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ŠVIESIŲ IR DŽIAUGSMINGŲ ŠV. VELYKŲ!

B

rangūs Bičiuliai, Kristaus Prisikėlimas tesustiprina
visą mūsų – LSMU ir Kauno Klinikų bendruomenę,
idant ji turėtų jėgų kurti gyvybės kultūrą, kur būtų
gerbiama ir priimama kiekviena žmogaus gyvybė.
Kad visada Jums sektųsi būti gailestingais ir gerais
žmonėmis, tegul tikėjimas ir meilė visada padeda atlikti
gausius gerus darbus.
Linksmų šventų Velykų linkiu kiekvienam iš Jūsų!
Jūsų kapelionas mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius

LIBANE IR INDIJOJE PASIRAŠYTI LSMU SUSITARIMO MEMORANDUMAI
Kovo 15–22 d. LSMU delegacija, Senato pirmininkas, Kardiologijos
instituto direktorius, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos
klinikos vadovas prof. Rimantas Benetis, Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė prof. Ingrida Janulevičienė, Slaugos fakulteto
dekanė prof. Jūratė Macijauskienė ir Tarptautinių ryšių ir studijų
centro tarptautinių programų koordinatorė Ingrida Inčiūrienė lankėsi
Libano ir Indijos mokslo bei gydymo įstaigose.
Ingrida Inčiūrienė,
Tarptautinių ryšių ir studijų centras

L

ibane delegacija susitiko su greičiausiai besiplečiančio Libano
tarptautinio universiteto (Lebanese
international university) ir Bahman’i ligoninės Beirute vadovais,
pristatė LSMU vientisųjų studijų
programas – „Medicina“ ir „Veterinarija“, – studijų programas

„Slauga“, „Visuomenės sveikata“
ir podiplominių studijų programas.
Su šiomis įstaigomis buvo pasirašyti susitarimo memorandumai dėl
abipusio siekio skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą švietimo, mokslinių tyrimų ir mokymo srityje, dėstytojų ir studentų mainų, bendrų
seminarų ir konferencijų organizavimo, keitimosi patirtimi.
3 p.

Libano tarptautiniame universitete.

GYVENSENOS SPECIALISTAI: DAUGELIO LĖTINIŲ LIGŲ PRIEŽASTIS – SĖDĖJIMAS
Sėdėjimas – nauja rūkymo forma. Kovoje su pasyvaus gyvenimo
ir žalingų įpročių bei nesubalansuotos mitybos sukeliamomis
ligomis tradicinės medicinos nepakanka – būtina keisti žmonių
įpročius ir aplinką. Pasak Europos Sąjungos (ES) komisaro Vytenio
Andriukaičio, sveikos gyvensenos specialybės integracija į sveikatos
sistemą – pirmas ir svarbiausias žingsnis šių tikslų link.
Tautvydas Bulvičius
Sveikatos apsaugai reikia pokyčių
Apie tai, kad šiuolaikinė medicina
ir sveikatos apsauga privalo iš kito
kampo pažvelgti į modernaus gyvenimo sukeliamas sveikatos prob lemas, kalba ne tik V. Andriukaitis.
Kovo 4 dieną Lietuvos sveikatos
mokslų universitete (LSMU) vykusioje jau 4-ojoje tarptautinėje gyvensenos medicinos konferencijoje
„Gyvensenos medicina: sprendimas
lėtinių ligų prevencijai ir gydymui“
sveikatos apsaugos ministras Au-

relijus Veryga, kartu su žinomais
Lietuvos ir pasaulio sveikatos priežiūros specialistais diskutavo apie
vis daugiau susidomėjimo pasaulyje
sulaukiančią gyvensenos medicinos
profesiją, kuri sveikatos apsaugos
srityje padės įgyvendinti daugybę
teigiamų pokyčių.
A. Veryga prisiminė netolimą praeitį,
kai pasaulis buvo susikoncentravęs į
klinikinę mediciną ir ligų gydymo srityje atliekamus mokslinius tyrimus.
„Šiandien jau niekas nekvestionuoja
sveikatą lemiančių veiksnių – mitybos, rūkymo, alkoholio vartojimo ir

M. Zimano nuotr.
fizinio aktyvumo. Prieš kelis dešimt
mečius apie tai dar nebuvo kalbama“, – sakė ministras.
A. Veryga pasidžiaugė, kad LSMU
inicijuota studijų programa „Gyvensenos medicina“, kurios pirmuoju

koordinatoriumi buvo pats minist
ras, jau domisi ir kitos Lietuvos
bei užsienio aukštosios mokyklos.
„Lietuvai – tai puiki proga pristatyti
kažką naujo ne tik sau, bet ir visam
pasauliui“, – teigė jis.

Už daugybę nuveiktų darbų sveikos
gyvensenos populiarinimo srityje
savo kolegas pagyrė ir LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis
Petrikonis.
3 p.
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NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k.
1121010NUTA0XI-2147) antrojo skirsnio 37 punkto 6 papunkčiu ir
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų
suteikimo nuostatais (patvirtinta 2014 m. gegužės 16 d. nutarimu
Nr. 46-15; nauja redakcija nuo 2016 m. gruodžio 23 d., patvirtinta
nutarimu Nr. 83-6), Senatas nutaria suteikti:
■ dr. Nataljai Bulatovai docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą;
■ dr. Nemirai Jurkienei docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą;
■ dr. Rolandui Stankevičiui docento pedagoginį vardą ir išduoti
atestatą.
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 išrinktą prof. Ingridą Janulevičienę – LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų
centro 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. Liudą Ivanauską LSMU MA FF Analizinės ir toksikologinės
chemijos katedros vedėju;
■ prof. Valdą Jakštą LSMU MA FF Farmacinių technologijų instituto
vadovu;
■ doc. Juozą Kupčinską LSMU MA MF Gastroenterologijos klinikos
vadovu.
Vadovaudamasis LSMU Rezidentų judumo fondo nuostatais, patvirtintais LSMU senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-10,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria tvirtinti
2017 m. Rezidentų judumo fondo ataskaitą.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k.
1121010NUTA0XI-2147) 37 straipsnio 22 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymu (Žin. 1996, Nr. 68-1633, i. k. 0961010ISTA00I-1428) 5 str. 10 d.
ir 12 str. bei VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio
mokymo ir bandymų centras“ įstatų (LSMU senato 2011 m. sausio
21 d. nutarimas Nr. 5-09) 32.5 punkto nuostatomis, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto senatas nutaria tvirtinti VšĮ „Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras“ metinę
finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė
yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame
dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų
buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin. 2010, Nr. 62-3035, i. k.
1101100NUTA00000598, nauja redakcija – Nr. 795, 2016-08-11,
paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22370), ir įvertinęs, kad VšĮ
„Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras“ reikšmingai sumažino įsiskolinimus kreditoriams
(daugiau kaip 20 procentų), padidino pieno gamybos apimtis
daugiau kaip 5 procentais bei parengė pieno produktų gamybos
verslo planą, rektoriaus teikimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. Nustatyti, kad VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
praktinio mokymo ir bandymų centras“ kategorija yra antroji (2).
2. Nustatyti VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio
mokymo ir bandymų centras“ direktoriui:
2.1. mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientą – 13;
2.2. mėnesinės algos kintamąją dalį iki finansinių metų pabaigos –
30 procentų.
3. Numatyti VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio
mokymo ir bandymų centras“ direktoriui užduotis finansiniams
metams:
3.1. įsiskolinimų kreditoriams sumažinimas ne mažiau kaip 20
procentų;
3.2. gyvulininkystės produkcijos savikainos sumažinimas ne mažiau
kaip 2 procentais;
3.3. ne mažiau kaip 5 procentais prailginti studento apsilankymo
centre laiką, skirtą praktiniam mokymui ir praktiniams įgūdžiams
įgyti;
3.4. skatinti bendradarbiavimą su verslo įmonėmis vykdant mokslinius tiriamuosius bandymus: ne mažiau kaip 50 procentų padidinti
(palyginti su 2017 metais) su verslo įmonėmis pasirašytų sutarčių
atlikti mokslinius tiriamuosius bandymus skaičių;
3.5. naudojant inovacijas atnaujinti pašarų rengimo bazę.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) mokslo instituto tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu
LSMU senato 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 13-03, pakeistu
LSMU senato 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 96-05, LSMU
senatas nutaria:
1. Į LSMU Neuromokslų instituto tarybą skirti šiuos asmenis:
Arūną Germanavičių, prof., VU Medicinos fakulteto Psichiatrijos
klinikos profesorių;
Vaidotą Marozą, prof. dr., KTU Elektros ir elektronikos inžinerijos
fakulteto Elektronikos inžinerijos katedros profesorių, KTU Biomedicininės inžinerijos instituto direktorių;
Daivą Rastenytę, prof. habil. dr., LSMU MA kanclerę, Neurologijos
klinikos profesorę, klinikos vadovę;

