakankamo plaučių brandumo
neišnešiotiems naujagimiams gripas
greitai komplikuojasi bakterine pneu
monija, bronchitu, vidurinės ausies
uždegimu. Naujagimius ir kūdikius
nuo gripo apsaugoti padeda ir su jais
artimą kontaktą turintys asmenys –

„Inaktyvintos gripo
vakcinos saugios
tiek nėščiajai,
tiek vaisiui.“
žindyvė, namiškiai bei medicinos
personalas. Verta pastebėti, kad
žindymas nėra kontraindikacija skie
pyti nuo gripo, jeigu moteris nebuvo
paskiepyta nėštumo metu.
Pasaulio sveikatos organizacija
(PSO), Europos ir Jungtinių Amerikos
Valstijų ligų prevencijos ir kontrolės
centrai, akušerių ginekologų, infek
tologų bei pediatrų asociacijos Eu
ropoje, JAV ir Kanadoje išskiria nėš
čiąsias kaip svarbiausią gripo rizikos
grupę ir rekomenduoja visas nėščią
sias skiepyti nuo gripo. Atsižvelgiant
į PSO ir Europos Komisijos rekomen
dacijas, nuo 2010 m. nėščiosios Lie
tuvoje skiepijamos nemokamai.
Nuo gripo rekomenduojama skiepyti
planuojančias pastoti gripo sezono
metu ir visas nėščiąsias bet kurį
nėštumo trimestrą. Imuninis atsakas
susidaro po 2 savaičių, todėl naudin
giausia skiepytis dar prieš praside
dant gripo sezonui.
Lietuvos užkrečiamųjų ligų centro
duomenimis, 2014–2015 m. pasi
skiepijo tik 123 nėščiosios, tai yra
tik 0,12 proc. visų nėščiųjų. Tačiau
skaičiai padidėjo 2015–2016 m. – to
kių nėščiųjų buvo 268. Nėščiųjų dau
giausiai paskiepijama Olandijoje – 82
proc., Škotijoje – 33,3 proc., Velse –
31,7 proc., Anglijoje – 27,4 proc.
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Vienas svarbiausių medicinos projektų
Lietuvos sveikatos apsaugos siste
moje yra daugybė sričių, kur būtinas
nuolatinis finansavimas ir naujovių
diegimas. Nors ciklotrono technolo
gija nėra pigi, Radiologijos klinikos
vadovo A. Basevičiaus teigimu, ji yra
viena svarbiausių Lietuvos medici
noje. „Medicinoje šiandien tai turėtų
būti vienas iš prioritetinių projektų.
Įsigiję ciklotroną mes nenusileistume
kitoms Vakarų Europos valstybėms,
būtume viena iš tų šalių, kuri galėtų
pati gaminti savo radioaktyviąsias
medžiagas ir jų nereikėtų atsivežti
iš kitur“, – apie naujovės Lietuvos
medicinoje svarbą kalbėjo A. Basevi
čius. Šiandien dėl to, kad nėra gali
mybės importuojamą radioaktyvųjį

preparatą gaminti Lietuvoje, taip pat
dėl nepakankamo tyrimų finansa
vimo Lietuva pagal PET-KT taikymo
dažnumą yra pačioje Europos šalių
sąrašo pabaigoje, lenkianti tik Serbi
ją ir Rumuniją.
Kaune įdiegus ciklotroną, jo naudą
iškart pajustų daugelis Lietuvos gy
ventojų – dėl vietoje gaminamo radio
aktyviojo preparato tyrimų skaičius
gerokai padidėtų, tai ankstyvojoje
ligos stadijoje leistų taikyti efekty
viausius gydymo metodus. „Dabar
tiek Kaune, tiek Vilniuje šį tyrimą ga
lima atlikti tik du kartus per savaitę.
Tai lemia didelė tyrimo kaina, kadangi
Valstybinė ligonių kasa finansiškai
neišgali kompensuoti viso poreikio.
Gamindami preparatą sutaupytume
pinigų, kuriuos išleidžiame radioak

tyviojo preparato atvežimui iš už
sienio“, – teigė Radiologijos klinikos
vadovas. Be to, ciklotronas praplėstų
PET tyrimams būtinų radioaktyviųjų
preparatų įvairovę, tai leistų tirti
daugiau įvairių ligų. Dėl to kai kurio
mis onkologinėmis, kardiologinėmis,
neurologinėmis ar kitomis ligomis
sergantiems pacientams daugiau
nereikėtų vykti tirtis į užsienį – viską
būtų galima atlikti visai šalia namų.
Pasak A. Basevičiaus, įdiegus pažan
gią technologiją padidėtų ir moksli
nių tyrimų galimybės. Nors didžioji
tyrimų dalis būtų medicinos srityje,
ciklotroną būtų galima pritaikyti ir
kitur, pvz., branduolinėje fizikoje.
Tai atvertų galimybes skirtingiems
universitetams vykdyti bendruosius
tyrimus, dirbti su inovacijomis.

IŠ TARPTAUTINIŲ
OFTALMOLOGIJOS FORUMŲ –
VERTINGA PATIRTIS
Spalio mėnuo pasižymėjo tarptautinių renginių, skirtų oftalmolo
gams, gausa. Europos kataraktos ir refrakcinės chirurgijos draugijos
(angl. ESCRS) kongresas, Europos ragenos draugijos (angl. EuCornea) kongresas, Europos referencijos centrų tinklo (angl. ERN-EYE)
seminaras, skirtas retoms akių ligoms, – ir visuose dalyvavo Kauno
klinikų Akių ligų klinikos atstovai.

