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UNIVERSITETE VIEŠĖJO
PRANCŪZIJOS ŠVIETIMO
ATSTOVAI
Balandžio 11 d. popietę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
rektorius, Prancūzijos garbės konsulas Kaune prof. Remigijus
Žaliūnas priėmė Prancūzijos Nicos regiono švietimo inspektorių
ir mokyklų vadovų delegaciją (DSDEN des Alpes Maritimes), kuri
šiomis dienomis vieši Lietuvoje.

P

rancūzijos specialiųjų mokyklų, dirbančių su įvairias negalias turinčiais vaikais, vadovės, pedagogės ir veiklų koordinatorės pasidalijo savo patirtimi ir
domėjosi, kaip Lietuvoje, konkrečiai Kaune, integruojami tiek fizinę, tiek protinę negalią turintys vaikai.
AVE VITA inf.

K Šimatonio nuotr.

LSMU GIMNAZIJOS MOKYTOJUI – GARBINGAS METŲ MOKYTOJO TITULAS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją pasiekė džiugi
žinia: geografijos mokytojas metodininkas dr. Simonas Šabanovas
tapo 2017 Metų mokytoju ir kitą savaitę bus apdovanotas Švietimo
ir mokslo ministerijoje.
Rasa Masiokaitė

Š

ia proga S. Šabanovas iš gimnazistų jau gavo originalią, jį labai
nudžiuginusią dovaną: žinodami,
kad jų mylimas mokytojas nuolat
pamiršta palaistyti gėles kabinete,
moksleiviai jam įteikė ilgai žaliuojantį augalą, kurio bemaž nereikia
laistyti, – kaktusą!
Pats mokytojas prisipažino dar
neturėjęs laiko apmąstyti, ką jo
gyvenime, veikloje pakeis naujasis
titulas: mokytojo darbas pilnas

šurmulio, bendravimo, netikėtumų
ir įvairovės, pasiekus vienų tikslų,
išsyk iškyla kiti. „Tad tiesiog dirbsime toliau“, – šyptelėjo pašnekovas.
Geriausiai įsimena, kai atranda
patys
S. Šabanovo geografijos pamokos –
netradicinės: jose daug daug įvairovės, praktinių darbų, neįprastų
atsiskaitymų, pateikiamų spręsti
problemų, o teisingai atsakius į pradinio įsivertinimo klausimus, galima
netgi laimėti „aukso puodą“ – skatinamąjį „dešimtuką“.
Mokytojas mėgsta moksleiviams
sukurti tokią aplinką ir tokių situacijų, kai jie skatinami kuo daugiau
domėtis, ieškoti, atrasti ir patirti
patys. Tai gali būti vaizdo filmas,

nuotrauka, trumpa istorija, darbas
lauke, grupėse, sprendimų kūrimas
arba informacijos paieška. Pasitelkiamos ir virtualiosios realybės
priemonės, ir mokinių labai mėgstamos išvykos, netgi kelionės – ne tik
po Lietuvą, bet ir į tolimas egzotiškas šalis, pvz., Braziliją, Urugvajų,
Argentiną.
Paklaustas, iš kur semiasi idėjų
tokioms netradicinėms, įdomioms,
įvairioms savo pamokoms, S. Šabanovas sakė, kad bene labiausiai praverčia patirtis, pasisemta
stažuočių ir dalinių studijų metu
įvairiuose pasaulio universitetuose – Islandijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Vokietijoje. Mokytojas ir pats
mėgsta keliauti, domisi mokslo bei
informacinių technologijų naujovė-

mis – tad kiekviena pamoka virsta
mokiniams ir jam pačiam įdomia
geografine kelione.
Mokytojas pastebi, jog neretai įdomiausias IT naujoves pirmieji atranda ir išbando būtent mokiniai – ir
tada belieka jas kūrybiškai pritaikyti pamokose. Kita vertus, tobulėti
įkvepia ir pati Gimnazijos aplinka:
„Darbas plačioje LSMU gimnazijos
bendruomenėje įpareigoja stengtis
padaryti viską puikiai, aplinkui tiesiog pilna gerų pavyzdžių“.
„Gimnazijos administracija džiaugiasi, kad jos teikimas mokytoją S. Šabanovą paskelbti Metų mokytoju
buvo Švietimo ir mokslo ministerijoje išgirstas ir teigiamai įvertintas“, –
sakė LSMU gimnazijos direktorius
Arūnas Bučnys.
5 p.

SPORTININKO TRAUMA
LĖMĖ TRIS PROCEDŪRAS
VIENOS OPERACIJOS METU
„Viena trumpa, nelaimingai pasibaigusi akimirka, gali labai reikšmingai pakoreguoti sportininko gyvenimą. Tądien nedariau nieko
neįprasto – miške bėgiojau krosą ir bandžiau peršokti esančią kelyje kliūtį. Ant žemės nusileidau tik viena koja. Iš pradžių didelio
skausmo nejaučiau, tačiau netaisyklingas nusileidimas lėmė, kad
atsidūriau Kauno klinikų gydytojų rankose“, – pasakojimą pradeda
profesionalų sportu užsiimantis Marius.

S

portininkas pasakoja, kad likusius
keturis kilometrus jam teko grįžti
remiantis traumuota koja. Iš pradžių
didelio skausmo nejautė, tačiau, pasak Mariaus, koja buvo kaip nesava.
Grįždamas namo dėl šlapio miško
kelio vaikinas koją nikstelėjo dar
kelis kartus.
„Pradėjau jausti veriantį skausmą
kelio srityje, bet sutelkiau jėgas ir
bandžiau grįžti namo. Atrodė, kad
skausmas kiekvieną minutę vis stip
rėjo, o savijauta prastėjo. Kol grįžau
namo, koja labai sutino, priminti jos
nebegalėjau, todėl pradėjau ją šaldy-

ti ledu. Tačiau praėjus dviem paroms
supratau, kad be gydytojų pagalbos
nieko nebus“, – lemtingą dieną atsiminė Kauno klinikų pacientas.
Atlikus kelio punkciją ir magnetinio
tyrimo rezonansą tapo aišku, kad
gydymas bus sudėtingas ir ilgas.
„Šis mūsų pacientas patyrė kelio
sąnario kryžminių raiščių traumą,
kurios metu kartu buvo pažeista ir
sąnario kremzlė, ir meniskas. Atlikta
vienmomentinė kryžminių raiščių
rekonstrukcija, sąnario kremzlės
rekonstrukcija, panaudojant kolageno membraną ir kamienines ląsteles.

