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GYVYBES GELBĖS NAUJOJI KARTA: JAUNŲJŲ GYDYTOJŲ ŽINIOS –
PASAULINĖS VERTĖS
Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) parengti gydytojai
rezidentai, visą parą, be kitų specialistų pagalbos, galėsiantys
atlikti visas gyvybę gelbstinčias procedūras. Jie gebės suteikti
skubiąją medicinos pagalbą tiek vaikams, tiek suaugusiesiems,
mirštantiesiems ar besiskundžiantiems gerklės skausmu, patyrusiems sunkias traumas ar miokardo infarktą. Tai – pirmoji pagal
aukščiausius pasaulio standartus parengtų skubiosios medicinos
specialistų laida.
Tautvydas Bulvičius

Š

iemet studijas baigiantys pirmieji
penki skubiosios medicinos gydytojai rezidentai neseniai išlaikė
Europos Skubiosios medicinos egzaminų centro (Antverpenas, Belgija)
egzaminus. Puikūs rezultatai rodo,
kad studentai atitinka visus aukščiausius šiai specialybei keliamus
tarptautinius reikalavimus. Ateityje,
rengiant skubiosios medicinos gydytojus, šie specialistai patys galės
įvertinti studentų žinias ir gebėjimus pacientams teikti skubiąją
medicinos pagalbą. Tai ypač svarbu
Lietuvoje, norint ir toliau sėkmingai
plėtoti šią sritį.
LSMU ir Kauno klinikų specialistai,
rengdami pirmuosius skubiosios medicinos gydytojus, tapo naujų mokymo metodų kūrėjais ir testuotojais –
tokio lygio skubiosios medicinos
gydytojų šalyje dar nėra. Siekdami
kuo labiau praplėsti gydytojų rezidentų žinias, prie jų ugdymo prisidėjo
įvairių sričių sveikatos specialistai iš
kitų profilinių klinikų.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga:
„Nors Lietuvoje skubioji medicina
žengia tik pirmuosius žingsnius,
Vakarų pasaulyje ji vystėsi ne vieną
dešimtmetį. Lietuvoje yra puikios
sąlygos vystyti šią medicinos kryptį –
galima pritaikyti tik geriausią užsienio šalių patirtį.
Puiku, kad ruošiami pirmieji skubiosios medicinos gydytojai rezidentai turėjo galimybę stažuotis
JAV, kurios šioje srityje sukaupė
milžinišką patirtį. Norint, kad ateityje šios srities besimokantys studentai taptų savo sričių ekspertais,
labai svarbu kuo geriau paruošti
pirmuosius skubiosios medicinos
gydytojus.“

Skubiosios medicinos klinikos, Kauno klinikų, E. Ovčarenko ir asmeninio archyvo nuotr.
LSMU prorektorius klinikinei medicinai, Kauno klinikų generalinis
direktorius prof. Renaldas Jurkevičius:
„Džiaugiuosi naujai parengtais,
sakyčiau, ateities medikais – skubiosios medicinos pagalbos gydytojais. Jie mūsų pacientams suteiks
kokybiškesnę pagalbą. Skubiosios
medicinos gydytojai galės puikiai
darbuotis ir mažesnėse ligoninėse.
Tai leis efektyvinti mūsų sistemą, per trumpesnį laiką galėsime
daugiau pagalbos suteikti Skubios
pagalbos skyriuje, nes, sprendžiant
nesudėtingas sveikatos problemas,
nereikės kviestis kitų sričių specialistų. Tokiu būdu mažinsime nereikalingų hospitalizacijų skaičių.“

LSMU Podiplominių studijų centro
dekanas dr. Juozas Kupčinskas:
„Skubiosios medicinos rezidentūros
studijų programa buvo kuriama
atsižvelgiant į naujausias pasaulines
šios medicinos srities tendencijas ir
esamą tarptautinę praktiką. Net ir
Europos mastu skubiosios pagalbos
specialybė yra ganėtinai nauja, to-

dėl šios programos rengimas buvo
nemažas iššūkis.
Ši specialybė reikalauja labai daug
skirtingų žinių ir įgūdžių, todėl
studijų programa apima labai
įvairias sritis, bet įdėtas Skubiosios
medicinos klinikos darbas jau dabar duoda puikius rezultatus. Labai
džiaugiamės, kad Skubiosios medicinos rezidentūros studijų programa
sulaukia labai didelio studentų susidomėjimo, o ją pasirinkę rezidentai
yra motyvuoti, iniciatyvūs ir atviri
naujovėms.“

LSMU Skubiosios medicinos klinikos
vadovas dr. Kęstutis Stašaitis:
„Reikalavimai mūsų rezidentūroje
yra tokie, kaip ir kitose Europos
Sąjungos šalyse. Gydytojas turi
įrodyti, kad jis ne tik įgijęs gerus
klinikinius įgūdžius, bet ir moka
tinkamai bendrauti tiek su pacientu, jo artimaisiais, tiek su kolegomis. Be to, vertinami mokslinio
darbo rengimo gebėjimai, lavinami
lyderystės, sveikos gyvensenos ir
ligų profilaktikos įgūdžiai.
Daug dėmesio skirta būsimų rezi-

dentų atrankai. Studijuoti pakviesti
labiausiai motyvuoti studentai,
kurie nebijo naujos specialybės ir
ateityje galės dalyvauti jos kūrime.“
LSMU rengiant pirmuosius skubiosios medicinos gydytojus daug
dėmesio skirta ir tarptautinėms
stažuotėms. Rėmėjų iš JAV dėka

(Kazickų šeimos fondas, Cincinačio
universitetas, privati skubiosios
medicinos kompanija „TriHealth“ ir
Renatos ir Herbert Loyd šeima) visi
5 gydytojai rezidentai vadybos įgūdžių sėmėsi Cincinačio universiteto
ligoninėje ir kompanijos „TriHealth“
ligoninių tinkle JAV.
2 p.
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ĮTEIKTI LIETUVOS NUSIPELNIUSIO
GYDYTOJO APDOVANOJIMAI
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad keturi Kauno klinikų gydytojai trečiadienį, gegužės 2 d., gavo
itin reikšmingus apdovanojimus – jiems buvo įteikti Lietuvos nusipelniusio gydytojo garbės ženklai.

GYVYBES GELBĖS NAUJOJI
KARTA: JAUNŲJŲ GYDYTOJŲ
ŽINIOS – PASAULINĖS VERTĖS
1 p.

LSMU Ekstremaliosios medicinos katedros vedėjas prof. Dinas Vaitkaitis:
„Skubiosios medicinos gydytojų
rengimui naudojome viską, kas
šiuo metu yra prieinama pasaulio
mokymo technologijų rinkoje: nuotolinį, simuliacinį, hibridinį mokymą.
Šios technologijos papildė gausius
rezidentų seminarus ir intensyvią
praktiką, jas taip pat diegia akušeriai
ginekologai, chirurgai.
Džiaugiamės galėdami dirbti su
pasaulio lyderiais tiek skubiosios
medicinos srityje, tiek mokymų ir
simuliacijos medicinoje ir sveikatos
priežiūros srityje JAV, Švedijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Belgijoje.“

Kauno klinikų nuotr.