Akių ligų klinikos mikrochirurgų ir jaunų gydytojų delegacija ESCRS kongrese
Lisabonoje. Iš dešinės: gyd. rezid. M. Vieversytė ir A. Pajėda, LSMU MA Akių ligų
klinikos vadovė doc. R. Žemaitienė, prof. D. Žaliūnienė, gyd. rezid. T. Kisil, dokt.
L. Krepštė, gyd. rezid. G. Laurinavičiūtė, dokt. R. Vaičiulienė, doc. L. Kuzmienė,
prof. V. Jašinskas ir dokt. U. Rumelaitienė.
Autorės nuotr.
Doc. Reda Žemaitienė,
Akių ligų klinikos vadovė
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palio 7–11 d. Portugalijoje, Lisa
bonoje, vyko 35-asis Europos
kataraktos ir refrakcinės chirurgijos
draugijos kongresas. Šis kongresas
vyksta du kartus per metus ir yra
vienas svarbiausių akių mikrochirurgų
kongresų pasaulyje. Renginyje gausiai
dalyvauja akių mikrochirurgai, gydy
tojai rezidentai, optometrijos ir kiti
specialistai iš viso pasaulio.
Europos kataraktos ir refrakci
nės chirurgijos draugija susikūrė
1991 m., siekdama skatinti švietimą
ir domėjimąsi aktualiais chirurgi
jos klausimais bei naujovėmis. Ši
draugija remia mokslinius tyrimus ir
rezultatų sklaidą, susijusią su refrak
cijos bei kataraktos chirurgija.
Šiais metais kongrese Lisabonoje
dalyvavo daugiau nei 9000 dalyvių
iš 118 valstybių. Kaip ir kiekvienais
metais, renginys buvo sujungtas su
Europos ragenos draugijos kongresu
(vyko 8-asis EuCornea kongresas)
bei su ESCRS glaukomos diena.
Kongresas pasižymėjo plačia moks
line programa, daugybe ekspertų
simpoziumų, beveik 200 instrukci
nių ir chirurginių įgūdžių mokymų
kursų kataraktos ir refrakcinės
chirurgijos specialistams. Instrukci
niai ir chirurginių įgūdžių mokymai
pritaikyti skirtingą patirtį turintiems
chirurgams – nuo pradedančiųjų iki
didelę patirtį turinčių, tobulinant ir
įsisavinant naujas pažangias chirur
gijos metodikas. Nagrinėtos aktua
lios kataraktos chirurgijos naujovių,
kataraktos chirurgijos komplikacijų,
retų klinikinių atvejų, glaukomos,
presbiopijos, ragenos ligų, lazerinės
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refrakcinės chirurgijos temos.
Šiais metais kongrese pristatyta ypač
daug naujovių – naujos kartos intra
okulinis lęšis, pagamintas iš hidrofo
binės biomedžiagos, pasižymintis dar
geresnėmis techninėmis charakteristi
komis bei sukeliantis mažiau poope
racinių nepageidaujamų reakcijų nei
senesnės kartos intraokuliniai lęšiai;
nauja automatinė, vienkartinė intra
okulinių lęšių implantavimo sistema,
užtikrinanti saugesnį ir lengviau kon
troliuojamą intraokulinio lęšio im
plantavimą; intraoperacinė sistema,
leidžianti tiksliau parinkti intraokulinį
lęšį. Ši sistema operacijos metu dėl
specialaus aberometro gali įvertinti ir
tiksliau apskaičiuoti pacientui tinka
miausią intraokulinio lęšio laužiamąją
galią, be to, implantuojant torinius
lęšius, leidžia tiksliau pakoreguoti
astigmatizmą. Dar viena naujiena –
operacinė 3D vizualizacijos sistema,
kuri didina vaizdo kokybę ir leidžia
atlikti operacijas be mikroskopo.
Vaizdas, specialiųjų akinių pagalba,
matomas dideliame aukštos skiria
mosios gebos 3D ekrane. Šią naujovę,
kaip ir daugelį kitų, kongreso dalyviai
galėjo ir patys išmėginti, atlikdami
operacijas eksperimentinėmis sąlygo
mis. Michael’o Blumenthal’io apdova
nojimas įteiktas japonui Tadahiko’ui
Kozawa’i už naują turbopropelerinį
fakoemulsifikatoriaus antgalį, pasižy
mintį dar mažesne aplinkinių audinių
pažeidimo rizika operacijos metu nei
iki šiol naudoti antgaliai. Inovacijų
kategorijoje apdovanota Liliana Wer
ner iš JAV už femtosekundinio lazerio
panaudojimą koreguojant refrakcines
akrilinio intraokulinio lęšio savybes
pooperaciniu laikotarpiu.
4 p.
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PIENININKYSTĖ PADĖS IŠVENGTI MAISTO TRŪKUMO PASAULYJE
Prognozuojama, kad 2050 m. Žemėje gyvens 9 milijardai žmonių ir pieno sektorius prisidės prie skurdo
mažinimo pasaulyje. Norint išmaitinti 9 mlrd. žmonių, karvių skaičius didės, ūkiuose bus taikomos
pažangios gyvulių šėrimo, priežiūros ir kitos technologijos. Pieno grandinės svarbiausioji dalis – varto
tojai. Ūkininkai stiprės, kad išsikovotų palankesnes pozicijas pieno grandinėje už pieno perdirbėjus ir
produkcijos pardavėjus. Nekis ir pagrindinis vartotojų reikalavimas ūkininkams – humaniškas elgesys
ir tinkama priežiūra maistui auginamiems gyvūnams.

Prof. Antanas Sederevičius.

Jolanta Jonikienė

P

ieno sektorius ypač svarbus produk
cijos gamyboje mažinant skurdą.
Pienininkystės atstovų patiriami iššū
kiai ir krizės skatina kurti perspektyvų
pienininkystės ūkių valdymą diegiant
išmaniąsias technologijas. LSMU Ve
terinarijos akademijos prof. Antanas
Sederevičius, Pasaulinio 2015 m. pie

nininkystės kongreso organizacinio
komiteto, Lietuvos pieno tarybos,
ilgametis Lietuvos nacionalinio pie
nininkystės komiteto narys, sutiko
pakomentuoti pienininkystės svarbą
pasaulio skurdo mažinimo aspektu bei
aptarti Roterdamo pieno deklaraciją,
kuri įpareigoja nuosekliai ir darniai plė
toti pieno sektorių, kuris neštų žymią
naudą žmonėms ir planetai. Deklaraci
jos esmė – bendras aukšto lygio tikslas
dėl pieno sektoriaus vaidmens mitybai
socialinei ir ekonominei šio sektoriaus
plėtrai, sveikatai.
Perspektyvi pieno sektoriaus plėtra
Profesorius įsitikinęs, kad ir pieno
sektoriaus perspektyvas lems pro
gnozuojamas pasaulio ekonomikos
augimas vidutiniškai po 3–3,5 proc.
per metus iki 2040 m. Prof. A. Sede