Rimantą Stakauską, dr., LSMU Gyvūnų tyrimo centro vadovą;
Benjaminą Žemaitį, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentą.
2. Į Neuromokslų instituto tarybą Senato skiriamų narių sąrašą
perduoti LSMU rektoriui.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37 punkto 1 papunkčio nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria tvirtinti 2018
metų bendrojo priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ir Vilniaus universiteto rezidentūros studijas bendruosius principus
ir priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros
studijas priėmimo taisykles.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 814231) 37 p. 22 p. p. nuostatomis, nutaria:
1. Pritarti LSMU VA Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos
simuliacijos centro steigimui.
2. Patvirtinti LSMU VA Veterinarinės medicinos simuliacijos centro
nuostatus.
3. Siūlyti rektoriui teikti šį klausimą svarstyti ir tvirtinti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto taryboje.
4. Nustatyti, kad 2 šio nutarimo punktas įsigalioja VA Veterinarijos
fakulteto Veterinarinės medicinos simuliacijos centrą patvirtinus
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryboje.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos ir farmakologijos instituto nuostatus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos
Farmacijos fakulteto nuostatus.
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:
1. Patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vientisųjų studijų programos „Odontologija“ 2018–2019 m. m. II kurso studijų planą.
2. Patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto I studijų pakopos studijų programos „Burnos higiena“ 2018–2019 m. m. II kurso
studijų planą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kultūros centro nuostatus.
Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

MAISTO SAUGOS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO KOMPETENCIJOS
TADŽIKIJOS IR KIRGIZIJOS UNIVERSITETAMS
Kovo 19–24 dienomis LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedroje
stažuotę atliko dviejų Tadžikijos ir dviejų Kirgizijos universitetų
dėstytojai bei keletas verslo asociacijų atstovų. Stažuotė organizuota pagal projektą „Aukštasis mokslas Centrinės Azijos maisto
sistemoms ir standartams (HECAFS)“, kuriame LSMU yra viena iš
projektą vykdančių institucijų.
Alvidas Šarlauskas,
Tarptautinių ryšių ir studijų centras

P

rojekto tikslas – įdiegti Azijos universitetuose studijų dalykus arba
modulius, kurie garantuotų maisto
saugos užtikrinimo kompetencijų
išugdymą su maisto technologijomis
susijusiose vietos studijų programose bei perduoti gerąją dėstymo
praktiką ir studijų programų turinio
pritaikymą verslo įmonių poreikiams. LSMU VA VF Maisto saugos
ir kokybės katedra šiame projekte
kuruoja maisto saugos valdymo sistemų (RVASVT, ISO 22000), bendrųjų
kokybės vadybos principų ir maisto
mikrobiologijos mokymo modulių
įdiegimą.
Stažuotės programoje buvo numatytas maisto studijų LSMU pristatymas,
susitikimai su studijų programų
komitetų atstovais, programų kūrimo
ir studijų organizavimo geroji praktika. Tris dienas svečiai iš Tadžikijos
ir Kirgizijos, lydimi LSMU atstovų,

vizitavo maisto įmones, valstybės
institucijas, ūkius. Neišdildomą
įspūdį svečiams paliko vizitas į „Vičiūnų“ įmonių grupei priklausančius
UAB „Plungės kooperatinė prekyba“
gamybos cechus, išsiskiriančius itin
aukšto lygio maisto saugos užtikrinimo praktika ir turinčius sertifikuotas
beveik visas pagrindines maisto saugos vadybos sistemas. UAB „Plungės
kooperatinė prekyba“ šiuo metu veikia RVASVT (rizikos veiksnių analizė
ir svarbieji valdymo taškai, angl. k. –
HACCP) ir savikontrolės sistema.
2004 metais gauti BRC ir IFS Gerosios
ūkininkavimo praktikos (Global Standard for Food safety) sertifikatai.
Valstybinėje maisto ir veterinarijos
tarnyboje ir Nacionaliniame maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo institute dėstytojai iš Tadžikijos ir Kirgizijos buvo supažindinti su valstybinės
kontrolės ir stebėsenos programų
sudarymo principais. Pristatymo
metu buvo aptariami šių programų
4 p.
vykdymo ypatumai.
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LIBANE IR INDIJOJE PASIRAŠYTI LSMU SUSITARIMO MEMORANDUMAI
1 p.
Viename iš svarbiausių Libano – Beiruto arabiškajame universitete (Beirut arab university) – oficialaus vizito
metu buvo sutarta dėl memorandumo pasirašymo artimoje ateityje.
Universiteto plėtros galimybės ir strategija aptarta su mūsų Universiteto
alumnu, LSMU tarpininku Libane, gyd.
Badri Al Awaru, kuris parodė besikuriantį LSMU biurą Beirute. Buvo malonu sutikti mūsų Universiteto alumnus,
puikiai kalbančius lietuviškai.
Už pagalbą LSMU delegacijai Libane
dėkojame LSMU ligoninės Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinikos gydytojui kraujagyslių chirurgui Ahmad’ui Mourad’ui.
Indijoje LSMU atstovai lankėsi Madraso medicinos misijos ligoninėje
(Madras Medical mission), Pondučerio medicinos mokslų insitute
(Pondicherry institute of medical
sciences), kur taip pat buvo pasirašyti LSMU susitarimo memorandumai
ir Erasmus+ sutartys dėl būsimo
bendradarbiavimo.