Prof. R. Gudo operacija.
Kartu buvo atlikta ir pažeisto menisko rekonstrukcija. Taigi rekonstravome kelio sąnario nestabilumą,
kremzlės sudilimą ir menisko pažeidimą“, – pasakojo Ortopedijos traumatologijos klinikos Sporto traumų ir

Kauno klinikų nuotr.
artroskopijų sektoriaus vadovas prof.
Rimtautas Gudas.
Dažniausiai tokios didelės bei sudėtingos ortopedinės rekonstrukcijos
atliekamos dviejų ar net trijų skirtingų operacijų metu. Šiuo atveju

visos trys rekonstrukcijos atliktos
vienos operacijos metu. Kiekviena
sąnario operacija – tai invazija ir tam
tikro pobūdžio trauma sąnariui, todėl labai svarbu išvengti papildomų
intervencijų.
4 p.
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MEDIKŲ DĖKA GALIU IŠGIRSTI NUOSTABIAUSIUS ŽODŽIUS:
MYLIU TAVE, MAMA

„Sūnus man kasdien
primena, kokie
esame laimingi,
jog mus supa tokie
geri medicinos
specialistai.“

Po širdimi nešioti gyvybę ir sužinoti, kad kiaušidėje rastas cistinis
darinys turi navikinių ląstelių – kiekvienai būsimai motinai ši žinia
būtų gniuždanti. Nelengvą išbandymą patyrė buvusi Kauno klinikų
pacientė Vaida, kuri 18-ąją nėštumo savaitę atsitiktinai sužinojo
bauginančią diagnozę – pirmosios stadijos endometrioidinė karcinoma. Tačiau laiku nustatyta diagnozė ir gydytojų profesionalumas
lėmė sėkmingą sudėtingos operacijos baigtį – buvo išsaugotas ir
nėštumas, ir vaisingumas.

V

aidos komplikuoto nėštumo
istorija prasidėjo ankstyvą
2014 metų rytą. Pajutusi stiprius
skausmus pilvo srityje, ji buvo skubiai nuvežta į Kauno klinikų Skubios
pagalbos skyrių. „Stiprus skausmas
privertė sunerimti. Ultragarso tyrimo
metu šalia kiaušidės buvo rastas
cistinis darinys. Todėl nedelsiant
laparoskopiniu būdu buvau operuota
Akušerijos ir ginekologijos klinikos
gydytojo doc. dr. Adriaus Gaurilčiko.
Cistiniai dariniai buvo nusiųsti ištirti,
o po sėkmingai atliktos operacijos
sužinojau – mano vaikelis jaučiasi
gerai ir laukiuosi berniuko. Praėjus
trims dienoms po operacijos grįžau
namo“, – istoriją pradeda buvusi
Kauno klinikų pacientė.
Deja, kaip toliau pasakoja moteris,
džiaugsmas dingo sulaukus skambučio iš gydytojo. „Išgirdusi Akušerijos
ir ginekologijos klinikos gydytojo
doc. dr. Eimanto Švedo balsą telefono ragelyje supratau, kad tyrimo
rezultatai nežada nieko gero. Jis
paprašė į gydymo įstaigą atvykti su
lydinčiu asmeniu.“
Atliktas tyrimas parodė, kad pir-

mosios operacijos metu paimtuose
cistiniuose audiniuose buvo rasta
vėžinio audinio. „Diagnozė, kurią
išgirdau, skambėjo grėsmingai – pirmosios stadijos endometrioidinė karcinoma. Gydytojas aiškiai ir ramiai
supažindino su tyrimo atsakymu ir
galimais gydymo metodais. Laiko
apsispręsti dėl operacijos turėjau dvi
dienas. Įvairios bauginamos mintys
sukosi mano ir artimųjų galvose.
Mintis, kad turiu būti stipri dėl savo
sūnelio, neleido savęs gailėti ir galvoti, o kodėl man? Džiaugiuosi, kad
ir gydytojas mane ramino ir drąsino.
Aš ryžausi operacijai, kuri išsaugojo
ne tik mano, bet ir mano sūnelio
gyvybę“, – kalbėjo Vaida.
Diagnozė buvo nustatyta anksti,
tačiau gydytojams buvo neramu, ar
vėžinis darinys nebuvo išplitęs kiaušidės likutyje arba už kiaušidės ribų.
Daugiadalykio gydytojų konsiliumo
metu buvo nuspręsta atlikti stadijos
nustatymo operaciją, kurios metu
pašalintas kiaušidės likutis, kirmėlinė atauga ir taukinė, buvo atliktos
biopsijos iš limfmazgių. „Džiugu, kad
operacija praėjo sklandžiai ir buvo

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojas akušeris ginekologas
doc. dr. Eimantas Švedas.
Kauno klinikų nuotr.
išsaugotas ne tik nėštumas, bet ir
vaisingumas. Nėštumas ir toliau
vystėsi sėkmingai ir jokio papildomo
gydymo kaip chemoterapija neprireikė“, – sudėtingos operacijos eigą
pasakojo doc. dr. E. Švedas.
„Pabudusi po operacijos sužinojau,
kad mažylio širdelė plaka, jis yra
gyvas ir sveikas. Ta akimirka man
buvo stebuklinga, mes kartu su
sūneliu atlaikėme abi operacijas. Po
savaitės mane išleido namo, o dar
praėjus savaitei sužinojau, kad jokių
navikinių pokyčių išoperuotuose
dariniuose nebuvo rasta“, – džiaugėsi moteris, kurios stiprybė sujaudino
net pačius gydytojus.
Nuo pat nėštumo pradžios Vaida galvojo apie natūralų gimdymą, tačiau

42 nėštumo savaitę paaiškėjo, kad
teks atlikti cezario pjūvio operaciją.
„Ir vėl operacija, ir vėl nerimas. Iš
prigimties esu optimistė, todėl į visas procedūras ir operacijas keliavau
su šypsena ir tikėjimu, kad viskas
bus gerai ir sūneliui, ir man. Ačiū
visiems, kurie stengėsi ir prisidėjo
prie to, kad buvo išsaugotos sūnelio
ir mano gyvybės. Sūnus man kasdien primena, kokie esame laimingi,
kad mus supa tokie geri specialistai.
Tik jų dėka galiu kasdien apkabinti
savo sūnelį ir išgirsti pačius nuostabiausius žodžius kiekvienai motinai – myliu Tave, mama. Esu dėkinga
iš visos širdies.“
Moteris kartu su šeima sunkiu laikotarpiu sulaukė daug palaikymo

ne tik iš artimųjų, bet ir iš gydžiusio
gydytojo doc. dr. E. Švedo. „Gydytojas yra ne tik nuostabus žmogus,
bet ir savo srities profesionalas.
Ligos stebėjimo tikslais vis tenka
apsilankyti pas šį gydytoją ir kaskart
jaučiu šiltą, pozityvų ir profesionalų
bendravimą. Visas Kauno klinikų
Akušerijos ir ginekologijos klinikos
personalas yra nuostabus“, – prisiminimais dalijasi Vaida.
Gydytojas akušeris ginekologas pastebi gana dažnus gimdos kaklelio
vėžio atvejus, paplitusius tarp jaunų
moterų. Visoms nėščioms moterims
siūloma atlikti prenatalinę priežiūrą,
nes jau pirmojo apsilankymo metu
iš gimdos kaklelio imamas mėginys
citologiniam tyrimui. Nėštumas
dažnai leidžia nustatyti ikivėžines
būkles arba vėžį nėštumo pradžioje.
Tobulėjant medicinai, chemoterapiją
galima taikyti ir besilaukiančioms
moterims, nepakenkiant vaisiui. Taikyti vaisingumą saugojančius gydymo metodus – didelis laimėjimas.
Kauno klinikų inf.