Š

iuos apdovanojimus gavo gydytojas gastroenterologas prof.
Kęstutis Adamonis, akušeris-ginekologas prof. Mindaugas Kliučinskas,
alergologė-pulmonologė doc. Jolanta
Kudzytė ir vyr. slaugytoja-slaugos
administratorė Julija Paulauskaitė.
Gastroenterologijos klinikos gydytojas prof. Kęstutis Adamonis yra
vienas iš labiausiai patyrusių invazinių gastroenterologų Lietuvoje, taip
pat invazinių virškinamojo kanalo
endoskopinių procedūrų ir kitų
inovatyvių metodų Lietuvoje pradininkas. Gydytojas itin vertinamas
ir mylimas pacientų, o 2015 m. jam
buvo suteiktas Kauno nuoširdžiausio
gydytojo vardas.
Akušerijos ir ginekologijos klinikos Gimdymo skyriaus vadovas
gydytojas akušeris-ginekologas prof.

Mindaugas Kliučinskas yra daug
prisidėjęs įgyvendinant Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programą bei sklandų gimdymo pagalbos
organizavimą klinikoje. Profesoriaus
pastangų dėka klinikoje skatinamos inovacijos, akušerės įgijo daug
savarankiškumo. 2016 metais prof.
M. Kliučinskas atliko pirmąją Lietuvoje gimdą išsaugančią operaciją, esant
placentos audinio įaugimui į gimdą.
Vaikų ligų klinikos alergologė-pulmonologė doc. Jolanta Kudzytė yra Vaikų alergologijos sektoriaus vadovė,
kuriai suteikta aukščiausia gydytojo
pediatro kvalifikacinė kategorija.
35 metus alergologe-pulmonologe
dirbanti doc. J. Kudzytė tiria vaikų
alerginių ligų paplitimą ir priežastis.
Aktyvi mokslininkė ir tyrėja taip pat
skaito paskaitas ir veda seminarus

studentams, dalyvauja kasmetinėse
Europos alergologų imunologų ir
pulmonologų konferencijose, yra ne
vienos draugijos ir asociacijos pirmininkė bei narė.
Neurochirurgijos klinikos Galvos
smegenų skyriaus vyr. slaugytojaslaugos administratorė Julija Paulauskaitė turi sukaupusi ilgametę
patirtį, kuria noriai dalijasi su kolegomis. J. Paulauskaitė yra ne tik
pareiginga, teisinga, reikli, atsakinga
ir darbšti darbuotoja – ji taip pat
aktyviai dalyvauja organizuojant
skyriaus ir klinikos renginius, prisideda vykdant kitas svarbias veiklas.
Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė yra itin atsidavusi savo darbui
ir profesijai – tai parodo ir skyriuje
išlaikoma pavyzdinė tvarka.
Kauno klinikų inf.

INFORMACIJA

LSMU Skubiosios medicinos gydytojas Nedas Jasinskas:
„Žmogus nori, kad į jį žiūrėtų kaip
į žmogų, o ne kaip į tą, kuris serga
kokia nors liga, kad gydytojas gydytų ne jo ligą, ne kokį nors organą
ar simptomą, bet į jį pasižiūrėtų

visapusiškai. Skubiosios medicinos
gydytojai yra specialistai, kurie gali
pamatyti visą žmogų, o ne siuntinėti pas įvairių sričių gydytojus.
Jie yra arčiausiai paciento, gali
viską integruoti, gydyti visų amžiaus grupių pacientus su visomis
patologijomis. Šiandien nėra nieko
efektyvesnio.“

LSMU Skubiosios medicinos klinikos
gydytojas rezidentas Laimonas Mišeikis:
„Labai reikšminga stažuotė buvo į
JAV, Sinsinatį (Ohajo valstija). Kazickų šeimos fondo, dr. Herbert Loyd
dėka visi penki rezidentai vyko mokytis administracinių įgūdžių. Pavyko
užmegzti gerus ryšius su ne vienu
kolega iš už Atlanto. Gerai, kad
programa neapsiribojo pirmaisiais
penkiais rezidentais ir tęsiasi toliau,
iš viso bus išsiųsta daugiau nei 20
rezidentų.“
Šiuo metu 5 metus trunkančius
rezidentūros studijų rezultatus
apibendrina egzaminas, kuris
visapusiškai įvertina gydytoją
rezidentą ir suteikia teisę savarankiškai gydyti pacientus. Netrukus
planuojama studijų programą patobulinti – įtraukti etapinių kompetencijų modelį. Jis leis studijų procesą
suskirstyti į smulkesnius etapus,
kurių egzaminus išlaikę gydytojai
rezidentai gaus teisę savarankiškai
atlikti atitinkamų sričių procedūras ir
priimti gydymo sprendimus.
Jau netrukus pirmaisiais Lietuvoje
skubiosios medicinos gydytojais taps
gydytojai rezidentai Laimonas Mišeikis, Vytautas Aukštakalnis, Linas
Darginavičius, Simona Sabulytė ir
Ieva Paliokaitė.

RETAS SINDROMAS, SUDĖTINGA OPERACIJA IR NAUJAS ŠANSAS VEROS GYVENIME
Save laimės kūdikiu vadinančios ir antrąjį gimtadienį ligoninėje
atšventusios Kauno klinikų pacientės Veros Ramanauskienės istorija – išskirtinė. Savo tris vaikus nuvedusi pas gydytojus sveikatos
patikrinimui, pati išgirdo diagnozę – Marfano sindromą. „Ilgą laiką
jaučiau dusulį ir aplinkiniams sakydavau, jog pavargau būti pavargusi – tokie simptomai mane lydėjo gana ilgai. Tačiau kai artima
draugė nesugebėjo patikrinti kraujospūdžio, nes jo aparatas net
neužfiksavo, supratau, jog tai nėra tiesiog poilsio trūkumas“, –
pasakoja Kauno klinikų pacientė.