revičius išskiria svarbiausius tikslus:
bendra ir vieninga pasaulio pieno
politika ir ekonomika, pienininkystės
mokslo tobulinimas, technologijų
kūrimas ir taikymas pienininkystės
ūkiuose, gyvulių sveikata ir gerovė
užtikrinanti saugų ir sveiką maistą,
taip pat produkcijos rinkodara. Be
abejo, finansų vadyba ir pinigų rezer
vas, skirtas krizių laikotarpiui įveikti.
Ūkininkai turi suprasti, kad ne ūkio
dydis lemia ūkio efektyvumą, ko
mentuoja prof. A. Sederevičius.
Norint didinti pieno sektoriaus pro
duktyvumą ir efektyvumą, reikėtų
atkreipti dėmesį į tai, kad rezultatų
teks siekti naudojant mažiau žemių,
vandens bei kitų gamtinių išteklių, o
produkcijos pagaminti daugiau, pa
brėžia profesorius. Ūkininkų laukia
naujų, dar pažangesnių technologijų

kūrimas ir taikymas jų ūkiuose bei
saugaus maisto gamyba, gyvūnų
gerovė ir kuo mažesnė tarša, kitaip
tariant, poveikis aplinkai.

Autorės nuotr.
pieno produktų kainos buvo kritu
sios. Viena priežastis – didelis Kinijos
importuotojų pirkimų sumažėjimas
ir, žinoma, Rusijos Federacijos pieno
gaminių importo embargas.

Augs pieno gamyba
Indija, JAV ir Europos Sąjunga – pieno
gamybos lyderės, darančios tiesio
ginę įtaką pieno kainų mažinimui.
Pieno rinkos tvarumo mažėjimas,
kainų svyravimai, t. y. rinkos silpnė
jimas – didžiausia rizika, tenkanti
ūkininkams. Prognozuojama, kad
pasaulio pieno gamybos augimas
2017 m., palyginti su 2016 m., di
dės – 1,5 proc. 2016 m., palyginti su
2015 m., buvo apie 1 proc. Pasaulyje
nuolat didėja pieno produktų suvar
tojimas vienam gyventojui. Dėl įvai
rių priežasčių pieno produktų kainos
gali kisti. 2016 m. visų kategorijų

Pritarta Roterdamo pieno deklaracijai
Spalio 23 d. Lietuvos žemės ūkio mi
nistras Bronius Markauskas pasirašė
sertifikatą, patvirtinantį Lietuvos
pritarimą Roterdamo pieno deklara
cijai. Sertifikatą pasirašė ir Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto at
stovas prof. A. Sederevičius, žemės
ūkio viceministras Saulius Savickis,
Tarptautinės pienininkystės federa
cijos Lietuvos nacionalinio komiteto
pirmininkas Evaldas Dikmonas, šio
komiteto sekretorė dr. Laima Urbšie
nė, Lietuvos pieno tarybos pirminin
kas Naglis Narauskas.

Robertas Pranevičius – kardiologijos
jaunesnysis (2 metų) gydytojas re
zidentas.
Rokas Ereminas – širdies chirurgijos
jaunesnysis (2 metų) gydytojas re
zidentas.
Naujai išrinkta Rezidentų taryba
įsipareigoja aktyviai tęsti 2016–
2017 m. m. pradėtus projektus ir im
tis naujų, tęsti rezidentams aktualių
klausimų ir problemų nagrinėjimą,

atstovauti rezidentams Universiteto
organuose ir skleisti aktualią infor
maciją.
Laukiame jūsų pasiūlymų ir paste
bėjimų!
Susisiekite su mumis:
rezidentai@lsmusa.lt;
rezidentailsmu@gmail.com
https://www.facebook.com/
LSMURezidentutaryba/
LSMU Rezidentų taryba

IŠRINKTA NAUJA REZIDENTŲ TARYBA
Spalio 23-iąją Kauno klinikose įvyko visuotinis rezidentų susirinki
mas, kurio metu Rezidentų taryba (RT) pateikė 2016–2017 m. atas
kaitą ir įvyko naujų RT narių rinkimai 2017–2018 metų kadencijai.

A

taskaitos metu laikinai RT pirmi
ninko pareigas einantis gydytojas
rezidentas Martynas Laukaitis pasi
dalijo nuveiktų darbų rezultatais:
bendradarbiaujant su kitais universi
teto organais pakeisti judumo fondo
nuostatai (maksimalus paramos
dydis gydytojui rezidentui priklauso
nuo rezidentūros trukmės);
naudojant rezidentų stipendijų
fondo likučius, įvairioms klinikoms,
gydytojams rezidentams pageidau
jant, nupirkta 16 kompiuterių, 2
spausdintuvai, fotoaparatai ir reika
lingos knygos;
gydytojams rezidentams pradėtos
mokėti papildomos priemokos už
darbą poilsio dienomis ir už darbą
vykdant Transplantacijos programą;
sukurta rezidentų pasiskirstymo
skyriuose programa.
Dalyvauti Rezidentų tarybos rinkimuo
se kandidatūras pateikė 13 rezidentų
iš įvairių rezidentūros programų.
Rinkimuose dalyvavo 38 rezidentūrų

atstovai, turintys balsavimo teisę.
Atviru balsavimu išrinktas Rezidentų
tarybos pirmininkas ir 10 narių.
2017–2018 m. m. Rezidentų tarybos
sudėtis:
Martynas Laukaitis – kraujagyslių
chirurgijos vyresnysis (4 metų) gydy
tojas rezidentas, taryboje dirbantis
jau trečius metus, šiai kadencijai
išrinktas RT pirmininku.
Aistė Šiaučiūnaitė – veterinarinės
chirurgijos (2 metų) rezidentė, darbą
taryboje tęs antrus metus.
Aurimas Rapalavičius – šeimos medi
cinos vyresnysis (2 metų) gydytojas
rezidentas išrinktas antrai kaden
cijai.
Laura Šinkūnaitė – neurologijos vy
resnioji (4 metų) gydytoja rezidentė
RT dirbs antrus metus.
Kristina Beržinytė – vaikų ligų ir
intensyviosios terapijos vyresnioji
(3 metų) gydytoja rezidentė antrus
metus tęs darbą RT.