STIPRĖJA LSMU IR IZRAELIO RYŠIAI TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ
IR ERASMUS+ MAINŲ PROGRAMOJE
Kovo 24–29 d. Tarptautinių ryšių ir studijų centro tarptautinių programų koordinatorė Žaneta Dičkutė ir projektų koordinatorė Irina
Semeško lankėsi Izraelyje – Tel Avive ir Beer Ševoje, kur susitiko
su ERASMUS+ programos partneriais bei surengė du stojamuosius
egzaminus Izraelio jaunuoliams.

Sh. Geva nuotr.
Žaneta Dičkutė, Irina Semeško

V

iešnagė Izraelyje prasidėjo vienos dienos apsilankymu Beno
Guriono universitete (toliau – BGU),
Beer Ševoje Negevo dykumoje. BGU
ir LSMU sieja tamprus profesinis ir
mokslinis bendradarbiavimas neuromokslų srityje – inicijuota partnerystė Erasmus+ mainų programoje.
2017 m. pateikta Erasmus+ projekto
paraiška laimėjo net 12 dotacijų
abipusiems studentų, mokslininkų ir

dėstytojų mainams vykdyti.
Negevo regiono sostine vadinamas
Beer Ševos miestas savo istoriją
mena nuo antikos laikų, tačiau BGU
yra gana jaunas: kitais metais universitetas švęs savo 50-ties metų
jubiliejų. Tačiau BGU yra pripažintas
kaip viena iš greičiausiai augančių
ir pažangiausių aukštojo mokslo
institucijų, kuri užima solidžią vietą
tiek šalies, tiek pasaulio universitetų
reitinguose.
3 p.
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STUDIJOS LSMU DOMINA VIS DAUGIAU STUDENTŲ IŠ VOKIETIJOS
Kovo pabaigoje TRSC Užsienio partnerysčių skyriaus vedėja Gintarė
Diliūnienė ir Akademinių mainų skyriaus vedėja Jurgita Belickė organizavo stojamąjį egzaminą į LSMU Berlyne, Vokietijoje, bei pristatė
LSMU studijų programas Berlyno medicinos akademijos studentams.
Prie Universiteto atstovių prisijungė LSMU MA Medicinos fakulteto
absolventai Shekhar’as Saha ir Sam’as Varghese’as, šiuo metu
atliekantys kardiologijos rezidentūrą Vokietijoje.
Jurgita Belickė, TRSC Akademinių
mainų skyriaus vedėja

P

o Universiteto atstovių pristatymo
Berlyno medicinos akademijos
studentams LSMU alumnai dalijosi
savo studijų bei gyvenimo Lietuvoje
patirtimi, atsakė į studentų klausimus apie studijų organizavimą,
egzaminus, praktiką Kauno klinikose
ir pan. Vieni iš svarbiausių motyvų
renkantis studijas LSMU, studentams atrodė probleminis mokymas
studijų programoje „Medicina“ bei
mažos studentų grupės. Sužavėjo
LSMU siūlomos pagalbos studentams

programos, pvz., mentorystė, akademinis vyresniųjų kursų studentų
kuravimas, ambasadorių programa.
Shekhar’as Saha ir Sam’as Varghese’as pasidalijo savo sėkmės istorijomis ir rezidentūros, įsidarbinimo
galimybių Vokietijoje po studijų LSMU
baigimo patirtimi ir padrąsino kandidatus siekti savo tikslo, priimti studijų teikiamus iššūkius ir galimybes.
Egzaminuose Berlyne dalyvavo 8
studentai iš Vokietijos, Portugalijos,
Norvegijos bei Danijos. Visi kandidatai šįkart rinkosi studijų programą
„Medicina“. 7 sėkmingai išlaikiusiems egzaminą studentams buvo

G. Diliūnienės nuotr.
pasiūlyta studijų vieta LSMU.
Studijos LSMU tampa vis patrauk
lesnės studentams iš Vokietijos.
2018 m. stojamąjį egzaminą Vokieti-

joje laikė jau 36 kandidatai. Kvietimą
studijuoti LSMU gavo 16 egzaminus
sėkmingai išlaikiusių studentų: 10
kandidatų pakviesti studijuoti studi-

jų programą „Medicina“, 5 kandidatai priimti į studijų programą „Odontologija“ ir 1 į studijų programą
„Veterinarinė medicina“.

STIPRĖJA LSMU IR IZRAELIO RYŠIAI TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ
IR ERASMUS+ MAINŲ PROGRAMOJE
2 p.
Universiteto įsteigimą paskatino pirmasis Izraelio Ministro Pirmininkas
Davidas Benas Gurionas (jo vardu
universitetas pavadintas 1973 m.),
kuris buvo tvirtai įsitikinęs šio Negevo dykumos, užimančios 60 proc.
Izraelio ploto, regiono plėtros
reikšme šalies ateičiai. Universiteto
plėtra pagreitį įgavo 2016 m., kai du
ilgamečiai draugai – dr. Howard’as
ir Lottie Marcus’as – universitetui
padovanojo 400 mln. JAV dolerių. Ši
dotacija yra didžiausia kada nors
skirta pinigų suma Izraelio aukštojo
mokslo ar kitai institucijai, ji užtikrino BGU gerovę ir galimybes ateities
kartoms.
Apžvalginio turo po BGU teritoriją
Tarptautinių ryšių centro direktorė
dr. Stavi Baram supažindino su universiteto infrastruktūra ir plėtros
perspektyvomis. Anot direktorės,
BGU save pristato kaip mokslo universitetą, kuriame veikia 60 tarpdisciplininių mokslo centrų. Pažangiausia šiuolaikine įranga aprūpintose
laboratorijose mokslininkai užsiima
regionui svarbių mokslinių tyrimų
sritimis: žalioji energija ir alternatyviosios energijos rūšys, vandens
ištekliai ir ekologija. Ypač stiprūs
informacinių technologijų, kibernetinio saugumo, nanotechnologijų,
bioinformatikos ir robotikos centrai.
Medicinos srityje atliekami reikšmingi žmogaus genetikos, epidemiologijos, kamieninių ląstelių, diabeto,
vėžinių ligų, pažangių vaistų tyrimai.
BGU vykdomų mokslinių tyrimų įvairovė neabejotinai atveria geriausias
galimybes Erasmus+ programos mainams tarp BGU ir LSMU mokslininkų,
įsitikinusi dr. Stavi Baram.