M

arfano sindromas pasireiškia vos
2–3 iš 10 000 populiacijos, o 26
proc. atvejų yra nustatomi atsitiktinai.
Liga yra įgimta ir paveldima, tačiau
ne visiems pacientams ji pasireiškia
iš karto. Kaip pasakoja Kauno klinikų
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirur-

gijos klinikos Kraujagyslių chirurgijos
skyriaus vadovas doc. Linas Velička,
kai kurie vaikai jau gimę arba nuo
ankstyvosios vaikystės gali turėti ligos
požymių, pavyzdžiui, aortos išsiplėtimą. Kitiems pacientams liga pradeda
reikštis tik suaugusiems, o būklė ir

simptomai su amžiumi sunkėja.
„Liga dažniausiai įtariama pagal
tipinę paciento išvaizdą: būdingas
aukštas ūgis, lieknas sudėjimas,
neproporcingai ilgos rankos ir kojos,
palyginti su liemeniu, ilgi ir ploni
pirštai. Taip pat būdingi įvairių audinių ir organų pažeidimai. Odoje
stebimos strijos, taip pat Marfano
sindromui būdingos įvairios širdies
ir kraujagyslių ligos: krūtininės aortos išsiplėtimas, plyšimas, disekacija, aortinė regurgitacija, mitralinio
vožtuvo prolapsas, mitralinio vožtuvo regurgItacija, pilvo aortos išsiplėtimas, širdies aritmija“, – būdingus
simptomus aiškina doc. L. Velička.
Marfano sindromu sergančių žmonių žandikauliai yra nepakankamai

išsivystę ir mažesni, veidai – ilgesni,
gomuriai – aukštesni. Žmones gali
kamuoti įvairūs kiti sutrikimai, pavyzdžiui, nugaros smegenų išvaržos,
pleuros plyšimai, pirštų kontraktūros.
Pacientė V. Ramanauskienė pasakoja, jog pirmą kartą pas Kauno
klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovą
prof. Rimantą Benetį pateko prieš
10 metų. „Į ligoninę patekau visa
ištinusi ir nusilpusi, vaizdus atsimenu protarpiais. Tačiau po pakeisto
aortos vožtuvo ir kylančiosios aortos
protezavimo operacijos pamiršau,
jog turiu širdį – gyvenau vėl įprastinį
gyvenimą.“
Kauno klinikų pacientė, ilgą laiką

gyveno įprastinį gyvenimą. „Vieną
dieną nuėjau į polikliniką išsirašyti
vaistų, kuriuos turiu gerti dėl šio
sindromo, tačiau grįžus namo pasijaučiau prastai – jaučiau nugaros ir
pilvo skausmus, todėl pagalvojau,
jog užsikrėčiau virusu. Kelias dienas
gydžiausi namie, kol skausmas tapo
toks stiprus, jog kentėti daugiau
nebegalėjau. Taip ir vėl atsidūriau
ligoninėje.“
V. Ramanauskienė atsimena, jog
šį kartą simptomai buvo kitokie –
moteris negalėjo valdyti vienos
kojos, sunkiai vaikščiojo. Negerėjanti sveikata, skausmai ir nutirpusi koja lėmė antrąjį kartą Kauno
klinikose.
5 p.
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MININT TARPTAUTINĘ SLAUGYTOJŲ
DIENÀ, SURENGTA TARPTAUTINĖ
MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
Gegužės 4 d. vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „2018 – Slaugos studijų, mokslų ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė“, skirta paminėti Tarptautinę slaugytojų dieną.

Kauno klinikų nuotr.
Į konferenciją atvyko ir sveikinimo
žodį tarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras prof. Aurelijus
Veryga: „Nuoširdžiai sveikinu su Tarptautine slaugytojų diena. Prieš atvykdamas pasidomėjau Slaugytojų diena
tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Jūsų
profesijos moterys buvo vadinamos
gailestingosiomis seserimis. Humaniškumas, rūpestis žmogumi – svarbus ir
šiomis dienomis. Sparčiai plėtojantis
naujosioms technologijoms, vis daugiau kalbama apie robotiką ir robotus,
kurie rūpinsis žmonėmis. Būtų išties
liūdna, jei prie žmogaus neliktų žmogaus. Gal robotas ir mokės šypsotis,
tačiau žmogaus rankų šilumos, tikro
žmogiško kontakto niekas nepakeis.
Žinoma, mokslo bei technologijų pažanga mums turi padėti dirbti, turėtų
likti vis mažiau sunkaus fizinio darbo,
kad galėtumėte daugiau laiko skirti
intelektualiam darbui ir tobulėjimui.
Noriu pasidžiaugti, kad ši konferencija
yra ne tik šventinė, bet ir mokslinėpraktinė. Slaugytojo profesija nuėjo
labai ilgą kelią ir malonu matyti
pasiektą pažangą. Mūsų komandos
siekis – kad slaugytojos įgytų kuo daugiau pasitikėjimo ir turėtų galimybę
augti profesiniame kelyje“, – linkėjo
prof. A. Veryga.
Slaugos darbuotojus sveikino ir
Kauno klinikų generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius:
„Nuoširdžiai sveikinu su praėjusia
Medicinos darbuotojų diena ir su
Tarptautine slaugytojų diena. Tarptautinė šventė iki šiol primena apie
tai, kokia šios profesijos prasmė ir
vaidmuo šiandieninėje sveikatos
priežiūros sistemoje. Kauno klinikose dirba apie 2400 slaugytojų – tai
tarsi nedidelis Lietuvos miestelis.
Džiugu, jog per pastaruosius metus

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras prof. Aurelijus Veryga
įteikė padėkos raštą Kauno klinikų Slaugos koordinavimo tarnybos vadovei
dr. Vilmai Raškelienei.
pavyksta labiau suvienyti gydytojus
ir slaugytojus. Kai šalia sėdi puikus
savo darbo profesionalas, jauti malonumą ir pilnatvę savo darbe. Tokia
komanda ir pacientui padeda sveikti
greičiau.“
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
taip pat džiaugėsi ir tobulėjančia
slauga Kauno klinikose. „Slaugytojos
nebijo naujovių: praėjusiais metais
kartu su visa Ligonine įveikėme
e.sveikatos sistemą, kartu su Universitetu pradėjome vystyti išplėstinę

slaugą studijų procese. Aktyviai
plėtojamas mūsų projektas, kuriuo
siekiama suartinti slaugą su medicina – didžiosiose profilinėse klinikose
atsiranda slaugos vadovas, kuris
koordinuoja slaugytojų darbą. Džiaugiamės, kad kandidatas į šį postą
pristato ir savo darbų planą. Mes
dirbame ne dėl savęs, ne dėl Ligoninės, bet dėl visuomenės – mūsų
pacientų“, – pabrėžė generalinis
direktorius.
Siekdami daugiau žinių, į LSMU Mo-
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komojo laboratorijų korpuso akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių
salę susirinko įvairių specialybių
slaugos specialistai ir akušeriai. Plenarinėje sesijoje buvo pristatomos
slaugos politikos gairės Lietuvoje, o
ekonomistė Rūta Vainienė kalbėjo
apie slaugos ekonominę vertę. Daug
dėmesio buvo skiriama ir tokioms
temoms, kaip išplėstinė ir pažangi
slauga Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Europoje, kalbama apie
akušerių darbą, savarankiškumą ir jo
vaidmens svarbą motinoms, naujagimiams, šeimoms. Taip pat akcentuojamas investavimas į akušerio
išsilavinimą bei kvalifikacijos kėlimą
ir tobulinimąsi.
Sveikatos apsaugos ministras įteikė padėkos raštus Kauno klinikų
Slaugos koordinavimo tarnybos vadovei dr. Vilmai Raškelienei, Almai
Kalkauskaitei, Robertai Suprikienei
ir pranešėjai iš JAV prof. Jamesettai
A. Newland.
Konferencijos metu vyko ir paralelinės sesijos temomis: „Slaugytojo
vaidmens plėtra: paciento teisė į
geresnį ligos valdymą“, „Paciento
teisė išgyventi kritinę būklę, kritinės
būklės valdymas“, „Palanki darbo
aplinka, slaugytojo teisė į gerovę
darbe“ ir „Kokybiška paliatyvi pagalba: pacientų teisė ir specialistų
pareiga“.
Paralelinėse sesijose buvo diskutuojama apie vieną iš esminių profesinės etikos problemų šiuolaikinėje
sveikatos priežiūroje – paciento
gerovės užtikrinimo ir pagarbos paciento autonomijai suderinamumą,
taip pat akcentuotas ir sielovados
poreikis paliatyvioje pagalboje.
Nemažai dėmesio buvo skiriama
slaugytojo teisės į gerovę darbe