Memorandumo pasirašymas.
Vizito Indijoje metu LSMU delegacija
susitiko ir su didžiausią studentų
rekrūtavimo tinklą turinčios Europe
Study Center agentūros valdyba, ku-

Pondučerio medicinos mokslų institute.
rios biure Čenajuje (Chennai) pristatė
naujas LSMU podiplominių stažuočių
programas (Postgraduate fellowships), susitiko su pretendentais į po-

diplomines studijas. LSMU universitetas ir visos studijų programos buvo
pristatytos ir tiesioginio eterio Indijos
„Captain News“ televizijoje metu.

Vizitų metu užmegzti ryšiai ir pasirašyti susitarimo memorandumai –
svarbus žingsnis plečiant LSMU veik
lą Libane ir Indijoje.

GYVENSENOS SPECIALISTAI: DAUGELIO LĖTINIŲ LIGŲ PRIEŽASTIS – SĖDĖJIMAS
1 p.
Kalbėdamas renginio dalyviams
jis pabrėžė, kad esame laimingi
tada, kai organizme yra keturių
ypač svarbių hormonų – endorfino,
serotonino, dopamino, oksitocino –
pusiausvyra. Gyvensenos medicinos
raidos kelyje prorektorius linkėjo
nepritrūkti nė vieno iš šių laimės
komponentų. Jam pritarė ir konferencijos pirmininkė, LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė prof.
Ramunė Kalėdienė, pasidžiaugusi,
kad pasauliniai sveikatos priežiūros
specialistai susirinko savo žiniomis
pasidalyti su kitais.
Siekiant, kad iki šiol nuveiktų darbų
naudą pajustų didžioji visuomenės
dalis, labai svarbu ne tik šiais metais studijų programą „Gyvensenos
medicina“ LSMU baigusius magistrantūros absolventus, bet ir būsimus šios srities specialistus integruoti į sveikatos apsaugos sistemą.
„Kaip tai įtraukti į švietimo sistemą,
kaip mes galime užtikrinti darbo
vietas, kaip galime aptarti finansavimo dalykus ir kaip finansiškai
kompensuoti sveikos gyvensenos
receptus“, – svarbiausius klausimus
konferencijoje kėlė V. Andriukaitis.
Jau 2018 metų gegužės mėnesį sveikos gyvensenos specialistai susidurs

Ramunė Kalėdienė.
su sveikatos apsaugos sistemos
pokyčiais – jie bus integruojami į
išplėstą šeimos gydytojų komandą.
Gyvensenos medicinos specialistai,
dirbdami kartu su asmens sveikatos priežiūros specialistais, padės
sėkmingiau gydyti ir valdyti šiuolaikinės gyvensenos sukeliamas lėtines
ligas.
Prakalbęs apie sveikos gyvensenos
receptus V. Andriukaitis pabrėžė,
kad tai ypač svarbus klausimas,
norint, kad sveikos gyvensenos pas
laugos būtų teikiamos sėkmingai, o
pacientai jomis noriai naudotųsi. Jis

Kamila Borkowska, Alicja Baska, Izabela Wrzolek, Adriana Durczak.
Autoriaus nuotr.

Aurelijus Veryga.
paminėjo Vokietijos pavyzdį, kur jau
svarstoma, kaip finansuoti fizinio
aktyvumo receptus ir paskatinti patį
pacientą tuo naudotis. Šios srities pasiekimai, kaip teigia eurokomisaras,
priklauso nuo politikos formavimo ir
politinių lyderių apsisprendimo.
Kaunas – gyvensenos medicinos
centras Europoje
Tarptautinio renginio apie sveiką
gyvenseną dalyviai sutiko, kad Kaune gyvensenos medicinos studijas
vykdantis LSMU atlieka ypatingą vaidmenį visoje Europoje – tokios šios
srities aukščiausius tarptautinius
reikalavimus atitinkančių specia
listų koncentracijos Senajame žemyne daugiau nėra. „Kaune turime
magistrantūros studijų programą,
„Gyvensenos medicina“ atitinkančią
visus tarptautinius reikalavimus ir
suteikiančią užsienyje pripažįstamą
išsilavinimą. Jūs esate šios srities
pradininkai“, – renginyje džiaugėsi
Tarptautinės gyvensenos medicinos
tarybos (JAV) direktorius Stephan’as
Herzog’as.
S. Herzog’as ragino nebrėžti lygybės
ženklo tarp gyvensenos medicinos ir
alternatyviosios, netradicinės medicinos. „Alternatyviajai medicinai dažniausiai priskiriami gydymo metodai,
kurie labai retai remiasi moksliniais
tyrimais. Gyvensenos medicinoje viskas yra kitaip – gydymo metodikos

Vytenis Andriukaitis.
yra grindžiamos mokslu“, – kalbėjo
renginio svečias.
Tiems, kas mano, kad sveikatą iš
anksto nulemia paveldėti genai,
pasauliniai sveikos gyvensenos specialistai turi gerų žinių – pasak Loma
Linda universiteto (JAV) profesoriaus
John’o Kelly’o, „genus „įjungia“ ir
„išjungia“ įvairūs aplinkos veiksniai“. Čia jis papasakojo mokslininkų
laboratorijoje atliktą pavyzdį: pelė,
serganti daugeliu žmogui būdingų
lėtinių ligų, sveikai maitinama susilaukė visiškai sveikų palikuonių.
Genetiškai jie taip pat buvo linkę į
įvairias lėtines ligas, tačiau tinkamos
gyvenimo sąlygos paveldėtus genus
visiškai „išjungė“.
Gyvensenos specialistai atkreipė
dėmesį ir į tai, kad sveika visuomenė turėtų būti aktuali ne tik valstybei, bet ir verslui. Kaip teigė Arabų
sveikatos ir gyvensenos vadybos
instituto profesorius Adrianas Kennedy, pasaulyje yra šimtai tūkstančių
įvairaus dydžio kompanijų ir sveikatos draudimo paslaugas teikiančių
įstaigų, kurios stengiasi sumažinti
didėjančias darbuotojų sveikatos
priežiūros išlaidas. „Vienintelis
būdas sumažinti šias išlaidas ir
padidinti produktyvumą bei pelną –
žmonių sveikatos gerinimas“, – teigė
prof. A. Kennedy.
Profesoriaus teigimu, norint tai pasiekti, būtina pirmiausia pakilti nuo

kėdžių. Sėdimasis darbas, nereikalaujantis didelio fizinio aktyvumo,
šiandien yra daugelio lėtinių ligų
priežastis. Pasak prof. A. Kennedy,
kelios minutės mankštos darbe gal
ir neišgydys daugelio lėtinių ligų,
tačiau tikrai sumažins jų simptomus
ar net užkirs kelią joms atsirasti.
Domisi ir užsienio universitetai
Tai, kad susidomėjimas gyvensenos
medicina nuolat didėja, patvirtina
kaimyninės Lenkijos sostinėje esantis Varšuvos medicinos universitetas, kuriame jau veikia Mokslinis
gyvensenos medicinos klubas. Savo
šalį LSMU vykusiame renginyje atstovavusios Izabela Wrzolek, Adriana
Durczak, Kamila Borkowska ir klubo
prezidentė Alicja Baska džiaugėsi,
kad atsirado galimybė vienoje vietoje išklausyti daugybę pasaulio gyvensenos medicinos ekspertų.
„Įdomu išgirsti daugybę panašių
minčių vienoje vietoje ir galbūt ateityje bandysime sekti LSMU pėdomis,
nes tai, ką darote, mums yra labai
aktualu“, – teigė A. Baska. Jos teigimu, Gyvensenos medicinos studijų
programos Lenkijoje dar nėra, tačiau
medicinos studentai jau gali studijuoti tam tikrus su šia programa
susijusius studijų dalykus, o balandį,
siekiant populiarinti gyvensenos
mediciną, panaši konferencija vyks
ir pačioje Lenkijoje.