J. Šaulevičiūtės nuotr.
Anelė Rudzenskaitė – skubiosios
medicinos vyresnioji (3 metų) gydy
toja rezidentė.
Justina Čyžiūtė – anesteziologijos ir
reanimatologijos vyresnioji (3 metų)
gydytoja rezidentė.
Kristina Ramanauskaitė – veterinari
nės chirurgijos 1 metų rezidentė.
Lukas Šemeklis – oftalmologijos
jaunesnysis (1 metų) gydytojas re
zidentas.
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GYVULIŲ VAKCINACIJA – INVESTICIJA Į PELNINGĄ ŪKIO ATEITĮ
Karvių ir telyčių vakcinacija – investicija į pelningą gyvulių ūkio
ateitį, sėkmingą bandos valdymą, gyvūnų gerovę ir didesnį pelną
bei pažangesnį Lietuvos žemės ūkį. Šiandien mes jau galime su
kurti pasyvų veršelių imunitetą, juos girdydami vakcinuotų karvių
krekenomis. LSMU mokslininkas praktikas dr. A. Rutkauskas ragina
ūkių savininkus ir veterinarijos gydytojus nepamiršti, kad kreke
nos – gyvybiškai svarbios veršelių imunitetui ir energijai įgyti.
Jolanta Jonikienė

M

okslininkai rekomenduoja pir
mosiomis gyvenimo dienomis,
tris kartus per parą, veršeliams
sugirdyti apie šešis litrus krekenų.
Pirmosiomis gyvenimo valandomis
veršelio organizmas absorbuoja
antikūnus iš krekenų į savo kraujo
takos sistemą. Veršelių viduriavimas
sudaro daugiau nei 30 proc. visų iki
keturių savaičių amžiaus veršelių
praradimo priežasčių. Šis susirgimas
kelia didelę finansinę ir emocinę
įtampą ūkių savininkams ir vete
rinarijos gydytojams bei gali lemti
tolesnę bandos gyvenimo trukmę“, –
įsitikinęs dr. A. Rutkauskas, LSMU
Veterinarijos akademijos Stambiųjų
gyvūnų klinikos vadovas.
Vakcinacija turi būti atsakinga ir
nuolatinė
„Vakcinacija – tai dalis sėkmingo
ir kokybiško veterinarijos gydytojo
darbo bei veiksnys, lemiantis galvijų
bandos sveikatingumą, reprodukciją
bei produktyvumo rodiklius“, – teigia
Dalia Šermukšnienė, LSMU verslo
partnerio UAB „Baltic Agro“ vete
rinarinės farmacijos vadovė, LSMU
absolventė.
Vakcinuodami ir sudarydami vakci
nacijos planus veterinarijos gydytojai
saugo gyvūnų sveikatingumą bei
gerovę, kuria saugią ir sveiką aplin
ką. Pažangios vakcinos, skirtos ver

šingų karvių ir telyčių imunizacijai,
yra saugios ir puikiai toleruojamos.
Susidarę antikūnai sumažina galvijų
rotaviruso, galvijų koronaviruso ir
enteropatogeninių E. Coli F5 (K99)
sukeliamą viduriavimą, sumažina
galvijų rotaviruso arba koronaviruso
išskyrimą į aplinką jais užsikrėtu
siems veršeliams. Išsamiai išanali
zavę, kiek ūkių Lietuvoje naudoja
pažangias vakcinas, sužinojome, kad
ne visi veterinarinės medicinos gy
dytojai, ūkių savininkai supranta, jog
reikia vakcinuoti gyvulius, atskleidė
LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos
vadovas. „Inovatyvi, naujausia infor
macija iš pirmų lūpų, iš gamintojų
yra neįkainojama vertybė“, – įsitiki
nęs dr. A. Rutkauskas.
Pasirinkimo galimybė bei
kompetentingos mokslininkų ir
verslininkų analizės
„Deja, bet mes skaičiuojame tik iš
laidas vakcinai. Mokslininkų įrodyta,
kad dėl gyvūnų ligų dauguma ūkių
savininkų nepastebi, kiek netenka
priesvorio, praranda veislinės vertės
ir negauna tokio produkcijos kiekio,
kokį galėtų gauti. Ekonominiai skai
čiavimai rodo, kad investicija į vakci
ną – yra investicija į gyvūno ateitį ir į
ūkio pelną. Produktyvumas ir sveika
tingumas – gyvūnų gerovė. Jeigu gy
vūnas nesirgs, ūkio savininkas patirs
mažesnius nuostolius“, – įsitikinęs
Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas.

Dr. Arūnas Rutkauskas.
Norint sustiprinti Lietuvos žemės
ūkį, vienintelis iššūkis mokslinin
kams yra tapti lygiaverčiais partne
riais su verslu, teigia dr. A. Rutkaus
kas. Bendradarbiavimas ir siekis
tapti lygiaverčiais skatina moksli
ninkus uoliai ir intensyviai dirbti bei
dalytis žiniomis.
Galvijų sveikatingumas –
misija įmanoma
LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos
atstovai su verslo partneriais „Baltic
Agro“ ir „Virbac“ spalio 25 d. LSMU
Veterinarijos akademijoje vykusiame
seminare „Galvijų sveikatingumas:
profesionalus imuninės atminties
kūrimas bei imuninės intervencijos
galimybės“ pristatė lektorių iš Lietu
vos ir Prancūzijos pranešimus apie
šiuolaikinį mokslinį požiūrį į vakci
naciją, pasyviąją ir aktyviąją imuno