„Gal robotas ir
mokės šypsotis,
bet žmogaus rankų
šilumos, tikro
žmogiško kontakto
niekas nepakeis“.
temai. Palankios darbo aplinkos
užtikrinimas – viena iš strateginių
slaugytojų ir akušerių vaidmens
stiprinimo Europos regione krypčių.
Europos regiono politikos strateginėje veiksmų programoje „Sveikata
2020“ pabrėžiama, kad teigiama
darbo aplinka pagerina tiek pacientų
savijautą, tiek organizacijos veiklos
rezultatus. Darbuotojai, kurie jaučiasi patenkinti, dažniau ir ekspertų
yra vertinami kaip produktyvesni,
patikimesni, kūrybiškesni ir lojalesni
organizacijai.
Konferencijoje pranešimus skaitė
Sveikatos apsaugos ministerijos
Slaugos koordinavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Artūras
Šimkus, NYU Rory Meyers College
of Nursing profesorė Jamesetta
A. Newland, Kauno klinikų Šeimos
medicinos klinikos gydytoja doc. dr.
Ida Liseckienė, LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos
katedros docentas Eimantas Peičius,
Kauno klinikų Slaugos koordinavimo
tarnybos vadovės pavaduotoja dr.
Daiva Zagurskienė, Respublikinės
Klaipėdos ligoninės direktoriaus
pavaduotoja slaugai Andželika Zavackienė ir kiti pranešėjai.
Kauno klinikų inf.
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Daiva ZAGURSKIENĖ, Slaugos koordinavimo tarnybos
vadovo pavaduotoja
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DABARTINĖ AKUŠERIJA – NAUJOVĖS IR IŠŠŪKIAI
Per pastaruosius kelerius metus akušerio darbas pasidarė dar atsakingesnis, reikalaujantis abipusio supratimo ir naujausių žinių,
nes šalyje vis daugėja didelės rizikos nėštumų. „Akušeriai plečia
kompetencijas ir siekia dar didesnio savarankiškumo. Jei nėštumas
normalus arba mažos rizikos, akušerės mūsų gimdymus priima
pačios, tokiu būdu didindamos visuomenės pasitikėjimą jomis.
Tiesa, kol kas šis procesas lėtas, tačiau progresas neabejotinai vyksta“, – apie besikeičiančią akušerių padėtį Lietuvoje kalbėjo Ingrida
Poškienė, Akušerijos ir ginekologijos klinikos Akušerijos skyriaus
akušerė ir Lietuvos akušerių sąjungos Kauno krašto pirmininkė.

A

not I. Poškienės, akušerės nori vis
labiau tobulėti ir įgyti naujų žinių,
dalytis savo patirtimi su kolegomis,
todėl vis dažniau rengiamos akušerių
konferencijos ir suvažiavimai. Kad specialistų žinios būtų kuo labiau atnaujinamos, akušerės aktyviai dalyvauja ir
įvairiuose projektuose. 2011–2016 m.
Lietuvos ir Šveicarijos projekte „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“
specialistės aktyviai prisidėjo rengiant

akušerijos metodikas. Šio projekto
metu buvo parengta 40 akušerijos diagnostikos ir gydymo metodikų, pagal
kurias standartizuojamos akušerijos
paslaugos visoje Lietuvoje. Siekiama,
kad Lietuvoje nėščiosios, gimdyvės ir
moterys po gimdymo gautų vienodas
akušerijos paslaugas, nesvarbu, kokiame mieste ar miestelyje jos begyventų.
„Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) akušerijos studentės
akušerės ir jų dėstytojos dalyvavo

PSO organizuojamame akušerijos
vystymosi projekte. Šio projekto metu
išbandyta akušerijos studijų vertinimo
priemonė (MATE), kurią kuria Kardifo
universiteto (Didžioji Britanija) profesorės. Tai priemonė, leisianti ateityje
įvertinti, o kartu ir tobulinti akušerijos
studijų programos kokybę“, – pridūrė Akušerijos skyriaus akušerė Asta
Šmaižienė, pabrėždama, kad norėdami būti puikūs akušerijos profesionalai, specialistai turi išsiugdyti gero
komandinio darbo savybes, greitą
reakciją, gerus bendravimo įgūdžius ir
mokėti užsienio kalbų.
Šiuolaikinis akušeris privalo būti įgijęs
nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio
priežiūros kompetencijas, taip pat
pasižymėti moksliniu raštingumu. Dėl
šios priežasties nuo 2012 metų akušerės dėsto LSMU akušerijos studijas
pasirinkusiems studentams. Paskaitas
skaito ir seminarus veda „Motinos
ir naujagimio sveikatos priežiūros“,
„Kritinių būklių akušerijoje“ modu-

Akušerijos ir ginekologijos klinikos nuotr.
liuose. Akušerės taip pat organizuoja
ir vadovauja studentų praktikai, yra
baigiamųjų bakalauro darbų vadovės.
Akušerė Ingrida Poškienė pabrėžia,
jog nelengvame, bet prasmingame
akušerio darbe svarbiausia išlikti savo
srities profesionalu, nuolat tobulėti

ir neprarasti motyvacijos, stengiantis
dėl moterų ir naujagimių gerovės.
Gegužės 3 d. Vilniuje vyko šventinė
konferencija, skirta Tarptautinei akušerio ir Motinos dienai paminėti.
Akušerijos ir ginekologijos klinikos
inf.

6 MILIJONAI SERGANČIŲJŲ – DĖMESYS PIRMINIAM IMUNODEFICITUI
Pirminis imunodeficitas – tai
plati ligų grupė, kuriai būdingas
bendras požymis, – įgimtas tam
tikros imuninės sistemos grandies sutrikimas. „Šiandien šiai
ligų grupei priskiriama daugiau
nei 300 atskirų susirgimų. Skaičiuojama, kad pasaulyje gyvena
daugiau kaip 6 mln. sergančiųjų
pirminiais įgimtais imunodeficitais“, – skaičius įvardija Kauno
klinikų Imunologijos ir alergologijos klinikos ir Pirminio
imunodeficito centro vadovė
prof. Brigita Šitkauskienė.