DĖMESIO! Informaciją, kurią pageidaujate išspausdinti artimiausiame LSMU laikraščio „Ave vita“ numeryje, reikėtų atsiųsti avevita@lsmuni.lt iki antradienio 17 val. (jeigu trečiadienis yra poilsio
diena, informacijos lauktume iki antradienio 12 val.). Dėkojame Jums už supratingumą, malonaus bendradarbiavimo ateityje.
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ĮTEIKTA VERTINGA DOVANA KAUNO KLINIKŲ VAIKŲ CHIRURGIJOS KLINIKAI
O
peracijos, atliekamos procedūros ir buvimas ligoninėje
psichologiškai veikia visus, o vaikai
šį psichologinį diskomfortą jaučia
dar stipriau. Gydomų, operuojamų
vaikų psichologinis komfortas labai
priklauso nuo nuoširdaus, profesio
nalaus personalo bendravimo ir
jaukios aplinkos. Klinikoje gydomi
vaikai iki 18 metų. Ir nesvarbu, koks
jų amžius – jie jautriai reaguoja į
atliekamas procedūras. Lankydamiesi Vaikų chirurgijos klinikoje UAB
„Hegelmann Transporte“ atstovai tai
suprato ir nutarė padėti sukurti jaukesnę aplinką klinikoje gydomiems
pacientams.
Kovo mėnesį UAB „Hegelmann Transporte“ direktorius klinikai įteikė dovaną – didelį šiuolaikišką televizorių,
kurį planuojama kabinti tvarstomajame-procedūrų kabinete. Atliekant
procedūras, mažiesiems pacientams
bus rodoma įvairi bei nuotaikinga
animacija, skambės muzika – tai

sumažins vaikų patiriamą stresą ir
baimę. Tokia praktika įprasta daugelyje Europos vaikų ligoninių.
„Esame labai dėkingi rėmėjams už
reikšmingą dovaną ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo“, – džiaugėsi
Vaikų chirurgijos klinikos vadovas
prof. Vidmantas Barauskas ir klinikos
kolektyvas.
Lankydamiesi Vaikų chirurgijos klinikoje šios transporto įmonės atstovai
artimiau susipažino su klinikos
struktūra ir pastebėjo, kad nėra
specialaus vaikų žaidimų kambario.
„Apžiūrėję gana erdvų įstiklintą
balkoną, jie pritarė darbuotojų minčiai šioje patalpoje įrengti žaidimų
kambarį. Pažadėjo realią pagalbą jį
įrengiant“, – pasakojo prof. Vidmantas Barauskas.
Kauno klinikų Vaikų chirurgijos klinikos stacionare kiekvienais metais
gydoma per 4500 pacientų, didžioji
dalis jų (85 proc.) operuojami.
Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų archyvo nuotr.

SMEGENŲ PAŽINIMO IR APSINUODIJIMO PREVENCIJOS SAVAITĖ LSMU
Dr. Aušra Saudargienė,
LSMU Neuromokslų institutas

K

iekvienais metais kovo mėnesį
pasaulyje minima Smegenų pažinimo savaitė (ang. Brain Awareness
Week). Smegenų pažinimo savaitės
renginius nuo 1996 m. organizuoja
ir remia JAV nevyriausybinė labdaros
organizacija DANA ir Europos neuromokslų asociacijų draugija FENS (ang.
Federation of European Neuroscience
Societies). Renginių tikslas – supažindinti visuomenę su naujaisiais smegenų tyrimų laimėjimais, psichikos
ir neurologinių ligų diagnozavimo,
gydymo ir profilaktikos metodais,
paskatinti domėtis neuromokslais ne
tik studentus, įvairių profesijų darbuotojus, bet ir vaikus.
Šiemet kovo 15 d. ir kovo 20 d. į
Smegenų pažinimo ir Apsinuodijimų
prevencijos savaitės renginius „Vyrai
ir moterys: ar tikrai tokie skirtingi?“
pakvietė LSMU Neuromokslų institutas.

LSMU doktorantė, gydytoja vaikų
endokrinologė Rūta Navardauskaitė
pranešime „Dvi lytys, ar tikrai?“
kalbėjo apie lyties vystymosi sutrikimus: įgimtą antinksčių hiperplaziją,
genetinį visiško nejautrumo androgenams sutrikimą, lyties tapatumo
sutrikimą, taip pat supažindino su
skirtingu vyrų ir moterų polinkiu
sirgti tam tikromis ligomis: moterys
dažniau serga autoimuninėmis ligomis, valgymo sutrikimais, Alzheimerio
liga, psichikos sutrikimais – nerimu,
depresija; vyrai dažniau kenčia nuo
autizmo, širdies ir kraujagyslių ligų,
traumų ir nelaimingų atsitikimų. Apie
vyrų ir moterų savižudišką elgesį,
savižudybių priežastis, rizikos veiksnius, įveikos strategijas pasakojo
LSMU doktorantė, gydytoja psichiatrė
Aidana Lygnugarytė-Grikšienė. Lietuvoje vyrų savižudybių rodiklis beveik
4 kartus didesnis nei moterų ir yra
vienas didžiausių Europoje. Apsauginis veiksnys, mažinantis moterų
savižudybės riziką, yra užimtumas,

o vyrų – šeima. LSMU SMD Vaikų ir
paauglių psichiatrijos būrelio atstovė
Eglė Ginaučiūtė supažindino su emocine vaiko raida, biologine, socialinio
išsivystymo ir socialinio konstruktyvizmo teorijomis, paaiškinančiomis
skirtumus tarp lyčių. LSMU SMD
Psichiatrijos būrelio atstovė Julija
Dimšaitė kalbėjo apie empatiją, vyrų
ir moterų skirtumus atpažįstant emocijas ir kūno kalbą. Ieva Čelpačenko ir
Kotryna Teišerskytė (LSMU SMD Psichiatrijos būrelis) parengė pranešimą
apie prenatalinius ir postnatalinius
berniukų ir mergaičių afektinių sutrikimų rizikos veiksnius, skirtumus
tarp vyrų ir moterų depresijos, nerimo, potrauminio streso sutrikimo,
obscesinio-kompulsinio sutrikimo,
panikos sutrikimo, socialinių ir kitų
fobijų. LSMU MA Psichiatrijos klinikos
asistentė, gydytoja psichiatrė-psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskienė
pranešime „Vyrai ir moterys gyvena
kartu: kaip lengviau susikalbėti“ pristatė biologinius ir socialinius lyčių