Lektoriai Clancy’s Roses’as ir Audrey’a Brunet.
profilaktiką, Bovigen Scour vakcinos
privalumą.
Lektorius dr. Rimantas Stakauskas,
LSMU VA Gyvūnų tyrimų centro
vadovas, išsakė mokslinį požiūrį į
vakcinaciją, išanalizavo pasyviąją
ir aktyviąją imunoprofilaktiką. „Už
krečiamosios ligos ir medicinoje,
ir veterinarinėje medicinoje atneša
ne tik finansinius nuostolius, bet ir
moralinę skriaudą, grėsmę sveikatai
ir gyvybei. Turime pripažinti, kad
vakcinacija, tai saugi ir patikima
apsauga nuo užkrečiamųjų ligų“, –
komentavo mokslininkas.
Kviestinis lektorius Clancy Roses’as,
„Virbac“ produktų grupės vadovas įsi
tikinęs, kad vakcinacija yra natūralus
būdas stiprinantis veršelių imunitetą
bei apsaugantis juos nuo ligų, tau
sojantis gyvulio sveikatą bei gerovę
ir saugantis gamtą. Lektorė Audrey’a

Autorės nuotr.

Brunet iš Prancūzijos pristatydama
VitaCorrect produktus, teigė, kad šie
produktai – profesionalus sprendimas
norint papildyti galvijų maisto racio
nus. „Viena iš pagrindinių priežasčių,
dėl kurios brokuojamos pačios ge
riausios ir produktyviausios karvės
yra melžiamų karvių medžiagų apy
kaitos sutrikimai“, – priminė lektorė.
„Seminare dalyvavo daugiau nei 300
dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir Baltarusijos. Tikimės, kad semina
ro dalyviai įgijo pakankamai žinių,
kad suprastų kas geriausia jų ūkiui.
Svarbiausia, kad po lektorių įžvalgų
ir privatūs veterinarijos gydytojai,
ir LSMU Stambiųjų gyvūnų klinikos
veterinarinės medicinos gydytojai
galėtų dalytis kompetentingomis
žiniomis ir suvoktų, kad gyvulių vak
cinacija yra būtina“, – komentavo dr.
A. Rutkauskas.

IŠ TARPTAUTINIŲ OFTALMOLOGIJOS FORUMŲ – VERTINGA PATIRTIS
2 p.
Džiugu, kad kongrese dalyvavo gau
si Kauno klinikų Akių ligų klinikos
delegacija, kuri šiais metais ypač
aktyviai įsitraukė į kongreso moksli
nę programą. Skaityti trys moksliniai
pranešimai (autoriai – doktorantė
L. Krėpštė, gydytojai rezidentai
A. Pajėda, ir T. Kisil) bei 3 stendiniai
pranešimai (autoriai – doktorantė
G. Gudauskienė, gydytojai rezidentai
G. Laurinavičiūtė ir M. Vieversytė).
Mokslinių pranešimų vadovai – doc.
Reda Žemaitienė, prof. D. Žaliūnie
nė, doc. L. Kuzmienė. Jau ne vienus
metus prof. V. Jašinskas kartu su
kitais garsiais pasaulio oftalmologais
mikrochirurgais dalijasi patirtimi

chirurginių įgūdžių kursuose glau
komos Šlemo kanalo chirurgijos
srityje. ESCRS glaukomos dienoje
prof. I. Janulevičienė skaitė praneši
mą apie glaukomos konservatyvųjį
gydymą.
Be abejo, kongresui papildomo
žavesio suteikė puikus oras ir nepa
kartojama Lisabonos atmosfera.
Kitas beveik tuo pačiu metu vykęs
svarbus renginys – spalio 9–11 d.
Prancūzijoje, Mont Sainte Odile,
pirmasis ERN-EYE darbinis semina
ras. Jame dalyvavo net trys Kauno
klinikų Akių ligų klinikos gydytojai –
A. Gelžinis, doc. V. J. Balčiūnienė ir
J. Trumpaitis.
ERN-EYE jungia 29 oftalmologinius

medicinos centrus 14 Europos šalių.
Lietuvai atstovauja Kauno klinikų
Akių ligų klinikoje įkurtas Akių retų
ligų centras. Europos referencijos
centrų tikslas – gydyti sudėtingas ir
retas ligas, kurioms reikalingas labai
specializuotas gydymas ir sutelktos
žinios bei ištekliai. Ligai diagnozuoti
ir gydyti centrų koordinatoriai, nau
dodamiesi specialia IT platforma ir
telemedicinos priemonėmis, burs
virtualius įvairių medicinos sričių
specialistų konsiliumus.
Seminare dalyvavo ERN-EYE nariai
iš Europos, taip pat kviestiniai eks
pertai iš Kanados, JAV, Izraelio ir
Šveicarijos. Susitikimo tikslas buvo
peržiūrėti Orphanet retų ligų klasifi

kaciją ir HPO (Human Phenotype Ontology) terminus, teikiant siūlymus
naujiems terminams bei koreguojant
esamus, siekiant palengvinti jų
naudojimą aprašant retas ligas kli
nikiniame darbe. Darbas buvo orga
nizuojamas keturiose darbo grupėse
(trijose dalyvavo ir Akių ligų klinikos
atstovai), kuriose seminaro dalyviai
gilinosi į tinklainės, akies priekinio
segmento, neurooftalmologijos ir
vaikų oftalmologijos susirgimus. Su
sitikime buvo pristatyta RD-Connect
platforma, kurioje kuriasi ir ateityje
veiks Virtuali retų akių ligų klinika,
subursianti tinklo veikloje dalyvau
jančių medicinos centrų ekspertus.
Vis plačiau pritaikant medicinoje IT

bei daugėjant medicininės informaci
jos kiekiams, tinkamas ligų ontologi
nių terminų naudojimas tampa ypač
svarbus tiek siekiant įvairiose šalyse
vienodai aprašyti susirgimų simpto
mus, tiek ir šių aprašų pateikimą į
informacines sistemas bei duomenų
bazes, leidžiančias tarpusavyje su
sieti įvairių susirgimų simptomus su
genetinių tyrimiems rezultatais.
Susitikimas buvo svarbus ir įver
tinant paties tinklo veiklą bei
naujiems tarpusavio kontaktams
užmegzti. Plečiantis tinklo veiklai
ateityje tokie seminarai vyks regu
liariai, juose bus aptariami pasieki
mai bei sprendžiami kylantys nauji
iššūkiai.