J

au penktus metus vykstanti konferencija „Ką reikia žinoti, sergant
pirminiu imunodeficitu“, skirta
Pasaulinei pirminio imunodeficito
savaitei paminėti, šiemet sulaukė
didelio pacientų ir jų artimųjų susidomėjimo. Gegužės 2 d. konferenciją
įžanginiu žodžiu pradėjo prof. B. Šitkauskienė, priminusi apie pirminio
imunodeficito paplitimą bei laiku
atliekamų diagnostikos ir gydymo

Imunologijos ir alergologijos klinikos nuotr.
svarbą, siekiant išvengti sunkių ligos
komplikacijų ir užtikrinant visavertę
paciento gyvenimo kokybę.
Konferenciją tęsė vyresnioji gydytoja rezidentė Laura Tamašauskienė
pranešimu apie kasdienį gyvenimą
ir keliones, sergant pirminiu imunodeficitu. Gydytoja rezidentė pateikė
naudingų praktinių patarimų ir atsakė į dažniausiai pacientus dominančius klausimus.

Vyresnioji gydytoja rezidentė Margarita Paulauskienė kalbėjo itin aktualia
tema – apie vakcinų skyrimo sergantiesiems pirminiu imunodeficitu
galimybes, parinkimo principus.
Dr. Ieva Bajoriūnienė priminė, kaip
išvengti ūminių būklių ir kaip elgtis
joms ištikus.
Po pranešimų konferencijos dalyviai
aktyviai įsitraukė į diskusiją, dalijosi
savo patirtimi ir lūkesčiais. Renginio

dalyviams buvo pateikti konferencijos
informaciniai lankstinukai „Saugok
sveikatą! Kasdienis gyvenimas, sergant pirminiu imunodeficitu“.
Šis jau tradiciniu tapęs renginys ne
tik gilina žinias apie pirminį imunodeficitą, supažindina su naujais šių retų
ligų diagnostikos ir gydymo metodais,
bet ir suteikia pacientams bei jų
artimiesiems galimybę tiesiogiai pabendrauti su gydytojais, išsakyti savo

mintis, aptarti rūpimus klausimus bei
pasidalyti asmenine patirtimi.
Konferencijos tikslas – suteikti kuo
daugiau žinių apie šią ligą, aptarti
pacientams iškylančius klausimus. Į
renginį buvo kviečiami ne tik pacientai, sergantys pirminiu imunodeficitu, jų artimieji, bet ir kiekvienas,
besidomintis šia tema.
Imunologijos ir alergologijos
klinikos inf.

POLITRAUMŲ MOKYKLA – KAI TARP PACIENTO IR MIRTIES TIK TU
Įprastas naktinis budėjimas mažame rajono ligoninės skubios
pagalbos skyriuje, kuriame tik tu, kelios slaugytojos ir pagalbinis
personalas. Nepatyrę greitosios medicinos pagalbos darbuotojai
suklysta ir atveža jums pacientą iš eismo įvykio – dauginiai sužalojimai, būklė kritiška, kraujo bala ant grindų didėja akyse. Kokie
tavo veiksmai? Ar sugebėsi koordinuoti savo komandą, valdyti
situaciją ir priimti geriausius sprendimus, kad paciento būklė būtų
stabilizuota ir jis gyvas pasiektų artimiausią traumų centrą?
Simona Balsaitė, LSMU MA MF IV k.

T

raumą patyręs pacientas – iššūkis visiems komandos nariams
ir kiekvienam gydytojui, jų žinioms,
įgūdžiams, gebėjimui reaguoti streso
metu, valdyti komandą ir suteikti
geriausią įmanomą medicininę priežiūrą. Būtent todėl jau antrąjį kartą
penki Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos
būreliai – Anesteziologijos, Chirurgijos,
Ortopedijos ir traumatologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
bei Skubios medicinos – susivienijo ir

surengė teorinę-praktinę Politraumų
mokyklą. Gegužės 5–6 dienomis visas
mokomasis laboratorinis korpusas
tiesiog ūžė nuo dalyvių, turinčių vieną
tikslą – išmokti atlikti pradinį paciento
tyrimą, būtiniausias gyvybę gelbstinčias procedūras, dirbti komandoje ir
tapti lyderiu. Per teorines paskaitas
kalbėjome apie pradinį paciento
tyrimą pagal ABCDE (gyd. Audrys Kukulskis); traumą patyrusius pacientus,
kuriuos gali ištikti šokas, ir infuzoterapiją (gyd. Lina Grauslytė); komandinį
darbą (gyd. Vilma Traškaitė) ir lyderystę (gyd. Martynas Gedminas).
6 p.
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GERIATRIJOS SRIČIAI LSMU – NEĮKAINOJAMA PRAKTIKOS PATIRTIS
UGDANT GAZIANTEPO IR PABĖGĖLIŲ VAIKUS
GARBIŲ SVEČIŲ DĖMESYS
Gegužės 4 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Geriatrijos klinikoje ir Kauno klinikinės ligoninės Geriatrijos
skyriuje lankėsi Europos Sąjungos medicinos draugijų Geriatrijos
sekcijos (UEMS-GMS) atstovai: prezidentas Jaap’as Krulder’is (Nyderlandai), buvę prezidentai Tahir’as Masud’as (Jungtinė Karalystė),
Andreas’as Stuck’as (Šveicarija), sekretorė Anna Björg Jónsdótt
(Islandija) ir dar 6 asociacijos nariai iš įvairių šalių.
LSMU MA Geriatrijos klinikos vadovė prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė,
skyriaus vedėja doc. dr. Gytė Damulevičienė, LSMU MA Slaugos fakulteto dekanė bei geriatrijos gydytoja
prof. Jūratė Macijauskienė svečius
supažindino su Geriatrijos klinikoje
vykdomais moksliniais projektais,
dėstymu, ypatingą dėmesį skiriant
Kauno klinikinės ligoninės Geriatrijos
skyriaus pacientams taikomam išsamiam geriatriniam ištyrimui, gydymo
rezultatams.
LSMU Podiplominių studijų centro
dekanas doc. Juozas Kupčinskas
pristatė LSMU veikiančią podiplominių studijų sistemą, akcentuodamas
geriatrijos rezidentūros studijų
programos ypatumus. Svečiai buvo
itin susidomėję LSMU podiplominių
studijų sistema ir geriatrijos rezidentūros studijų programa, pateikė daug
klausimų.
Geriatrijos sekcijos (UEMS-GS)
prezidentas J. Krulder’is išreiškė

„ES medicinos
draugijų Geriatrijos
sekcijos (UEMS-GMS)
atstovai pasidžiaugė,
jog vizito LSMU metu
atrado, ko būtų
galima pasimokyti.“

padėką išsamiai pristatant kliniką
ir pasidžiaugė, jog vizito metu atrado, ko būtų galima pasimokyti.
Tikimasi, jog Europos Sąjungos medicinos draugijų Geriatrijos sekcijos
(UEMS-GS) atstovų vizitas yra tolesnio tarptautinio ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo pradžia.
Parengė prof. Jūratė Macijauskienė,
Rūta Lingytė