skirtumus, papasakojo apie šeimos
gyvavimo ciklo tarpsnius, siejamus su
susituokusia pora, šeima su mažais
vaikais, šeima su paaugliais vaikais,
šeima, išleidžiančia į savarankišką
gyvenimą vaikus, ir su pagyvenusiais
sutuoktiniais. Šeimos sudėties ir
funkcijų pokyčiai, atsirandantys pereinant iš vieno tarpsnio į kitą, neretai
būna sudėtingi ir sukelia santykių
krizę. Pranešėja pasidalijo patarimais
kylantiems iššūkiams įveikti, pabrėžė
pozityvumo, aiškaus ir tiesioginio
bendravimo šeimoje svarbą.
Smegenų pažinimo savaitės renginius pratęsė Apsinuodijimų prevencijos savaitės, kuri pasaulyje minima
nuo 1962 metų, kai JAV Prezidentas
Džonas Fidžeraldas Kenedis, reaguodamas į 1961 m. JAV Kongreso prašymą, trečiąją kovo mėnesio savaitę
paskelbė Nacionaline apsinuodijimų
prevencijos savaite, paskaita. LSMU
Kauno klinikų klinikinės toksikologijos gydytojas Jonas Šurkus papasakojo apie lyties ir amžiaus nulemtus

apsinuodijimų ypatumus. Pabrėžta,
kad kūdikių ir vaikų apsinuodijimų
ypatumus lemia dar nevisiškai išsivysčiusios organų sistemos, fizio
loginiai ir metabolizmo ypatumui,
pagrindinių pažaidos organų santykinės proporcijos su visu kūnu ir pan.
Suaugusiųjų apsinuodijimų lyties
nulemti skirtumai labiausiai susiję su
tam tikromis darbo arba laisvalaikio
veiklomis, o lyties nulemtus apsinuodijimų ir sėkmingos detoksikacijos
skirtumus lemia fiziologiniai, hormoniniai ir socialiniai ypatumai.
Apibendrinant Smegenų pažinimo ir
Apsinuodijimų prevencijos savaitės
renginių pranešimus aiškėja, kad
lytis yra svarbus veiksnys, lemiantis
biologinį, psichologinį ir socialinį
žmogaus gyvenimą. Renginius organizavo dr. Rima Naginienė, doc. dr.
Vesta Steiblienė (LSMU Neuromokslų
institutas), gydytojas Jonas Šurkus
(Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija) ir Lietuvos neuromokslų asociacija.

MAISTO SAUGOS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO KOMPETENCIJOS
TADŽIKIJOS IR KIRGIZIJOS UNIVERSITETAMS
2 p.
Svečiai aktyviai domėjosi gyvūnų
užkrečiamųjų ligų epidemiologine situacija mūsų šalyje, taip pat iniciatyvomis, skirtomis kovoti su didėjančiu
bakterijų atsparumu antibiotikams
ir maisto tvarkymo subjektų veiklos
rizikos vertinimo kriterijais, patikrų
atlikimo principais. Molėtų rajone įsikūrusiame Birutės ir Giedriaus Prakapavičių ūkyje svečiai galėjo pamatyti
šeimos verslo organizavimo praktiką
ir kartu susipažinti su maisto saugos
užtikrinimu auginimo ir pirminio
perdirbimo etapuose. Viena stažuotės
diena buvo skirta bendram darbui su
Maisto saugos ir kokybės katedros
dėstytojais, dalyvaujančiais projekte,
ir individualiems susitikimams su
kitais Veterinarijos fakulteto darbuotojais. Jų metu toliau buvo dirbama
su tobulinamu Tadžikijos ir Kirgizijos
universitetų dalykų temomis, dėstymui rengiama medžiaga, planuojamos dėstymo veiklos 2018 m. rudens
semestro ir 2019 m. pavasario semestro dėstymo veiklos.

Stažuotės rezultatai prisidės prie birželio pradžioje Kirgizijoje organizuojamo seminaro, kuriame vietos verslo
įmonių atstovams bus pristatyti patobulinti studijų dalykai ir numatomi

studijų rezultatai. Gavus jų pritarimą,
2018 m. rudenį Tadžikistano ir Kirgizijos universitetuose prasidės bandomasis dalykų dėstymas, kurį atliks
universitetų iš Europos dėstytojai.

Didelė dėstymo apimtis tenka ir LSMU
kuruojamai sričiai. Projekto dalyviai
tiki, kad jo rezultatai pagerins maisto
saugos užtikrinimą šiose dviejose
Centrinės Azijos šalyse. Šioms šalims

tai yra ne tik aktuali vidaus rinkos
problema, bet ir pagrindinė produkcijos ir eksporto į kitas valstybes
kliūtis, net ir į aplinkines bei Muitų
sąjungos šalis.
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GRĮŽTANTYS LIETUVOS PROTAI VETERINARIJOS AKADEMIJOS STUDIJOSE
LSMU VA Veterinarijos fakultetas darbų sūkuryje rūpinasi ir sugrįžtančiais Lietuvos protais. Smagu paminėti, kad Veterinarijos
akademijos absolventai Sigitas Čižinauskas ir Neringa Ališauskaitė,
įgiję patirties Europos aukščiausio profesinio lygio mokyklose,
studijavę ir kėlę kvalifikaciją ne vienus metus, mielai atvyksta į
Alma Mater ir dalijasi savo įgytomis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais
su Veterinarijos fakulteto studentais bei gydytojais. Profesionalių
svečių teikiamas konsultacijas pavyko užtikrinti ir universitetinės
klinikos pacientams.
Doc. dr. B. Karvelienė, LSMU VA VF
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų
klinikos vadovė

S

iekdami įgyti kuo daugiau praktinių įgūdžių, studijas baigę Europos veterinarijos koledže ir įgyję
Europos rezidento statusą, suteikiantį galimybę dirbti ir mokyti praktikos
bet kurioje Europos šalyje geriausius
studentus, mūsų Veterinarijos akademijos absolventai mielai įsitraukė
į studijų procesą LSMU VA Veterinarijos fakultete. Visą savaitę aktyviai
dalyvaujant VM 5 kurso studentams,
rezidentams vyko intensyvus Smulkiųjų gyvūnų neurologijos kursas.
Kurso metu klausytojai sužinojo
daug naujos būtinos informacijos,
kuri lektorių buvo pateikta įvairiomis
metodinėmis priemonėmis: ir vizualizacija, ir atvejų analize, ir vykdant
pacientų klinikines apžiūras, taikant
nuotraukų, vaizdo medžiagos analizę. Kurso klausytojai mokėsi, kaip
žingsnis po žingsnio elgtis gydant
pacientą, turintį centrinės nervų
sistemos traumą. Arba kaip atsakyti į
klausimą: kodėl šuns galva pakrypusi
į šoną? Ką gydytojui atsakyti ir patarti klientui, jeigu jis teigia, kad „Šuniui kažkas negerai su galva“. Kaip
atpažinti ir gydyti epilepsiją ir kt.
Šveicarijoje Europos veterinarinės
neurologijos rezidentūrą baigęs,
Suomijoje Neurologijos kliniką AISTI
įsteigęs veterinarijos gydytojas neurologas Sigitas Čižinauskas LSMU VA
VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje kelias dienas iš eilės

specialistų žinios ir išsilavinimas yra
aukštesni, prietaisai modernesni.
Universitetinės ligoninės lygis labai
susijęs su visos veterinarinės medicinos lygiu šalyje, nes tai yra vieta,
kur vyksta podiplominis specialistų
rengimas.