Akių ligų klinikos atstovai ERN-EYE pirmajame darbo seminare Prancūzijoje, Mont Sainte Odile, spalio 9–11 d. Antroje eilėje: penktas iš kairės – gyd. J. Trumpaitis, aštuntas – Retų akių ligų centro koordinatorius
gyd. A. Gelžinis, devinta – doc. V. J. Balčiūnienė.
R. Žemaitienės nuotr.
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FABRY LIGA: BŪTINA TIRTI VISĄ PACIENTO ŠEIMĄ
Spalio mėnesį Kauno klinikų Genetikos ir molekulinės medicinos
klinikos kolektyvas kartu su Lietuvos genetikų asociacija pakvietė
gydytojus specialistus pagilinti savo žinias bei semtis patirties
atpažįstant bei gydant sergančiuosius reta Fabry-Anderson liga.

S

eminare „Praktiniai Fabry ligos
aspektai“ savo patirtimi dalijosi
svečiai prof. dr. Ilkka’a Kantola ir
slaugytoja Susanne Walls iš Suomi
jos, Turku universiteto ligoninės,
Fabry ligos kompetencijos centro.
Seminare išnagrinėti esminiai Fabry
ligos patogenezės aspektai, kliniki
niai požymiai, diagnostikos iššūkiai.
Centro vadovas prof. dr. I. Kantola
išsamiai aptarė pakaitinės fermentų
terapijos skyrimo praktinius aspek
tus: gydymo indikacijas, pacientų
stebėseną, nutraukimo kriterijus
bei komplikacijas. Taip pat aptarė
pacientų, stebimų jų kompetenci
jos centre, klinikinius atvejus bei
pasidalijo asmeninėmis įžvalgomis.
Prof. dr. I. Kantola pabrėžė, kad diag
nozavus Fabry ligą būtina tirti visą
paciento šeimą, nes heterozigotiniai
pakitusio geno nešiotojai dažniausiai
taip pat turi būti gydomi.
Praktinius pacientų priežiūros as
pektus pristatė slaugytoja S. Walls,

dirbanti komandoje su prof. dr.
I. Kantola. Turku universiteto ligo
ninės Fabry ligos kompetencijos
centre šiuo metu prižiūrimi 103
pacientai. Pakaitinė fermentų tera
pija taikoma 52 pacientams ir trims
planuojama taikyti. Dėl geografinių
valstybės ypatumų Fabry ligos
kompetencijos centro specialistų
komanda važiuoja į regionus, paci
entų namus, kitas ligonines, atlieka
sergančiųjų sveikatos patikrinimus,
padeda spręsti gydymo problemas
bei vykdo tiek specialistų, tiek
pacientų mokymus.
Šiuo metu Kauno klinikose gydo
mas vienas pacientas, sergantis
Fabry liga. Jo klinikinį atvejį kar
diologiniu požiūriu pristatė prof.
E. Ereminienė, nefrologiniu – gyd.
I. Štramaitytė. Džiugu, kad beveik
trejus metus pacientas sėkmingai
prižiūrimas ir gydomas Kauno klini
kų specialistų.
Fabry-Anderson arba tiesiog Fabry

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos nuotr.
liga – reta liga, kurią lemia GLA geno
pažaidos. Dėl dalinio ar visiško lizo
somų fermento α-galaktozidazės A
stygiaus nesuskaidytos medžiagos,
pvz., glikosfingolipidai, ilgainiui
kaupiasi įvairių organų ir audinių
ląstelių lizosomose ir sukelia dau
giasisteminį organų pažeidimą.
Fabry ligos klinikai ypač būdingi
širdies (kardiomiopatijos, KSH, arit
mijos ir kt.), inkstų (proteinurija ir
kt.), nervų sistemos (akropareste

zijos, skausmas ir kt.) pakitimai.
Įtarus Fabry ligą pirmiausia atlie
kamas fermento α-galaktozidazės
aktyvumo tyrimas, diagnozė patvir
tinama tik atlikus GLA geno mutacijų
tyrimą. Gydymui skiriama pakaitinė
fermentų terapija, užkertanti kelią
ligos progresavimui, komplikacijų
vystymuisi bei labai gerinanti paci
entų gyvenimo kokybę.
Gerinant Fabry ligos diagnostiką
Kauno klinikose, Genetikos ir mole

kulinės medicinos klinikos vadovė
dr. Virginija Ašmonienė pristatė cen
tralizuoto mėginių surinkimo, tyrimų
atlikimo bei atsakymų pateikimo
gydančiam gydytojui tvarką. Centra
lizuotas mėginių surinkimas paleng
vins gydytojų specialistų darbą bei
leis padidinti atrenkamų pacientų
srautą bei diagnozuoti ir netipinius
Fabry ligos atvejus.
Genetikos ir molekulinės medicinos
klinikos inf.

PAMINĖJO SPORTO MEDICINOS JUBILIEJŲ PAMINĖTAS DAUNO
SINDROMO MĖNUO
Spalio 12–14 d. Moldovos Respublikos sveikatos,
darbo ir socialinės apsaugos ministerija kartu su
nacionaliniu sporto medicinos centru „Atletmed“
organizavo Tarptautinę konferenciją, skirtą Mol
dovos Respublikos sporto medicinos 70-osioms
metinėms paminėti (International Conference on
70th Aniversary of Sports Medicine in the Repu
blic of Moldova). Konferenciją iškilmingai atidarė
Moldovos Respublikos sveikatos, darbo ir socia
linės apsaugos ministras, Nacionalinio olimpinio
komiteto bei futbolo federacijos atstovai.
Dr. Agnė Slapšinskaitė, LSMU MA Sporto institutas