BGU ypač pabrėžiamas taikomasis
mokslinių tyrimų pobūdis, todėl
inicijuojami ir vykdomi bendri mokslo projektai su kitomis institucijomis,
verslo įmonėmis ir fondais Izraelyje
ir pasaulyje siekiant pritraukti strateginius partnerius ir investuotojus
iš mokslo, technologijų, pramonės
sričių. Neseniai įkurtas ir besiplečiantis Pažangiausių technologijų ir
biotechnologijų parkas yra geriausias
privataus ir valstybinio sektorių bendradarbiavimo pavyzdys.
Šiandien BGU veikia 5 fakultetai, kuriuose studijuoja apie 20 tūkst. studentų, trečdalis jų – magistrantūros
ir doktorantūros programose. Sveikatos mokslų fakulteto struktūrai
priklauso 6 mokyklos (2 medicinos,
laboratorinės medicinos, farmacijos,
bendruomenės sveikatos specialistų
ugdymo, tolesnio medicininio išsilavinimo), jose apie 3 tūkst. studentų
mokosi įvairaus spektro studijų
programose. Medicinos mokyklos
atstovas prof. Ilya Fleidervish’as
pabrėžė, kad į medicinos studijų
programą, vykstančią hebrajų k.,
kasmet priimama tik 120 studentų
(palyginimui LSMU panašus skaičius į studijų programą „Medicina“
priimamas vien užsienio studentų),
todėl suprantamas Izraelio jaunuolių
tikslas medicinos išsilavinimo siekti
užsienio valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje. Vizito metu teko susipažinti su
Medicinos mokyklos profesoriumi,
kurio du vaikai studijuoja LSMU
Medicinos fakultete ir yra patenkinti
LSMU siūloma studijų kokybe ir gydytojų profesionalumu.
Siekiant pritraukti tarptautinius
studentus 1997 m. įkurta Tarptautinės sveikatos medicinos mokykla.

Mokykloje siūloma jungtinė ketverių
metų sveikatos ir medicinos priežiūros studijų programa, sukurta
bendradarbiaujant BGU ir Kolumbijos
universitetams. Tai Šiaurės Amerikos
švietimo sistemai būdinga programos struktūra, kurioje pasaulio sveikatos problemos integruotos į visus
studijų metus. Programa kasmet
priima apie 40 studentų, daugiausia
iš JAV ir Kanados. Deja, dėl struktūrinių programos skirtumų Erasmus+
studijų mainų šioje programoje vykdyti negalima.
Mainų programose dalyvaujantiems
studentams BGU siūlo magistrantūros ir doktorantūros studijų programas anglų k., taip pat trumpalaikes
1–2 mėn. vasaros programas. Sveikatos sistemų vadybos katedros atstovas prof. Nadav’as Davidovich’as
pristatė sveikatos ir socialinių mokslų programų studentams siūlomą
tarpdisciplininį modulį „Pasaulinė
sveikata“ (Global Health), kuriame
studentai skatinami keisti tradicinį požiūrį į sveikatą ir atsižvelgti
į aplinkos, socialinių ir kultūrinių
veiksnių įtaką sveikatai. Modulyje
derinamos paskaitos, darbas mažose
grupėse, profesinės išvykos ir praktika klinikose ir sveikatos centruose.
Drauge su dr. Stavi Baram, prof.
Nadav’u Davidovich’u ir kitais tarptautinį judumą koordinuojančiais
skyriaus atstovais aptartos Erasmus+
mainų plėtros ir skatinimo galimybės, praktiniai mainų organizavimo
aspektai. Abipusis noras bendradarbiauti buvo išreikštas pasirašius
ir įteikus BGU atstovams Erasmus+
tarpinstitucinę sutartį.
Kitomis dienomis vyko stojamieji
egzaminai į LSMU vykdomas stu-
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I. Semeško nuotr.
dijų programas. LSMU absolventas
Philip’as Perlov’as užregistravo 11
kandidatų, kurie kovo 26 d. laikė
biologijos ir chemijos stojamąjį egzaminą. Laikiusieji egzaminą parodė
gerus rezultatus: studijų vieta LSMU
Medicinos fakultete buvo pasiūlyta
6 sėkmingiausiai išlaikiusiems studentams. Motyvacinio pokalbio metu
moksleiviai atviravo, kad studijas
LSMU renkasi dėl itin teigiamų atsiliepimų, kuriuos girdi iš šiuo metu
LSMU besimokančių studentų.
Kovo 27 d. stojamasis egzaminas
vyko agentūroje „Overseas Medical
Education“. Interviu metu buvo pastebėta aukšta moksleivių motyvacija studijuoti mediciną: Didžioji dalis
kandidatų aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, savanoriauja įvairiose organizacijoje, kur gali padėti
neįgaliems vaikams, senyvo amžiaus

žmonėms ir įvairiomis ligomis sergantiems asmenims. Ši patirtis padėjo studentams dar nuosekliau siekti
medicinos studijų. Studijų vietos
LSMU buvo pasiūlytos 11 kandidatų,
iš kurių 10 pasirinko medicinos studijas, 1 – odontologijos.
Taip pat agentūroje buvo organizuotas LSMU pristatymas, kuriame dalyvavo apie 40 moksleivių, šiuo metu
lankančių parengiamuosius kursus ir
planuojančių pasirinkti biomedicinos
mokslų studijas. Po LSMU pristatymo
vyko aktyvi diskusija, buvo atsakyta
į moksleiviams rūpimus klausimus.
LSMU besimokantys studentai iš
Izraelio jau nuo pirmųjų studijų
metų rodo itin gerus akademinius
rezultatus, todėl tikimasi, kad jie ir
toliau rinksis studijas LSMU, papildys
Universiteto tarpkultūrinę akademinę bendruomenę.
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SPORTININKO TRAUMA LĖMĖ TRIS PROCEDŪRAS VIENOS OPERACIJOS METU
1 p.
Kaip teigia prof. R. Gudas, ši komp
leksinė operacija – nelengva. Jos
metu iš kitos kūno vietos reikia
paimti dvi, o kartais ir daugiau
sausgyslių. Iš jų, naudojant specialią
įrangą ir metodiką, reikia suformuoti
naują raištį, paruošti kanalus kelio
sąnaryje, įsodinti jį į kelio sąnarį ir
stabiliai fiksuoti specialiais raiščio
prigijimą įsodintoje vietoje užtikrinančiais tirpiais ir netirpiais sraigtais

bei fiksatoriais. „Seniau šios vien tik
kryžminio raiščio rekonstrukcinės
operacijos trukdavo net iki 5 valandų.
Dabar operacija atliekama per 40–50
minučių, todėl vienu metu pasirinkome rekonstruoti ir kremzlę, ir meniską“, – pasakojo gydytojas ortopedas
traumatologas.
Kremzlės rekonstrukcija, kuri buvo
atlikta pacientui, taip pat sudėtinga, –
jos metu iš sąnario reikia pašalinti
visą pažeistą kremzlę, paruošti vietą

membranai įsodinti, tada tiksliai
pamatuoti dydį, ją įsodinti ir fiksuoti
specialiai tam paruoštais fibrino klijais. Anot ortopedo traumatologo, tai
jau biologinė regeneracinė ortopedija.
„Trečioji procedūra, kurią atlikome
šios vienos operacijos metu, yra menisko rekonstrukcija. Pažeistą meniską prie sąnario kapsulės pritvirtinome
specialiais menisko fiksatoriais. Anksčiau šios operacijos būdavo atliekamos tik atveriant sąnarį, tačiau dabar

visas tris procedūras atlikome vienu
metu ir endoskopiniu būdu – tai yra
sąnario viduje“, – operacijos novatoriškumą pabrėžė profesorius.
Sporto traumų ir artroskopijų sektoriaus vadovas pacientui numato geras gijimo prognozes. Jei reabilitacijos
periodas vyks sklandžiai ir pacientui
nebereikės papildomų operacijų, jis
galės greičiau užsiimti jam įprasta
sportine veikla, o svarbiausia – sąnarys bus apsaugotas nuo tolesnio

susidėvėjimo ir sąnario endoprotezavimo operacijos ateityje.
Operacijos, kai vienu metu atkuriama
keletas pažeistų sąnario vietų, nėra
retos, bet sudėtingos. Tačiau medicinos mokslo pažanga, modernių
technologijų plėtra, gerėjanti diagnostika ir aukšta gydytojų kompetencija
leidžia atlikti vis daugiau sudėtingų
medicinos intervencijų, kurių anksčiau galimybių atlikti nebuvo.
Kauno klinikų inf.