nemokamai konsultavo neurologinių
problemų turinčius pacientus.
Gerb. Sigitas mielai pasidalijo savo
patirtimi ir papasakojo jo paties
karjeros etapus Europos mokyklose,
kurių neaplenkti rekomenduoja ir
jaunajai veterinarų kartai.
Kuo ypatinga veterinarinė specializacija?
Veterinarijos ir žmonių medicinos
specialistų parengimas kardinaliai
skiriasi. Veterinarijos gydytojai, baigę universitetines studijas, gali iš
karto pradėti veterinarijos gydytojo
darbą. Specializacija nėra būtina,
rezidentūros ar internatūros studijos
nėra privalomos.
Veterinarijos gydytojai, kurie nori
toliau eiti specializacijos keliu, pirmiausia renkasi internatūros studijas
Europoje arba rezidentūros studijas
Lietuvoje. Jos trunka apie pusantrų
metų Europoje arba 2 metus Lietuvoje. Dažniausiai studijos vyksta universitetinėse veterinarijos ligoninėse arba
kai kuriais atvejais – didelėse aukšto
lygio privačiose klinikose. Internatūros
studijos skirtos universitetą baigusiems jauniems gydytojams, kurie
intensyviai dalyvauja naktiniuose
budėjimuose ir internatūros studijų
metu dirba vidaus ligų, chirurgijos,
anestezijos, neurologijos, intensyviosios terapijos ir kituose skyriuose.
Baigę internatūros ar rezidentūros
studijas jauni veterinarijos gydytojai
toliau dirbti eina į bendrosios praktikos klinikas arba renkasi vieną iš
tolesnių specializacijos galimybių.

Sigitas Čižinauskas ir Neringa Ališauskaitė.
Kaip vykdoma Europos koledžo veterinarijos specialistų rezidentūra?
Rezidentūra dažniausiai trunka
trejus metus ir atliekama prižiūrint
tam tikros srities diplomuotam specialistui. Rezidentūros programoje
nurodyti minimalūs pacientų skaičiai, kuriuos būsimasis specialistas
turi pamatyti ir ištirti, valandos,
kurias turi praleisti prižiūrint specialistui, ir rotacijos, kurias turi atlikti
rezidentūros metu. Rotacijos būna
1–2 savaičių trukmės, jas prižiūri
kitų sričių veterinarai (tarkime,
aš turėjau vidaus ligų, chirurgijos,
anesteziologijos, neuropatologijos ir
kt. rotacijas). Rezidentūros studijos
yra sunkios, intensyvios (kasdien
praktinis darbas trunka ne mažiau
kaip 12–14 val.) atsakingos ir jas
baigus laikomas baigiamasis egzaminas Europos veterinarijos specialisto
(European Veterinary Specialist™)
laipsniui įgyti.
Kiek šiuo metu yra tokio aukšto
lygmens rengiančių veterinarijos
mokyklų?
Šiuo metu Europoje yra 26 veterinarijos specialistų kolegijos, kurios rūpinasi 35 specializacijų programomis
(kai kurios kolegijos suteikia keletą

specialistų laipsnių). Europoje šiuo
metu yra per 3300 Europos veterinarijos specialistų, ir jų skaičius nuolat
didėja. Veterinarijos specialistus
vienija ir telkia po savo skėčiu Europos veterinarijos gydytojų taryba
„The European Board of Veterinary
Specialisation“ (EBVS, https://ebvs.
eu/about). EBVS jungia visas 26-ias
kolegijas. EBVS suteikia galimybę
naudoti Europos specialisto laipsnį.
Gal galėtumėte tiksliai įvardyti Jūsų
įgytą specializaciją?
Suteiktas Europos koledžo veterinarijos neurologijos specialisto vardas
EBVS® European Specialist in Veterinary Neurology (ECVN: https://www.
ecvn.org/ecvn/default.aspx) suteiktas vardas yra: Diplomate of European College of Veterinary Neurology.
Kur dažniausiai tokio aukšto lygio
specialistai dirba?
Europos veterinarijos specialistai
dažniausiai dirba universitetinėse
ligoninėse, todėl šiose ligoninėse
vyksta internatūros ir (arba) rezidentūros studijos. Universitetinė
ligoninė, palyginti su kitomis šalies
veterinarijos gydymo įstaigomis,
dažniausiai yra institucija, kurios

APIE TRANSHUMANIZMÀ IR ŽMOGAUS PRIGIMTĮ
Rūta Prakapaitė,
Bioetikos katedros asistentė

K

ovo 21 d. Universitete vyko LSMU
Bioetikos katedros organizuota
paskaita „Žmogaus prigimtis ir jos
keitimas. Transhumanizmo ideologija“, kurią skaitė Šv. Pijaus X kunigų
brolijos kun. Edmundas Naujokaitis.
Kun. E. Naujokaitis atkreipė dėmesį,
kad transhumanizmo tema labai plati – pokyčiai vyksta daugelyje sričių.
Norint susigaudyti informacijos jūroje,
reikia išmanyti ne vieno mokslo terminologiją bei principus – to dažnai
pritrūksta tiek transhumanizmu
besidominčiam profanui, tiek mokslininkui. Dėl plėtros krypčių gausybės
gana sunku aprėpti ir analizuoti
transhumanizmą kaip visuminį reiški-

nį. Galbūt dėl šių priežasčių dažniau
susiduriame su pavienes teigiamas
naujoves liaupsinančiomis kalbomis,
nei nuoseklia kritika. Pasak lektoriaus, bandant žvelgti į transhumanizmą kaip visuminius reiškinius, galima
pastebėti jo analogijų su krikščionybe. Tiksliau – tam tikrų jos elementų
apvertimo apraiškų. Pavyzdžiui,
transhumanistai vietoje krikščionių
plėtojamos antgamtinės malonės ir
išganymo doktrinos siūlo žmogiškąją
būklę keisti paties žmogaus jėgomis,
naudojant technines priemones. Tokios atskiros plėtojamos sritys kaip
global brain (kolektyvinis protas,
kuriamas pasitelkus smegenų ir
kompiuterio sąsają – Bažnyčios kaip
mistinio Kristaus kūno, šventųjų
bendravimo parodija), krionika (ne-

mirtingumo siekimas užšaldant kūną)
ir kitos liudija transhumanizmą turint
tam tikros kvazi- arba pseudoreligijos
požymių, kurios centre – žmogus kaip
dievas. Transhumanizmas veda į vadinamąjį posthumanizmą, kur žmogų
svajojama pakeisti antžmogiu.
Svarbu turėti aiškų supratimą, kas
apskritai yra žmogus. Krikščioniškoji
filosofija, kartu su vadinamojo krikščioniškojo aristotelizmo kūrėju šv.
Tomu Akviniečiu, žmogų apibrėžia
kaip substanciją, pabrėžia jo vienybę.
Postmodernizmas bando žmogų bei
pasaulį aiškinti pasitelkiant dalelių
srautų vaizdinį ir tai sudaro prielaidas
minčiai, kad žmogus gali keisti savo
tapatybę kaip panorėjęs, įvairiai jungti savo kūną ir protą su mašinomis.
Svarbu išplėsti asmens sąvoką. Tai

REDAKCIJA:
Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba,
LSMU Leidybos namai
A. Mickevičiaus g. 9,
LT-44307 Kaunas
El. p.: avevita@lsmuni.lt
Išeina kiekvieną penktadienį
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniaiir-organizacijos/leidybos-namai/leidiniai/