M

oksliniai pranešimai buvo skaitomi keturiose sek
cijose: sporto medicinos, sporto traumatologijos
ir ortopedijos, sporto kardiologijos bei reabilitacijos. Jų
metu buvo pristatyta dvidešimt pranešimų. Konferencijos
dalyviai vieni su kitais bendravo rumunų, rusų bei anglų
kalbomis. Pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos,
Estijos, Gruzijos, Moldovos, Rumunijos bei Ukrainos.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetui atstovavo Kauno
klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinikos bei Slaugos
fakulteto Sporto instituto mokslininkai. Doc. dr. Laimonas
Šiupšinskas pristatė mokslinį darbą „Sportininkų kelio są
nario stabilumas po priekinio kryžminio raiščio rekonstruk
cijos: kineziterapijos gairės ir grįžimas į aikštelę“. Dr. Agnė
Slapšinskaitė skaitė pranešimą „Netiesinis psichobiologinis

Spalio 19–21 d. SMD Ergoterapijos būrelio nariai kartu su dėstytojais
paminėjo Dauno sindromo ligai skirtą supratimo mėnesį.
Rūta Bučinskaitė, SMD Ergoterapijos
būrelio pirmininkė

S

palio 19 d. vyko seminaras, kurio
metu studentai analizavo ligą
ir prisiminė informaciją, kaip mes
galime pritaikyti ergoterapijos žinias
tokiems pacientams. Spalio 21 d. stu

dentai kartu su dėstytojais dalyvavo
dokumentinio kino festivalio „Nepa
togus kinas“ filmo „Suaugėliai“ prem
jeroje. Šis filmas sujaudino visus,
nes pasakojo apie Dauno sindromu
sergančius asmenis, kuriuos dešimt
mečius besitęsianti vaikiško pasaulio
rutina stumia į nuobodulį ir neviltį.

Gyd. S. Žukauskas, doc. dr. L. Šiupšinskas, gyd. R. Si
monaitytė, gyd. G. Ștefaneț, dr. A. Slapšinskaitė, doc.
dr. E. Čekanauskas.
Asmeninio archyvo nuotr.
modelis: fizinių pratimų sukeltas skausmas“. Kauno klini
kų Vaikų chirurgijos klinikos Ortopedijos traumatologijos
skyriaus vedėjas doc. dr. Emilis Čekanauskas ir gyd. Saidas
Žukauskas pristatė stendinį pranešimą „Vaikų žastikaulio
cistų gydymo metodų efektyvumo palyginimas Kauno kli
nikose“, gyd. Rasa Simonaitytė skaitė pranešimą „Pirmas
girnelės išnirimas: koreliacija tarp šlaunikaulio tarpkrump
linės vagos kampo ir girnelės padėties“.
Spalio 14 d. konferencija buvo baigta praktiniu seminaru,
kurio metu turėjome galimybę susipažinti su klinikiniais ir
funkciniais jaunų sportininkų vertinimo metodais, taiko
mais Moldovos sporto medikų.

ZUMBOS RITMU LSMU JUDĖJO Į EUROPOS SPORTO SAVAITĘ
R

ugsėjo 28 d., saulėtą ketvirta
dienio popietę, LSMU Sporto
institutas kvietė LSMU bendruo
menę prisijungti prie trečią kartą
Lietuvoje vykstančio renginio „Būk
aktyvus“ (#BEACTIVE). Renginio
metu dalyviai ne tik turėjo puikią
progą pajudėti zumbos ritmu, bet
ir dalyvauti nuotaikingose sporto
rungtyse. Zumbos šokėjais tapo
ne tik per pusvalandį žingsnelius
išmokę studijų programos „Kinezi
terapija“ pirmakursiai, bet ir kitų
kursų studentai bei Universiteto
dėstytojos, darbuotojos, kurioms
fizinis aktyvumas jau yra tapęs
neatsiejama gyvensenos dalimi.
Renginyje dalyvavo daug LSMU
gimnazijos moksleivių.

Sporto rungtis sudarė aštuonios
užduotys, kurių metu buvo galima
išmėginti taiklumą smiginio, pasa
gos, badmintono, lėkščiasvydžio
ir kamuolio metimo rungtyse,
greitumą bei vikrumą – šuoliuojant
maišuose bei žaidžiant netradicinį
žolės riedulį. Ypač entuziastingai
dalyviai žaidė tinklinį su paplūdi
mio rankšluosčiais ir gimnastikos
kamuoliais. Daugiausia susikaupi
mo ir valios pastangų pareikalavo
jogos asanos „Medis“ imituota
užduotis.
Ši LSMU Sporto instituto organizuota
fizinio aktyvumo valanda buvo vie
nas iš Europos sporto savaitės „Būk
aktyvus“ renginių.
6 p.
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ZUMBOS RITMU LSMU JUDĖJO
Į EUROPOS SPORTO SAVAITĘ
5 p.
Europos Komisijos iniciatyva organi
zuojamas renginys siekia, kad kuo
daugiau europiečių prisijaukintų
sportą ir aktyvią fizinę gyvenseną. Tai
puikiai atspindi ir ši, dažnai vartoja
ma frazė „Getting Europe be Active“.

Lietuvoje renginį „Būk aktyvus“
inicijavo Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“. Jos duomenimis, sporto
savaitės metu šalyje įvyko per šimtą
įvairiausių renginių. Mes, LSMU Spor
to instituto darbuotojai, džiaugiamės,
kad buvome šio renginio dalis.

Viešasis pranešimas!