RETAS SINDROMAS, SUDĖTINGA
OPERACIJA IR NAUJAS ŠANSAS
VEROS GYVENIME
2 p.
Kraujagyslių chirurgijos skyriaus
vadovas doc. L. Velička prisimena
sunkią tuometinę pacientės būklę:
„Pacientės pilvinė aorta staiga išsiplėtė iki 5,3 cm, todėl moteriai
grėsė aortos sienelės plyšimas ir
aortos spindžio užsidarymas. Dėl
šios priežasties pirmiausia atlikome
kompiuterinės tomografijos tyrimą,
kuriuo nustatėme krūtininės ir pilvinės aortos atsisluoksniavimą ir
išsiplėtimą“.
Siekiant sumažinti pooperacinių
komplikacijų tikimybę, pacientei
buvo suplanuotas dviejų etapų operacinis gydymas, siekiant sumažinti
nugaros smegenų išeminio pažeidimo riziką ir leidžiant persitvarkyti
kraujotakai. Iš pradžių pacientei
buvo atlikta krūtininės aortos stentavimo procedūra rentgenointervenciniu būdu kartu su Intervencinės
radiologijos skyriaus vadovu doc.
Ryčiu Stasiu Kaupu. Tarp operacijų
buvo koreguojamas arterinis kraujospūdis, o gydytojai kiekvieną dieną
buvo pasiruošę skubėti į operacinę,
jeigu pacientės būklė staiga blogėtų. „Antrosios atvirosios operacijos
metu buvo atliktas pilvinės aortos
pakeitimas-protezavimas sintetine
kraujagysle, persodinant visas pilvo
organus maitinančiąsias arterijas į
dirbtinės kraujagyslės šakas“, – sudėtingą operaciją aiškino docentas
L. Velička.
Dėl jungiamojo audinio nepakankamumo po ankstesniųjų operacijų
moteriai buvo susidaręs didelis pilvo
sienos defektas. „Tam, jog pasiektume kokybišką rezultatą, su paciente
dirbo daugiadalykė komanda. Ant
rosios operacijos metu kvietėme ir

Vasario–kovo mėnesiais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Visuomenės
sveikatos vadybos magistrantūros studijų studentės Dovilė Aleliūnaitė ir Skirmantė Deksnytė atliko praktiką Turkijos nevyriausybinėje organizacijoje – Gaziantepo mokymo ir jaunimo asociacijoje
(angl. Gaziantep Training and Youth Association). Studentės dalijasi
per praktiką sukaupta patirtimi, įspūdžiais.

„Po operacijos
pacientė sveiksta
sklandžiai, pradėjo
vaikščioti.“
abdominalinės chirurgijos gydytoją
doc. Liną Venclauską, kuris, panaudodamas du sintetinius tinkliukus,
atliko pooperacinės pilvo sienos
išvaržos plastiką. Visos 7 val. 45
min. trukmės operacijos anesteziją ir
ramų pacientės miegą užtikrino Širdies chirurgijos anesteziologijos sektoriaus vadovas doc. Tadas Lenkutis.
„Ilgiausiai užtruko dirbtinio tinkliuko
įaugimo procesas, taikant neigiamo
slėgio gydymą. Džiaugiamės, jog po
operacijos pacientė sveiksta gana
sklandžiai. Jai neprireikė „dirbtinio
inksto“ – hemodializės, nebuvo
nugaros smegenų kraujotakos nepakankamumo požymių, pacientė
anksti pradėjo vaikščioti“, – pasakojo doc. L. Velička.
„Kauno klinikose mane prižiūrėjo
ir gydė ne gydytojai, o dievai. Esu
jiems be galo dėkinga už profesionalumą ir grąžintą gyvenimą“, – gerų
žodžių medikams negailėjo V. Ramanauskienė.
Po atliktos operacijos ir reabilitacijos
moteris galės gyventi įprastinį gyvenimą, tačiau privalės periodiškai
bent vieną kartą per metus lankytis
poliklinikoje pas specialistą tolesniam ligos stebėjimui, kurio metu
bus atliekama širdies ir pilvo echoskopija.
Kauno klinikų inf.

Praktikantės Dovilė Aleliūnaitė ir Skirmantė Deksnytė su karo pabėgėlių vaikais.
Skirmantė Deksnytė: „Gaziantepo
miestas (Turkija), kur atlikau praktiką, vos 100 km atstumu nutolęs
nuo Sirijos sienos, todėl čia itin daug
pabėgėlių šeimų. Koordinavau veik
las, skirtas pabėgėlių vaikų sveikatai
gerinti. Praktikos metu sudariau
veiklų planą, susijusį su sveikatos ir
sveikos gyvensenos samprata, fiziniu
aktyvumu, sveika mityba, veikla ir
poilsiu, asmens ir aplinkos švara,
psichikos sveikata, socialine sveikata. Organizuotos veiklos buvo paremtos neformaliojo ugdymo metodais.
Pirmiausia suteikiama teorinių
žinių, o vėliau per įvairius žaidimus,
vaizdinę medžiagą vyksta praktinis
mokymasis. Veiklos vykdytos kartu
su įvairiais sveikatos specialistais:
visuomenės sveikatos specialiste,
psichologe, kineziterapeute, dietologe ir burnos higieniste.
Per praktiką pastebėjau, kad į organizaciją ateinantys vaikai – labai
skirtingi, ir ne tik savo amžiumi.
Skirtingos jų gyvenimiškos patirtys,
vieni jų – iš skurdžių, kiti – iš vidutiniškai gyvenančių šeimų. Labiausiai
įstrigo momentas, kai pirmą kartą
pasirodžiau organizacijoje, – vaikai į
mane reagavo labai atsargiai, iš tolo
stebėjo kiekvieną mano judesį, ypač
veido mimikas. Tačiau susitikę antrą,
trečią kartą puldavo į glėbį lyg geriausi draugai ir kiekvienas norėdavo
gauti kuo didesnę mano dėmesio
dalį. Veiklų metu vaikai būdavo itin
drausmingi, uždavus grupei klausimą, niekada nekalbėdavo iš vietos,

visi tyliai laikydavo pakeltas rankas
ir laukdavo veiklą vedusio specialisto
gesto, jog leidžiama atsakyti.
Per praktiką įgijau profesinės patirties, užmezgiau naujų pažinčių.
Profesinė praktika – ypač svarbus
veiksnys, padedantis besimokančiam
asmeniui geriau pasirengti darbinei
veiklai. Praktika bus prasminga tada,
kai studentai turės galimybę savo
rankomis prisiliesti prie veiklų, kurias tektų vykdyti pradėjus dirbti.“
Dovilė Aleliūnaitė: „Vykau į Turkiją
turėdama tikslą – įtvirtinti žinias,
gebėjimus ir įgūdžius, įgytus studijų
metu. Siekiau prisidėti prie organizacijos projekto, koordinuodama veik
las, skirtas fiziniam aktyvumui Gaziantepo rajono pradinėse mokyklose
skatinti. Mano praktika padalyta į du
etapus. Pirmasis etapas – nuo vasario 5 d. iki kovo 2 d. – tai pasiruošimas ir būsimų veiklų planavimas.
Nuspręsta, kiek ir kurias mokyklas
aplankysime, kokių priemonių reikės
veikloms įgyvendinti. Vyko susirinkimai su mokyklų direktoriais ir
darbuotojais. Veiklas ir priemones
projektui įgyvendinti finansavo Gaziantepo miesto savivaldybė. Antrasis etapas prasidėjo nuo kovo 5 d. iki
30 d. Šiuo laikotarpiu vyko projekto
įgyvendinimas. Tris kartus per savaitę vykome į Gaziantepo rajono
pradines mokyklas organizuoti veiklų
fiziniam aktyvumui per pertraukas
skatinti. Iš viso aplankėme 12 rajono mokyklų. Prisidedant mokyklų