ŠALIES CHEMIJOS MOKYTOJAMS – TURININGI MOKYMAI
Balandžio 5 d. į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą atvyko
chemijos mokytojai iš visos Lietuvos. Mokytojai per mokinių ir studentų atostogas atvyko į Universitete organizuotą renginį „Chemija
biomedicinos studijų kontekste“. Chemijos mokytojai dalyvavo
Universiteto dėstytojų vestuose laboratoriniuose darbuose, paskaitose ir seminaruose.
Linas Šablinskas,
LSMU Karjeros centro specialistas

R

enginio dalyvius pasveikino Farmacijos fakulteto dekanė prof.
Ramunė Morkūnienė, kuri džiaugėsi,
kad iš visos Lietuvos atvyko chemijos mokytojai. Dekanė pabrėžė chemijos dalyko svarbą ne tik rengiant
studijų programos „Farmacija“, bet
ir kitų Universiteto studijų programų
specialistus. Mokytojams Lietuvos
sveikatos mokslų universitetą ir
studijų programas pristatė Karjeros
centro specialistas Linas Šablinskas.
Po sveikinimo žodžio ir Universiteto
pristatymo mokytojai pasiskirstė
į grupes ir nukeliavo į pirmuosius
seminarus. Seminarą Nukleorūgščių elektroforezė vedė Biochemijos

katedros dėstytojai, o „Augaliniai
antioksidantai: nuo cheminės struktūros link biologinio poveikio“ – Farmakognozijos katedros dėstytojai.
Vėliau mokytojai dalyvavo Vaistų
technologijos ir socialinės farmacijos
katedros dėstytojo vestoje paskaitoje – „Vaistų istorija. Chemiatrija“. Po
paskaitų mokytojai aptarinėjo seminaro įspūdžius, džiaugėsi, kad Universitete gali pamatyti ir išbandyti
priemones, kurių dauguma mokyklų
neturi. Mokytojai stebėjosi Universiteto infrastruktūra, atnaujinamomis
studijų bazėmis. Bene didžiausią
įspūdį paliko Farmacijos fakultetas.
Šiame fakultete mokiniai klausė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
dėstytojo kineziterapeuto Vidmanto
Zavecko, kuris ne tik pozityviai ir

LSMU MA Farmacijos fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė.
nuotaikingai pravedė praktinį teorinį
seminarą, bet ir mokė mokytojus,
kaip galima atlikti pratimus sėdint,
netgi pamokos metu.
Po įspūdžių ir naujų žinių kupinos

dienos mokytojai kartu su Universiteto ir LSMU gimnazijos atstovais
aptarinėjo tolesnes bendradarbiavimo galimybes, diskutavo apie
chemijos dalyko reikšmę biomedicinos studijose, apie Universiteto
galimybę prisidėti prie mokinių
rengimo mokyklose, geresnių sąlygų sudarymo. Diskusijoje dalyvavo
Farmacijos fakulteto dekanė prof.
Ramunė Morkūnienė, LSMU gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys ir
Karjeros centro specialistas Linas
Šablinskas. Chemijos mokytojai
džiaugėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto iniciatyva, rengiant
mokymus mokytojams, ir tikisi, kad
tokie mokymai, kai Universiteto dėstytojai dalijasi ne tik teorinėmis, bet
ir praktinės žiniomis su mokytojais
vyks ir ateityje. Mokytojai džiaugėsi,
kad iš dėstytojų gavo ne tik teorinių
ir praktinių žinių, bet ir susipažino
su naujausia įranga, Tą patirtį mokytojai pažadėjo perduoti mokiniams
mokyklose.
Mokytojai už naudingą ir įdomų seminarą dėkojo Biochemijos katedros,

G. Montvilaitės nuotr.
LSMU Karjeros centro specialistas
Linas Šablinskas.
Farmakognozijos katedros ir Vaistų
technologijos ir socialinės farmacijos
katedros dėstytojams, o Karjeros
centro atstovui – už suorganizuotą ir
sklandžiai įvykusį renginį.

NEATLIKTI ARBA UŽDELSTI SLAUGOS VEIKSMAI: KOKIE PAVOJAI GRESIA?
Justė Navickienė, Kauno klinikų
Hematologijos skyriaus bendrosios
praktikos slaugytoja
2016–2020 m. Europoje vykdomas
COST programos projektas RANCARE
„Normavimas – neatlikti arba uždelsti
slaugos veiksmai: tarptautinė daugiaaspektė problema“. Projektą koordinuoja Kipro technologijų universitetas, o projekte dalyvauja 27 Europos
šalys bei 5 šalys stebėtojos iš viso
pasaulio. Lietuvai šioje veikloje atstovauja LSMU MA Slaugos fakulteto
Slaugos ir rūpybos katedra bei KTU
Universiteto Vadybos katedra.
Slauga – sudėtingas procesas, apimantis sprendimų priėmimą ir informacijos sintezę. Per darbo pamainą
slaugytojai imasi keleto skirtingų
veiklų, valdo informaciją iš įvairių
šaltinių, dažnai atlieka dvi ir daugiau
užduočių vienu metu. Nors darbas
intensyvus, slaugytojams keliami
dideli reikalavimai pacientų saugumui užtikrinti ir kokybiškai slaugai
suteikti.
Kovo 27 d. Kauno klinikų Onkologijos
ir hematologijos klinikos Hematologijos skyriaus bendrosios praktikos
slaugytojos Justė Navickienė, Inga
Gerulaitienė, Indrė Krenciutė ir Milda
Stūronaitė dalyvavo COST veiklos
RANCARE projekto tarptautiniame
seminare „Neatliktų arba uždelstų
slaugos veiksmų terminologija ir
apibūdinimas“, kuris vyko Kipre,
Limasolyje.
Seminare dalyvavo slaugos administratoriai, ligonių ir sveikatos

priežiūros centrų slaugytojai, Kipro
sveikatos apsaugos ministerijos ir
Slaugytojų licencijavimo tarnybos
atstovai, kurie diskutavo pacientų
saugos tema, nagrinėjo susijusius
veiksnius, terminų sudėtingumą.
Profesorė Evridiki Papastavrou pristatė projektą ir esmines sąvokas.
Profesorė Chara Spiliopoulou iš
Atėnų, Graikijos, kalbėjo apie slaugos normavimo etinius aspektus.
Docentė Anat Drach Zahavy iš Haifos
universiteto, Izraelio, pristatė pacientų saugos sąvokas, kultūrinius jų
skirtumus ir lemiamuosius veiksnius. Docentė Michael Igoumenidis
iš Graikijos išdėstė filosofinius
slaugos normavimo aspektus. Vėliau
buvo diskusijos grupėse. Lietuvos
slaugytojas ypač sudomino grupinės
diskusijos apie žmogaus teisių pažeidimus normuojant slaugą ir apie
slaugytojų sprendimus, kai skirstomi
jų veiklų prioritetai.
Renginyje ypač buvo pabrėžiama
neatliktų arba uždelstų slaugos
veiksmų analizės svarba slaugytojų
darbe, pacientų teisių apribojimas
ligoninėje, taip pat pristatyta 27-ių
Europos šalių slaugytojų psichologinių problemų, patiriamų darbe,
duomenų statistika.
Teko įsitikinti, kad daugelyje Europos
šalių neatlikti arba uždelsti slaugos
veiksmai turi įtakos saugiai paciento
aplinkai. Neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai yra pasaulinio masto
problema, kurią būtina spręsti.
Esame labai dėkingos LSMU MA
Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos

Bendrosios praktikos slaugytojos iš Kauno klinikų Hematologijos skyriaus ir profesorė Evridiki Papastavrou RANCARE
projekto koordinatorė (pirma iš dešinės).
katedrai už suteiktą galimybę dalyvauti šiame seminare.
Seminaras pacientų saugos klausimais mums leido suvokti, kad
slaugytojų darbo intensyvumui
viršijus fizines ir psichologines jų
galimybes, dalis slaugos lieka neįvykdyta. Neatliktų arba uždelstų
slaugos veiksmų dažnis susijęs su
slaugytojų veiksniais: komandos
normomis, prioritetų paskirstymu,

vertybėmis ir įsitikinimais, įpročiais,
lyderystės gebėjimais. Grįžusios
skyriuje aptarėme seminarų metu
nagrinėtas temas. Dirbdami pabrėžiame komandinį darbą, užtikriname
pacientų kokybišką slaugą. Seminare
nagrinėtos temos skatina tobulinti
slaugos procesą, užtikrinti kokybiškesnę pacientų saugą.
Be dalykinės seminaro programos,
turėjome galimybę dalyvauti ir socia-

liniuose renginiuose: kartu su grupe
vakarieniauti uosto aplinkoje, susipažinti su Limasolio senamiesčiu.
Ypač mus sužavėjo aukšta kitų šalių
slaugytojų ir slaugos dėstytojų kompetencija, šiltas bendravimas bei
didelis dėmesys ir rodyta pagarba
mums – atvykusioms iš Lietuvos.
Visas kelionės išlaidas finansavo
COST veiklos RANCARE projektas
https://www.rancare-action.eu/.
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LSMU GIMNAZIJOS MOKYTOJUI –
GARBINGAS METŲ MOKYTOJO TITULAS
1 p.
Ne tik mokytojas, bet ir mokslininkas
Dr. S. Šabanovas – ne tik mokytojas, bet ir Vilniaus universiteto
mokslininkas, sociologijos mokslų
daktaras, geografijos vadovėlių,
užduočių sąsiuvinių bendraautoris,
inovatyvių mokomųjų priemonių
rengėjas. Jis interaktyviojoje internetinėje sistemoje eduka.klase.lt
yra sukūręs geografijos klausimynus, iš anglų kalbos išvertęs edukacines knygas vaikams „Pavojus
kalnuose“ ir „Pavojus jūros gelmėse“, veda autorinius seminarus
mokytojams.
Metų mokytojo premija skiriama

už reikšmingiausius pedagogikos
srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, žmogiškųjų ir
pilietinių vertybių ugdymą. Premiją
kasmet skiria švietimo ir mokslo
ministras. Kandidatus premijai
gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų
steigėjai, taip pat ministerija. Premijos dydis – per 4,5 tūkst. Eur.
Metų mokytojo premiją Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė
1998-aisiais, iki šiol premijomis
apdovanota per 100 mokytojų.
Šiemet iškilminga Metų mokytojo
apdovanojimo ceremonija Švietimo
ir mokslo ministerijoje įvyks balandžio 19 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti medicinos praktikos licencija, praktinio darbo patirtis 3 m.,
privalumas – vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos
planą, pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2018-04-27. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

LSMU gimnazijos nuotr.

Kauno Rotary klubas kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru ir
J. Naujalio muzikos gimnazijos mokiniais laureatais vasario 21 d.
Kauno valstybinėje filharmonijoje surengė labdaros koncertą „Vaikai
vaikams“.

O

rkestrui ir solistams dirigavo
Vilmantas Kaliūnas. Koncerto
metu surinktos lėšos skiriamos reabilitacijos įrangai (funkcinės elektro
stimuliacijos sistemai – FES), skirtai
vaikams, patyrusiems galvos ir nugaros smegenų pažeidimus, nupirkti.
Skelbdamas koncerto pradžią, Kauno
Rotary klubo prezidentas Regimantas
Skaržauskas pranešė, kad šiomis
dienomis tarptautinis Rotary klubas,
jungiantis daugiau nei 35 000 vietos
klubų, švenčia 113 savo įkūrimo
metines.
Pirmasis tarptautinio Rotary klubo
projektas – neįgalių vaikų rėmimas – įvykdytas 1930 m., neįgalių
vaikų reikmėms buvo surinkta 500
JAV dolerių. Kauno Rotary klubas,
kartu su tarptautiniu Rotary klubu
ir bendraminčiais iš Danijos klubų
2008 m. Kauno klinikų filiale Vaikų

reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“
(toliau tekste – Lopšelis) įrengė modernų galingą liftą, 2013 m. kartu
su Rotary klubais iš JAV nupirko
mokymuisi vaikščioti skirtą prilaikymo sistemą „Light gait“. Šiuo metu,
vykdydami jau trečią Lopšelio paramos projektą, Kauno Rotary klubas
kartu su tarptautiniu Rotary klubu,
„Brandermill“ klubu ir Lietuvių Rotary klubu Čikagoje „Chicagoland
Lithuanians“ iš JAV, Rotary klubais iš
Danijos, tęsdami savo misiją „keisti
pasaulį realiais darbais“, rengiasi
paremti visos Lietuvos neįgalius
vaikus – sukurti geresnes jų gydymo
ir reabilitacijos sąlygas Lopšelyje. Šio
projekto iniciatoriai – Kauno Rotary
ir Amerikos Lietuvių Čikagos Rotary
klubai projekto įgyvendinti skiria po
5000 Eur, kiti JAV ir Danijos klubai
planuoja skirti 10 000 Eur. Bendra
projekto vertė – per 53 tūkstančių
JAV dolerių.
Planuojama nupirkti funkcinės

Vaikų reabilitacijos klinikos vadovė doc. dr. A. Prasauskienė, Kauno Rotary
klubo prezidentas R. Skaržauskas ir projekto globėjas, Kauno Rotary klubo
narys A. Šabrinskas.
Autorės nuotr.

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Suaugusiųjų akių ligų stacionaro skyriaus vadovo-gydytojo oftalmologo
0,75 et. Akių ligų klinikoje.