Redakcinės kolegijos pirmininkas:
Edgaras STANKEVIČIUS,
Leidybos namų direktorius
Redakcinė kolegija:
Algimantas TAMELIS, Medicinos fakulteto dekanas
Vita RIŠKEVIČIENĖ, Veterinarijos fakulteto dekanė
Rolandas STANKEVIČIUS, Gyvulininkystės technologijos
fakulteto dekanas

gali pakeisti visuomenės sampratą,
nes ne tik techniškai papildomas ar
pakeičiamas žmogaus kūnas (pvz.,
žmogus-kiborgas), bet keičiama pati
samprata – žmogus jaučiasi esąs
tuo, kuo jis pasirenka save laikyti
(plg. įvairios genderizmo ideologijos
atmainos). Iškyla dirbtinio intelekto,
robotų, žmogaus embriono statuso ir
panašūs klausimai. Pagal tomizmą,
prigimtis yra tai, kas nėra žmogaus
sukurta, o gauta natūraliai, gimstant,
iš pačios daiktų tvarkos. Krikščionybė
jokiu būdu nepalaiko technofobijos –
techniškoji, kūrybinė veikla slypi
pačioje žmogaus prigimtyje ir padeda
jam pakylėti į kitą lygmenį, tobulinti
tai, kas yra jame pačiame ar jo aplinkoje. Negalima nuneigti naujųjų technologijų naudos, ypač medicinoje.

Kokį įspūdį sudarė Universiteto
smulkiųjų gyvūnų klinikos kolektyvas, su kuriuo Jums teko padirbėti
vizito metu?
Turime labai draugiškus, šviesius ir
motyvuotus Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos jaunus gydytojus ir lektorius. Kolektyve gera bendra
dvasia, gyvena kaip šeima, vieni
kitiems padeda ir supranta iš pusės
žodžio. Jie tikrai stengiasi, organizuoja vidinius mokymus, važiuoja į kursus ir daro kas yra įmanoma esamoje
situacijoje. Darbuotojai jau dabar
turi aiškius interesus, kas ir kokia
specializacija užsiims. Jie pasirengę
dirbti daugiau tuo metu, kai kolega
mokosi kursuose. Visi supranta, kad
jeigu kolega bus geresnis specialistas, visas kolektyvas laimės. Su šituo
kolektyvu galima daug nuveikti. Tikiu,
kad investuodami dabar, uždirbsime
ateityje.
Kokį įspūdį paliko mūsų veterinarijos
studentai?
Turime šaunius studentus, norinčius
mokytis. Jų akys seka ir domisi ir jie
savo supratimu ir noru visiškai nesiskiria nuo kitų šalių studentų. Galiu
palyginti, nes paskaitas skaičiau
daugelyje šalių. Vadinasi, Lietuvos
veterinarinės medicinos ateitis yra
šviesi ir laikai, kai nenorintieji mokytis sėdėjo Lietuvos veterinarijos
akademijos suoluose, pasibaigė. Tai
nuteikia optimistiškai.
Pabaigai pacituosiu neuromokslų
profesorės Riittos Hari žodžius,
pasakytus vienos paskaitos metu:
praeities atsiminimai turi tarnauti
ateičiai. Atmintis yra tam, kad mes
galėtume geriau prisitaikyti ir atremti ateities iššūkius.

Svarbu atkreipti dėmesį į ontologiškai
grįsto etinio pagrindo reikiamybę –
šias technologijas toliau plėtoti ir
taikyti, nes dažnai pirmiau sukuriama
nauja technologija, o tik paskui pradedama galvoti apie galimas rizikas,
etines problemas. Po paskaitos diskusijoje klausta, kaip būtų galima
prognozuoti transhumanizmo veikiamos žmonijos ateitį. Svarstyta, kad
jau dabar vyksta, o ateityje galbūt
dar labiau intensyvės nenuspėjami,
suvaldyti negalimi vyksmai. Galimi du
variantai – arba blogosios prognozės
ir įtarimai nepasitvirtins (pvz., ekonominių krizių arba karų, stabdančių
technologijų pažangą), arba iš tiesų
išsipildys tamsusis scenarijus – žmonija, kalbant transhumanizmo ideologų terminais, turės užleisti vietą
tobulesnei rūšiai – robotams ir dirbtiniam intelektui, bus vertinama kaip
atgyvenęs evoliucijos etapas.
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KONKURSAS VARDINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI

Skaudžią netekties ir gilaus liūdesio valandą
nuoširdžiai užjaučiame Chirurgijos klinikos abdominalinės chirurgijos
gydytoją prof. Žilviną Endziną dėl mylimos Mamos mirties.
LSMU ligoninės Kauno klinikų Chirurgijos klinikos darbuotojai

(MEDICINOS AKADEMIJOS VISŲ FAKULTETŲ STUDENTAMS; LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
KAZIO GRINIAUS STIPENDIJA SKIRIAMA BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIES STUDENTAMS)
Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse, iki 2018 m. balandžio 12 d. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9 (SA patalpos arba SA pašto
dėžutėje Nr. 53, esančioje Universiteto 0 aukšte, šalia Karjeros centro; informacija tel. 8 37 327214, el. p.: info@lsmusa.lt)
turi pristatyti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas rektoriaus vardu).
2. Dekano arba jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
4. Aktyvų dalyvavimą studentų veikloje arba remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) arba globėjų, turintys
neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).
Pastaba.
1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2017/2018 m. m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2018 m. balandžio 16 d. 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.
Bus skiriamos šios stipendijos:
1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams).
2. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams).
3. UAB „Eurovaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV–V kursų studentams);
Bus atrenkami kandidatai 2018/2019 m. m. šioms stipendijoms (galutinį sprendimą priims stipendijų steigėjai):
1. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (biomedicinos mokslų studijų srities studentams). Svarbu:
su prašymu turi būti pristatyti dokumentai: su informacija apie kandidato pastarųjų dviejų semestrų studijų rezultatus,
kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba)
meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.
2. Birutės Petrikas stipendija (Slaugos fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų slaugos krypties studijų programos studentams). Svarbu: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa*, pateikta joje prašoma informacija
ir priedai.
3. Juozo Brundzos stipendija studijų programos („Veterinarinė medicina studentams“). Svarbu: su prašymu turi būti
pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* pateikta joje prašoma informacija ir priedai (*anketos formos teirautis
fakulteto dekanate).
Prof. Kęstutis Petrikonis, Prorektorius studijoms, Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas

KINEZITERAPIJOS STUDENTŲ LAIMĖJIMAI
TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE
Roberta Naruševičiūtė,
LSMU MA magistrantūros studijų
programos „Sveikatinimas ir
reabilitacija“ šakos „Klinikinė
kineziterapija“ magistrantė

PRO MEMORIA

IRENA MAKSVYTIENĖ
(1954–2018)

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
Savo polėkį žemėj baigiau.
K. Genys
2018 m. kovo 21 d. netekome Gyvūnų veisimo ir mitybos katedros darbuotojos Irenos Maksvytienės.
Liūdime ir su gilia pagarba bei meile širdyje norime Ją prisiminti. Irena
Maksvytienė gimė 1954 m. spalio
8 d. Viekšniuose, Akmenės rajone.
1974–1978 m. Veterinarijos akademijos ūkio dalyje dirbo dispečere.
1978 m. baigė Lietuvos veterinarijos
akademiją ir pradėjo dirbti Lietuvos
Veterinarijos akademijos klinikose
vyr. preparatore, o nuo 1983 m. iki
šiolei – Gyvūnų veisimo ir mitybos
katedroje vyr. laborante.
Mieloji Irute, tavo gerumas, atjauta,

motiniškas švelnumas liks ilgam
mūsų atmintyje.
Ilsėkis ramybėje...
GTF Gyvūnų veisimo ir mitybos
katedros darbuotojai

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo 1,0 et. Imunologijos ir alergologijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
■ Medicinos biologo 1,0 et. Laboratorinės medicinos klinikoje.