darbuotojams, mano organizacijos
komandai buvo rengiamos mankštos ir šokiai, komandiniai žaidimai,
badmintonas, imtynės, žaidžiamas
krepšinis ir futbolas. Futbolui žaisti nupirktas batutas – pripučiama
futbolo aikštelė. Kiekvienai veiklai
įgyvendinti paskirtas atsakingas asmuo. Po projekto įgyvendinimo visas
inventorius padovanotas pabėgėlių
centro vaikams.
Pastebėjau, kad mergaitės su berniukais veiklose stengiasi dalyvauti
atskiromis grupelėmis, visi nedrąsūs,
nekalbūs, nerodo džiugių emocijų.
Mergaitės bendrauja tik su mergaitėmis, berniukai su berniukais, šiek
tiek juntami kultūriniai lytiškumo
skirtumai. Vyresnio amžiaus mergaitės dėvi skareles, dengiančias
plaukus. Iš pradžių vaikai reagavo
nedrąsiai, laukė nurodymų numatytai veiklai atlikti. Visi labai klusnūs ir
kuklūs, tarpusavyje nesipešdavo, vyresnieji rūpindavosi jaunesniaisiais.
Vaikams buvo itin įdomu susipažinti
su naujais žmonėmis iš kitos šalies.
Kai pakalbindavai vaikus turkų kalba,
jie pribėgdavo ir dar atsivesdavo
draugų susipažinti. Kuo daugiau
dėmesio jiems skiri, ilgiau su jais
bendrauji, tuo jie tampa atviresni,
daugiau besišypsantys. Mokyklos
bendruomenės nariams buvo aktualu
dalytis patirtimi, jie labai džiaugėsi
veiklomis ir naujovėmis, naudingomis tolesniam vaikų ugdymui ir
projektinei veiklai vykdyti. Pasibaigus
praktikai, vaikai nenorėjo mūsų išleisti, kiekvienas norėjo apsikabinti,
o išvažiuojant bėgo paskui mus vežantį autobusą klausinėdami, kada
sugrįšime.
Per šią praktiką supratau, ką reiškia
bendro tikslo siekimas ir komandinis
darbas su įvairių tautybių, skirtingų
kultūrų žmonėmis.
Susidūriau su darbu nenumatytomis
aplinkybėmis (komandos vėlavimas,
neatvykimas), su greitu problemų
sprendimu, veiklų planavimu, lankstumu ir prisitaikymu prie naujų aplinkybių, lyderystės įgūdžių praktikavimu komandoje. Labiausiai džiaugiuosi
tuo, kad turėjau galimybę naujose situacijose pritaikyti savo patirtį, žinias,
įgytas universitete, ir taip prisidėti
prie organizacijos projekto koordinavimo bei realizuoti savo idėjas.
Už nuoširdų palaikymą atlikti tarptautinę praktiką esame dėkingos
praktikos koordinatorei lekt. Vilmai
Jasiukaitienei.“
Visuomenės sveikatos
fakulteto inf.

Skirmantė Deksnytė (ketvirta iš dešinės) ir Dovilė Aleliūnaitė (šešta iš dešinės) su Gaziantepo rajono mokyklos adminis
tracija ir mokiniais.
Asmeninio archyvo nuotr.
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POLITRAUMŲ MOKYKLA – KAI TARP PACIENTO IR MIRTIES TIK TU
4 p.
Šeštadienio praktikos dirbtuvės
suteikė dalyviams reikalingų įgūdžių – kiekvienas išbandė savo jėgas
stabdydamas kraujavimą, atlikdamas
pradinį tyrimą, endotrachėjinę intubaciją, adatinę pleuros dekompresiją, vertino širdį ultragarsiniu tyrimu
ir kt.
Sekmadienio tikslas buvo susieti
žinias ir lavinti komandinio darbo
bei lyderystės įgūdžius. Suskirstyti
į komandas dalyviai sprendė net 10
skirtingų situacijų su tikrais pacientais, kur turėjo atlikti pradinį tyrimą,
atpažinti patologiją ir atlikti gyvybę
gelbstinčias procedūras. Kartu buvo
vertinamas ir gebėjimas dirbti komandoje, būti jos lyderiu. Dvi geriausios komandos laimėjo „saldų“
prizą. Simuliacija suteikė galimybę
pasimatuoti „traumos komandos
batus“, privertė greitai mąstyti stresinėse situacijose, valdyti komandą
ir priimti nurodymus. Tai buvo puiki
galimybė kiekvienam pažinti save,
kai nebelieka laiko galvoti ir veikia
tik mūsų instinktai, atsiskleidžia
kiekvieno privalumai ir silpnybės.
Organizatoriai džiaugiasi neblėstančiu susidomėjimu šia mokykla ir
tikisi, kad pradinio paciento tyrimo
žinios padės kiekvienam gydytojui,
susidursiančiam su kritinės būklės
pacientu. Politraumų mokykla – tai
vieta, kur studentai turi galimybę
suvokti, kaip koordinuojama dauginę
traumą patyrusio paciento priežiūra,
kiek išteklių ir įgūdžių tai pareikalauja ir kaip svarbu gebėti tinkamai

koordinuoti teikiamą pagalbą.
Politraumų mokyklos organizatorių
komanda dėkoja visiems gydytojams, rezidentams ir studentams,
prisidėjusiems prie iniciatyvos įgyvendinimo. Ypatingą padėką reiškia-

me mokyklos rėmėjams, kurių dėka
surengti praktiniai mokymai: „Arbor
Medical Corporation LT“, „B. Braun
Medical“ ir „Ortopagalba“. Iki pasimatymo jau kitais metais – bus dar
įspūdingiau!

Nugalėtojų komanda: studentai Justina Rugieniūtė, Brigita Šaduikytė, Kasparas
Rubliauskas.
V. Degutytės nuotr.

GEGUŽĖS ANTROJI – PASAULINĖ ASTMOS DIENA
Gegužės pirmąjį antradienį yra švenčiama pasaulinė astmos diena.
Šių metų astmos dienai skirtas Pasaulinės astmos iniciatyvos (GINA,
angl. Global Initiative for Atshma) šūkis skamba taip: „Niekada ne per
anksti, niekada ne per vėlu. Visada tinkamas metas atkreipti dėmesį
į kvėpavimo takų ligas“. Tad pasaulinės astmos dienos išvakarėse
(balandžio 30 d.) Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija (LPAD)
kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Pulmonologijos klinika surengė Astmos dienos minėjimą Kaune.