KAUNO ROTARY KLUBO PROJEKTAS
„SUGRĄŽINKIME VAIKAMS
JUDĖJIMO DŽIAUGSMĄ“
Doc. dr. Audronė Prasauskienė,
Vaikų reabilitacijos klinikos vadovė
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■ Gydytojo oftalmologo 2,25 et. (0,5 et, 0,75 et., 1,0 et.) Akių ligų klinikoje;
■ Gydytojo radiologo 2,25 et. (3 × 0,5 et., 0,75 et.) Radiologijos klinikoje;
■ Gydytojo akušerio ginekologo 0,75 et. Akušerijos ir ginekologijos klinikoje;
■ Gydytojo otorinolaringologo 1,0 et. Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje;
■ Gydytojo vaikų neurologo 0,5 et. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos
ligoninės „Lopšelis“ Vaikų reabilitacijos klinikos Abilitacijos/reabilitacijos ir
slaugos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
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 2018-04-23. Išsami informacija
teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Logoterapeuto 0,25 et. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ Vaikų reabilitacijos klinikos Abilitacijos/reabilitacijos ir slaugos skyriuje;
■ Medicinos fiziko 0,75 et. (0,25 et., 0,5 et.) Onkologijos ir hematologijos
klinikoje.
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 2018-04-23. Išsami informacija
teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

FES RT300-SL įrenginys.
elektrostimuliacijos sistema įdiegta
Šiaurės Amerikos ir Europos ligoninėse, taikoma vaikų ir suaugusiųjų,
patyrusių insultą, galvos smegenų
bei nugaros smegenų traumas. Šios
įrangos dar vis nėra ne tik Lietuvoje,
bet ir visose Baltijos šalyse. Inovatyvi ir sudėtinga elektrostimuliacijos
sistema susideda iš specialaus dviračio arba kito judesį imituojančio
prietaiso, rankų, kojų ir liemens
raumenų stimuliatorių ir kompiuterio,
turinčio specialią programinę įrangą.
Procedūros metu raumenys stimuliuojami kompiuterio nustatyta seka,
stiprumu, trukme taip, kad būtų
išgaunamas realus judesys (dviračio
mynimas, rankų judesiai, liemens
fiksacija). Smegenys gauna grįžtamąjį
ryšį tokia seka ir stiprumu, koks
būna natūraliai atliekant vieną ar kitą
judesį. Tokiu būdu stimuliuojamas
smegenų plastiškumas ir atsigavimo
galimybės. Visa tai lemia sąmoningo
judesio atsiradimą: užtikrinamas
judesys (kontraktūrų profilaktika),
apkrova kaulams (osteoporozės profilaktika) ir fizinis aktyvumas.
Labdaros koncerto metu žiūrovai
klausėsi ir žavėjosi sudėtingais
muzikos gimnazijos moksleivių ir
simfoninio orkestro atliekamais kūriniais. Ypatingą koncerto aurą kūrė
žinojimas, kad neeilinių gebėjimų
vaikai, atlikdami nuostabius muzikos
kūrinius, remia vaikus, iš kurių panašius gebėjimus atėmė liga. Labdaros koncerto metu surinkta 560 Eur.
Pasitelkus aukok.lt portalą, tikimasi
surinkti trūkstamas lėšas. Kviečiame
visus, neabejingus vaikų sveikatai
ir reabilitacijos paslaugų vaikams
progresui Lietuvoje, prisidėti prie
projekto įgyvendinimo – aukoti per
portalą aukok.lt.

■ Specialiojo pedagogo 0,25 et. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos
ligoninės „Lopšelis“ Vaikų reabilitacijos klinikos Abilitacijos/reabilitacijos ir
slaugos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis specialiojo pedagogo
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 2018-04-23. Išsami informacija
teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

KETVIRTASIS FORUMAS TRANSFORM
Kviečiame į ketvirtąjį forumą TransForm 4.0, kuris vyks jau gegužės 18–20 d.
Birštone!
Tai vieta, kur nuoširdžiai ir atvirai bendrauja visi sveikatos sistemos dalyviai – studentai, gydytojai, pacientai, mokslininkai, verslininkai ir sprendimų
priėmėjai. Tris dienas stiprinsime senus ryšius ir kursime naujus. Dalyvausime
diskusijose su įkvepiančiomis asmenybėmis ir kartu kursime sveikos sveikatos
sistemos viziją. TransForm padeda kiekvienam atrasti savo vaidmenį.
Ketvirtojo TransForm pagrindinė tema – sveikatos vadyba ir geroji valdysena
sveikatos priežiūros sistemoje. Diskutuosime apie dabartinę situaciją, ateities
planus ir lūkesčius.
TransForm 4.0 – kaip sveikatos sistemos dalyviui, kaip Žmogui. Ateitį kuriame
kartu!
Kviečiame pasidalyti informacija apie renginį su savo bendruomenės ar kolektyvo nariais. Daugiau informacijos apie renginį ir visas naujienas rasite „Facebook“
paskyroje ir JGA interneto svetainėje (www.jauniejigydytojai.lt/transform4).
Kilus klausimams, susisiekite su Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos nariu
Aurimu Pečkausku: tel. 8 622 17319, el. paštas: mokymai@jauniejigydytojai.lt
Jaunųjų gydytojų asociacija

Viešasis pranešimas!
Balandžio 18 d., trečiadienį, 16.30 val. LSMU MA Neuromokslų instituto Elgesio
medicinos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Adomas Bunevičius
Neuromokslų instituto Seminarų kamb. Nr. 203 (MLK II aukštas, Eivenių g. 4,
Kaunas) skaitys viešąjį pranešimą „Sergančiųjų galvos smegenų navikais
neuroendokriniai prognostiniai veiksniai“.
Balandžio 23 d. 9.00 val. LSMU MA Akių ligų klinikos docentė dr. Reda Žemaitienė Akių ligų klinikos P. Avižonio auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą
„Pooperacinio bakterinio endoftalmito epidemiologija, rizikos veiksniai,
šiuolaikiniai gydymo ir prevencijos principai“.
Balandžio 23 d. 11.00 val. LSMU MA Pulmonologijos klinikos docentas Marius
Žemaitis Pulmonologijos klinikoje 3052 auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą
„Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo principai“.
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VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas,
SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Farmacijos fakultete:
■ 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmakognozijos katedroje.
Medicinos fakultete:
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1
lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos
ir farmakologijos institute,
■ 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – biochemija) Biochemijos katedroje,
■ 2 docentų (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina)
ir 2 lektorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina)
Anesteziologijos klinikoje,
■ 3 lektorių (0,25 et., 0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis –
medicina) Nefrologijos klinikoje.
Veterinarijos akademijoje:
Gyvulininkystės technologijos fakultete:
■ 2 lektorių (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika ir 1,0 et.,
mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Biologinių sistemų
ir genetinių tyrimų institute,
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) Gyvūnų
veisimo ir mitybos katedroje.
Veterinarijos fakultete:
■ 3 vyresniųjų mokslo darbuotojų (3 po 1,0 et., mokslo
kryptis – veterinarija) ir 1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo
kryptis – veterinarija) Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Mikrobiologinių tyrimų laboratorijoje,
■ 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Mikrobiologijos ir virusologijos instituto
Virusologinių tyrimų laboratorijoje,
■ 3 lektorių (1,0 et., 0,75 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis –
veterinarija) Anatomijos ir fiziologijos katedroje,
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) ir 1
asistento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08 patvirtintą
kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų
ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir
vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo
tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Pedagoginė patirtis
dėstant Farmacijos fakulteto studentams ir mokslinio darbo
patirtis atliekant vaistinių augalų žaliavų fitocheminę analizę – docento pareigoms eiti Farmakognozijos katedroje.
2. Darbo patirtis: dėstant Farmakologijos dalyką lietuvių ir
anglų kalbomis, vadovaujant doktorantams ir magistrantams, atliekant mokslinius tyrimus – profesoriaus pareigoms
eiti, dėstant Fiziologijos dalyką lietuvių ir anglų kalbomis,
atliekant mokslinius tyrimus – lektoriaus pareigoms eiti
Fiziologijos ir farmakologijos institute. 3. Laboratorinės
medicinos biologijos Medicinos biologijos magistro kvalifikacija, darbo biochemijos laboratorijoje patirtis – asistento
pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 4. Turėti galiojančią
medicinos praktikos licenciją: gydytojo anesteziologo
reanimatologo – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje, gydytojo nefrologo – lektoriaus parei
goms eiti Nefrologijos klinikoje. 5. Darbo patirtis dėstant:

Ląstelės biologijos ir Parazitologijos dalykus lietuvių ir anglų
kalbomis – lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) pareigoms eiti, ir Ląstelės biologijos, Parazitologijos ir
Genetikos dalykus lietuvių ir anglų kalbomis – lektoriaus
(1,0 et., mokslo kryptis – genetika) pareigoms eiti Biologinių
sistemų ir genetinių tyrimų institute. 6. Ne mažesnė kaip 3
metų darbo patirtis dėstant dalykus: „Gyvūnų veisimas“ ir
„Statistika“ lietuvių ir anglų kalbomis Veterinarijos fakulteto
studentams – lektoriaus pareigoms eiti Gyvūnų veisimo ir
mitybos katedroje. 7. Darbo patirtis vykdant bakteriologinius
mokslinius tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo ir mokslo darbuotojo pareigoms eiti Mikrobiologijos ir virusologijos
instituto Mikrobiologinių tyrimų laboratorijoje. 8. Darbo
patirtis vykdant virusologinius mokslinius tyrimus – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Mikrobiologijos ir
virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorijoje.
9. Darbo patirtis dėstant studijų programos „Veterinarija“
studentams: Gyvūnų anatomijos dalyką lietuvių ir anglų
kalbomis (lektoriaus 1,0 et. pareigoms eiti); Gyvūnų fiziologijos dalyką lietuvių ir anglų („Nervų ir raumenų sistema“,
„Virškinimo fiziologija“, „Laktacija ir ekskrecija“) kalbomis
(lektoriaus 0,75 et. pareigoms eiti); Gyvūnų fiziologijos
dalyką anglų kalba („Endokrinologija“, „Kraujo, širdies,
kvėpavimo fiziologija ir metabolizmas“) (lektoriaus 0,25 et.
pareigoms eiti) Anatomijos ir fiziologijos katedroje. 10. Turėti
galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims, darbo patirtis dėstant: Veterinarinę farmakologiją ir
toksikologiją ir Smulkiųjų gyvūnų kardiovaskulinės sistemos
ligas Veterinarijos fakulteto studentams – profesoriaus
pareigoms eiti ir Smulkiųjų gyvūnų kardiovaskulinės sistemos ligas lietuvių ir anglų kalbomis Veterinarinės medicinos
studentams – asistento pareigoms eiti Dr. L. Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinikoje.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass
formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių
straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti
profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo
mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio
vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus,
patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutik
rinus 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 2018 m. gegužės 14 d. Personalo
tarnybai (I a., kab. Nr. 104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel.
8 37 327270.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

KONFERENCIJA „NEUROMOKSLAI: NUO TEORIJOS LINK PRAKTIKOS“
Kviečiame į konferenciją „Neuromokslai: nuo teorijos link praktikos“, kuri vyks 2018 m. balandžio 27 d. LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos konferencijų salėje (J. Šliūpo g. 7/Vydūno al. 4, Palanga). Dalyvių registracija 9.30 val.,
konferencijos pradžia 10 val.
Konferencijos dalyviams bus išduodami 8 val. LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai – skirti visų specialybių gydytojams
ir slaugytojams, ergoterapeutams, kineziterapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams. Dalyvio mokestis – 20
eurų, studentams, rezidentams ir slaugytojams – 10 eurų (mokant nuo 2017-04-23 – 30 eurų).
Registracijos mokestį pervesti į „Lietuvos kaukolės pamato chirurgų“ draugijos sąskaitą Nr. LT 107044060003462042 (SEB
Bankas), nurodyti savo Vardą, Pavardę, mokėjimo paskirtis – konferencijos mokestis (nurodyti savo specialybę).
Tradiciškai minint Medicinos darbuotojų dieną, 2018 m. balandžio 28 d., kviečiame dalyvauti XII sveikatinimo renginyje
„Pasirūpink ir savo sveikata – Cura te ipsum“ (šiaurietiškasis ėjimas, bėgimas, vaikščiojimas ir kt.) Palangos botanikos
parke, prie rotondos.
Daugiau informacijos: www.lsmuni.lt/lt/naujienos/renginiai/neuromokslai-nuo-teorijos-link-praktikos.html
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Neuromokslų institutas (NI), NI Palangos klinika,
LSMU MA Psichiatrijos klinika, Lietuvos kaukolės pamato chirurgų draugija

KAUNO KLINIKŲ KRAUJO CENTRAS
Kraujo centras maloniai kviečia Jus tapti neatlygintinais kraujo donorais ir padėti tiems, kurie laukia Jūsų pagalbos.
Informacija teikiama: tel. Nr. 8 37 787372, 8 37 326500.
Darbo laikas: I, III, V – 8–18 val. II, IV – 9–19 val. VI – 9–14 val.
Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas. El. p.: kraujo.centras@kaunoklinikos.lt
Kauno klinikų Kraujo centras

INFORMACIJA
Nuotraukoj būsiu, sapne ateisiu.
Vėjas alsavimą mano girdės.
Viską suprasiu. Viską atleisiu –
Jūs nepabėgsit iš mano širdies.
Eugenija Katauskienė

Sunkią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Konservatyviosios onkologijos skyriaus
gydytoją onkologę chemoterapeutę Iloną Padvelskienę.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės bendradarbiai
Nuoširdžiai užjaučiame Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos
gydytoją onkologę chemoterapeutę Iloną Padvelskienę
mirus mylimai mamytei. Staiga atsiradusią tuštumą,
išėjus brangiam žmogui, tegul užpildo mūsų atjauta.
Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos kolektyvas

Universiteto dėstytojams ir gydytojams rezidentams, dalyvausiantiems „Edukacijos pavasario“ renginiuose, bus išduodami dėstytojų edukacinės kompetencijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Vienos dienos renginiai – 5 Eur; keturių dienų – 15 Eur.
Mokestis: LSMU sąskaita LT097044060002905377, mokėjimo kodas: P2808.
Pranešimą apie sumokėtą mokestį (PDF formatu) siųsti el. paštu: pavedu@lsmuni.lt.