K

ovo 15–17 dienomis Lenkijoje,
Zgorželece (Zgorzelec) vyko XXIV
tarptautinė mokslinė kineziterapeutų konferencija „Tarptautinė
neįgalių žmonių diena“ („International Disabled people’s Day“), į
kurią svečių atvyko iš Vokietijos,
Ukrainos, Ispanijos, Jungtinės
Karalystės, Australijos, Pietų Afrikos
ir kitų šalių.
Tarptautinėje mokslinėje kineziterapeutų konferencijoje pristatyti
158 mokslo darbai: 87 pranešimai,
71 stendinis pranešimas. Vyko
įvairios pratybos: „FED metodo taikymas gydant idiopatinę skoliozę“
(„FED method in the treatment of
idiopathic scoliosis“) (Ispanija);
„Meitlando periferinių sąnarių mobilizacija“ („Maitland peripheral
joint mobilisation“) (Australija);
„Neurologinis Furjė M2 robotas“
(„The neurological Fourier M2
robot“) (Lenkija); „Sausų adatų
technikos”(„Metameric Dry Needle
Technique”) (Čilė).
Šiais metais vyko antroji tarptautinė
studentų mokslinė konferencija,
kurioje dalyvavo studentai iš Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos universitetų. Iš viso studentai pristatė
30 pranešimų. Lietuvai atstovavo
kineziterapijos magistrantūros studijų programos studentai Gintarė
Jagminaitė, Roberta Naruševičiūtė ir
Mantas Buckiūnas ir kineziterapijos
bakalauro studijų programos studentai Samanta Nagliutė ir Vytautas
Gustaitis. LSMU studentai pristatė
mokslo darbus: G. Jagminaitė, vadovaujama doc. I. Rimdeikienės, pristatė pranešimą „Skirtingų kineziterapijos programų poveikis rankos
funkcijoms, tinimui ir skausmui,

INFORMACIJA

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje.
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 2018-04-09. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Dr. Kęstutis Stašaitis, Direktorius medicinai ir slaugai,
laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas
V. Gustaitis, G. Jagminaitė, R. Naruševičiūtė, G. Krutulytė, S. Nagliutė,
M. Buckiūnas.
moterims esant limfoedemai po
krūties šalinimo operacijos“ („The
impact of various physiotherapy
programs on a function, swelling
and pain of women’s arms who
have lymphoedema after breast
cancer surgery“). R. Naruševičiūtė,
vadovaujama doc. G. Krutulytės
skaitė pranešimą „Senyvo amžiaus
žmonių pusiausvyros ir koordinacijos pokytis taikant didžiuosius kamuolius ir nestabilias plokštumas“
(„Changes in balance and coordination in older adults based on use of
gymnic balls and balance pads“).
M. Buckiūnui vadovavo dėstytoja
B. Siparytė, buvo pristatytas pranešimas „Pratimų ant nestabilių paviršių poveikis paaugliams, kuriems
nustatyta skoliozė“ („Impact of
exercises on unstable surfaces for
adolescent patients with scoliosis“).
Studentai S. Nagliutė ir V. Gustaitis,
vadovaujami doc. G. Krutulytės, taip
pat pristatė pranešimus – S. Nag
liutė „Pečių aukščio, kaklo, galvos
padėties ir viršutinių galūnių neurosimptomatikos tarpusavio ryšys
jauniems asmenims“ („Upper
limb nerve mobility relation with
shoulder height, neck and head

position in young people“), tuo
tarpu V. Gustaičio pranešimo tema
buvo „Stuburo mobilumo ir skausmo intensyvumo kaita taikant skirtingas kineziterapijos priemones
bei užsiėmimų dažnį sergant ankiloziniu spondilitu“ („Spinal mobility
and pain intensity changes applying
different physiotherapy methods
and intervention frequency in patient with ankylosing spondylitis.
A case study“).
Studenčių S. Nagliutės, G. Jag
minaitės ir R. Naruševičiūtės
pranešimai – laimėjo prizines
vietas – S. Nagliutės – trečiąją vietą, G. Jagminaitės – antrąją vietą,
R. Naruševičiūtės – pirmąją vietą.
Konferencijoje bendravome su Pasaulinės kineziterapeutų konfederacijos Europos regiono prezidente
prof. Sarah Bazin, konferencijos
organizatoriumi prof. Z. Slivinskiu,
tarptautinės privačios kineziterapijos praktikos organizacijos prezidente iš Pietų Afrikos V. Erasmus.
Studentai džiaugiasi turėdami galimybę dalyvauti tokioje konferencijoje ir kviečia kitus kineziterapijos
studentus ateinančiais metais dalyvauti šiame puikiame renginyje.

PADĖKA

R

eiškiame nuoširdžią padėką
Skubios pagalbos, Kraujagyslių
chirurgijos, Širdies chirurgijos inten
syviosios pagalbos skyrių kolegoms
už profesionalumą ir pastangas
gelbstint mūsų MAMOS – Birutės
Grižienės – gyvybę.
Dėkojame Kauno klinikų administ
racijai, Kardiologijos, Chirurgijos
klinikų, filialo Onkologijos ligoninės
bendradarbiams ir visiems kitiems
kolegoms, kurie pareiškė užuojautą
netekus MAMOS...
Vytautas ir Saulius Grižai

N

uoširdžiai dėkojame ir sveikiname artėjančių šv. Velykų proga visą Kauno
klinikų Psichiatrijos klinikos kolektyvą.
Už mūsų šeimų Mamų gydymą ir priežiūrą esame ypač dėkingi Psichiatrijos
klinikos vadovei prof. V. Adomaitienei, Psichiatrijos skyriaus vadovui dr. A. Jarui,
gyd. D. Pūrui, gyd. K. Dambrauskienei, gyd. L. Jarutienei, slaugos administratorei
R. Ribaitienei, skyriaus slaugytojoms ir visam slaugos personalui – galinčiam
būti gerosios praktikos pavyzdžiu visiems Kauno klinikų skyriams.
Esame dėkingi ir giliai sujaudinti viso Psichiatrijos klinikos kolektyvo, ypač
slaugos personalo, profesionalumu, atidumu, atjauta, pagarba, kantrybe vyresnio amžiaus pacientams.
Tegu Jūsų šiokiadieniai ir šventadieniai būna pilni žmonių supratimo, dėkingumo ir pagarbos.
Nuoširdžiai, su didele pagarba ir dėkingumu,
Norkų ir Bušauskų šeimos