Tad organizatorių vardu norime
padėkoti visiems, aktyviai dalyvavu
siems, skleidusiems gerą nuotaiką,
džiaugsmą ir įrodžiusiems, kad fizi
nis aktyvumas yra ne varginanti, bet
ir naudinga bei linksma veikla.
LSMU Sporto centras

E. Laurinavičiūtės nuotr.

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas,
SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Anatomijos
institute.
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – filologija) ir 2 asis
tentų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – filologija) Kalbų ir
edukacijos katedroje,
■ 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1
docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Endokrinolo
gijos klinikoje,
■ 2 docentų (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina)
Kardiologijos klinikoje,
■ 2 profesorių (1,0 et. ir 0,75 et., mokslo kryptis – medicina)
ir 3 docentų (0,5 et., 0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis –
medicina) Radiologijos klinikoje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Vidaus
ligų klinikoje.
Slaugos fakultete:
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) ir 1 docen
to (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius rei
kalavimus 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
dėstant žmogaus anatomiją visų fakultetų studentams
lietuvių ir anglų kalbomis – docento pareigoms eiti Anato
mijos institute. 2. Darbo patirtis: dėstant lietuvių (užsienio)
kalbą sveikatos mokslų ir veterinarijos studijų krypčių
studentams užsieniečiams – lektoriaus pareigoms eiti ir
dėstant profesinę (biomedicinos srities) užsienio (anglų)
kalbą – asistento pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos kate
droje. 3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją:
gydytojo endokrinologo – profesoriaus ir docento pareigoms
eiti Endokrinologijos klinikoje, gydytojo kardiologo – docento
pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje, gydytojo radiologo –

SIŪLOME „STRAUMANN“
DANTŲ IMPLANTUS IR KAULO
PRIAUGINIMĄ NEMOKAMAI
Atliekamas mokslinis tyrimas. Pacientams
siūlome „Straumann“ dantų implantus ir
kaulo priauginimą nemokamai. Savo lėšomis
reikės apmokėti tik už pačią procedūrą ir
kompiuterinę tomografiją. Kviečiame visus
norinčius dalyvauti tyrime.
Būtinos sąlygos:
■ Privalo būti tik apatinis žandikaulis.
■ Krūminių dantų zona.
Kreiptis tel. 8 659 86247.

profesoriaus ir docento pareigoms eiti Radiologijos klinikoje,
vidaus ligų gydytojo – docento pareigoms eiti Vidaus ligų
klinikoje, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo – pro
fesoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje. 4. Darbo
patirtis dėstant neurologinių ligonių reabilitaciją Medicinos
studijų programos studentams – profesoriaus pareigoms
eiti ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija, gebėjimas
vadovauti kineziterapijos studentų praktinei ir mokslinei
veiklai, darbo patirtis dėstant kineziterapijos studijų dalykus
(biomechanika, judesių valdymas, kineziterapinė diagno
zė, klinikinis mąstymas, informacinės ir komunikacinės
technologijos kineziterapijoje) Medicinos fakulteto 4 kurso
studentams – docento pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass
formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių
straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti
profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo
mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po dak
taro disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio
vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (origi
nalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąži
nami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus,
patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifi
kaciniams 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. gruodžio 4 d. Personalo
tarnybai (I a., 104 kab.), 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

PADĖKA

S

varbiausias turtas – sveikata, o už jos išsaugojimą esu be galo dėkinga
Kauno klinikų Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos specialistei
Viktorijai Moliejienei, Reumatologijos klinikos administratorei gydytojai reu
matologei Loretai Adomaitienei, Reumatologijos klinikos gydytojai rezidentei
Martynai Ramavičiuckaitei ir kitam personalui už tikslų diagnozės nustatymą,
sėkmingą osteoporozės gydymą, rūpestį, dėmesį ir atidumą žmogui.
Jums dėkoja pacientė Elena Trimonienė

D

INFORMACIJA

ėkoju už profesionalumą ir nuoširdų gydymą Chirurgijos klinikos chirurgijos
skyriaus gydytojams: doc. V. Krasauskui, prof. A. Macui, ir Endokrinologijos
klinikos endokrinologijos skyriaus gydytojai prof. B. Žilaitienei bei visam perso
nalui, padėjusiam man sveikti. Stiprybės, mielieji, nepervarkite, sveikatos ir kuo
geriausios kloties jūsų kilniame darbe ir asmeniniame gyvenime. Ačiū jums.
Audronė Maciūnienė

Lapkričio 10 d. 13 val. LSMU MA MF Akušerijos ir ginekologijos klinikos
docentas dr. Saulius Paškauskas Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos
klinikos Didžiojoje auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Gimdos kaklelio
vėžio atkryčio diagnostika ir chirurginio gydymo galimybės“.

DISERTACIJOS GYNIMAS
Gruodžio 13 d. 10 val. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos kon
ferencijų salėje (Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo
krypties tarybos posėdyje bus ginama Tomo Lapinsko daktaro disertacija
„Miokardo deformavimosi rodiklių įvertinimas širdies magnetinio rezonanso
tyrimu bandomuosiuose ir klinikiniuose moksliniuose tyrimuose“ (biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Konsultantas – prof. dr. Rimantas Benetis (Lietuvos sveikatos mokslų univer
sitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas (Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Doc. dr. Juozas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biome
dicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Saulius Lukoševičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biome
dicinos mokslai, medicina – 06B)
Doc. dr. Sigita Glaveckaitė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Dr. Julia Grapsa (Klivlendo klinika, Abu Dabis, biomedicinos mokslai, medi
cina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161
Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

IX TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „NEURODIVERSITY:
FROM THEORY TO CLINICS“ („NEUROĮVAIROVĖ:
NUO TEORIJOS KLINIKINĖS PRAKTIKOS LINK“)
Kviečiame į IX tarptautinę konferenciją „Neurodiversity: from theory to
clinics“ („Neuroįvairovė: nuo teorijos klinikinės praktikos link“), kuri vyks
gruodžio 1 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centre (Sukilėlių pr. 13, Kaunas). Dalyvių registracija
9.00–9.45 val.
Kviečiame neurobiologus, neurofiziologus, biochemikus, biofizikus, geneti
kus, matematikus, informacinių technologijų specialistus, neurologus, psi
chiatrus, psichologus ir kitų specialybių gydytojus, rezidentus ir studentus,
dirbančius neuromokslų srityje.
Renginio kalba – anglų k. Konferencijoje bus išduodami dalyvio pažymėji
mai.
Konferencijos pranešimų santraukos bus publikuojamos žurnalo „Medicina“
(Kaunas) priede.
Konferencijos programa ir registracija tinklapyje:
http://www.neuromokslai.lt/lt/lna-konferencijos/ix-oji-moksline-lna-konfe
rencija-2017/
Lietuvos neuromokslų asociacija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
LSMU MA Neuromokslų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