Jaunieji Kauno klinikų pulmonologai.
Gyd. Deimantė Hoppenot,
Pulmonologijos klinika

P

asaulinė astmos diena pradėta
minėti prieš 20 metų – pirmą
kartą 1998 m. Kaune Astmos dienos
minėjimas tapo gražia tradicija: jau
keletą metų iš eilės miesto centre
rengiama socialinė akcija „Kvėpuok
lengvai“, kurios metu dalijami
nuotaikingi įvairiaspalviai balionai,
bendraujama su miesto gyventojais
ir jo svečiais astmos tema. Džiugu,
kad šiais metais akcijoje dalyvavo
gausus jaunųjų gydytojų pulmonologų ir būsimųjų pulmonologų
būrys, kurie noriai pasakojo apie

šią ligą, bendravo su praeiviais ir
atsakinėjo į jų klausimus, stengdamiesi praplėsti žinias apie astmą.
Pacientai buvo raginami atpažinti
astmos simptomus, susidraugauti
su astma ir adekvačiai gydytis, nes
ji dažnam – visam gyvenimui. Tuo
tikslu taip pat buvo dalijami balionai, tušinukai ir lankstinukai su
informacija apie astmą.
Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, šiuo metu astma
serga apie 235 milijonai gyventojų,
o sergamumas šia liga didėja tiek
išsivysčiusiose, tiek besivystančiose
šalyse. Lietuvoje astma serga apie
keturi procentai gyventojų. Ji daž-

nam pasireiškia dusulio ir (arba)
kosulio priepuoliais, ypač naktį ir
paryčiais, praeinančiais savaime
arba gydant. Alergija įkvepiamiesiems alergenams – vienas dažniausių veiksnių, išprovokuojančių
astmą. Astma yra dažniausia negalėjimo atvykti į darbą ar mokyklą
priežastis. Tai nepagydoma liga,
tačiau ją gydant galima suvaldyti
ligos simptomus ir gyventi visavertį
gyvenimą. Reikia paminėti, kad
pasaulyje nemažai žinomų sportininkų serga astma ir tai nesutrukdė
pasiekti puikių rezultatų. Sergant
astma būtina vengti simptomus sukeliančių veiksnių: cigarečių dūmų,

L. Andriušio nuotr.
alergenų, dulkių ir t. t. Astmos gydymo pagrindas – uždegimo kvėpavimo takuose slopinimas. Įkvepiamieji gliukokortikoidai, skirti šiam
uždegimui mažinti, dažniausiai turi
būti vartojami kasdien, o dažnai
vartoti pirmosios pagalbos vaisto –
salbutamolio – nederėtų. Įrodyta,
jog dažnas salbutamolio vartojimas
negydo, o atvirkščiai, yra susijęs
su padidėjusia mirties rizika. Be to,
didelis salbutamolio poreikis reiškia, jog astmos gydymas turi būti
peržiūrėtas ir pakoreguotas šeimos
gydytojo arba specialisto.
Jei astma išlieka nekontroliuojama,
nepaisant intensyvaus adekvataus

astmos ir gretutinių ligų gydymo,
įtariama sunki astma. Ji diagnozuojama iki 5 proc. visų astma sergančių asmenų. Svarbu paminėti, kad
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Pulmonologijos klinikoje neseniai įkurtas
Sunkios astmos centras, kuriam vadovauja gydytoja pulmonologė doc.
Kristina Biekšienė. Centro veikloje
taip pat aktyviai dalyvauja pulmonologai prof. Kęstutis Malakauskas,
dr. Deimantė Hoppenot, gyd. Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė, alergologė ir klinikinė imunologė dr. Ieva
Bajoriūnienė, vaikų pulmonologė
doc. Valdonė Misevičienė.

INFORMACIJA

avevita/2018 m. gegužės 11 d., Nr. 19

7

MAISTO ŠVENTĖ LSMU VETERINARIJOS AKADEMIJOJE
Į Lietuvai jubiliejinę, tradiciškai
Veterinarijos fakulteto palaikomą ir remiamą Maisto šventę
gegužės 8 d. rinkosi saugaus
bei sveiko maisto puoselėtojai.

Š

ventę, kaip dviejų VMS magistrantūros studijų dalykų baigiamąjį atsiskaitymą, kasmet pavasarį
organizuoja LSMU Maisto saugos ir
kokybės katedra. Ją nuo pradžios iki
pabaigos rengia studentai, stiprindami vadybos, maisto gamybos, higienos įgūdžius, ugdydami kūrybiškumą, aktyvumą, iniciatyvumą.
Šventė prasidėjo seminaru „Maistas
ir sveikata“, kurį organizavo LSMU
Maisto saugos ir kokybės katedros
profesorė, Lietuvos veterinarijos
gydytojų asociacijos Maisto kontrolės sekcijos vadovė prof. G. Januškevičienė. Seminaro metu pranešimus
pristatė mūsų universiteto dėstytojai: VSF Profilaktinės medicinos
katedros, doc. Vilma Kriaučionienė – „Kokie veiksniai lemia maisto
produktų pasirinkimą ir vartojimą?“;
Veterinarijos fakulteto Maisto saugos
ir kokybės katedros profesorė Gintarė Zaborskienė – „Mėsos gaminiai –
ar valgyti, ar ne?“; Veterinarijos
fakulteto Maisto saugos ir kokybės
katedros lektorė Anita Rokaitytė –
„Natūralių bioaktyvių komponentų
panaudojimas dešrų saugos ir
kokybės gerinimui“ ir svečiai: AB
Vilkyškių pieninės vyr. inžinierėtechnologė Deimantė Žukauskaitė
„Galimybė rinktis sveikesnius sūrio
gaminius“; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus
vyriausiasis specialistas-valstybinis
maisto produktų inspektorius Jonas
Valuta – „Maisto sauga Lietuvoje“;
Nacionalinio maisto ir veterinarijos
rizikos vertinimo instituto Maisto
rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė – „Verotoksigeninės
E. coli mėsos gaminiuose ir galima
rizika visuomenės sveikatai“.
Antroji šventės dalis – Veterinari-

A. Kabašinskienės nuotr.

nės maisto saugos, Maisto mokslo,
Gyvensenos medicinos studijų
programų studentų, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Maisto
kontrolės sekcijos narių ir LSMU
mokyklos moksleivių bei Kauno kolegijos studentų pagaminto maisto
degustavimas ir vertinimas šiemet
vyko tautiniais motyvais papuoštoje
LSMU VA Žalčio salėje ir buvo skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
100-mečiui paminėti. Antrąją dalį
pradėjo LSMU VA kancleris M. Malakauskas, džiaugdamasis vis didėjan-

čiu šventės populiarumu ir originalių
patiekalų gausa.
Pavasariškai nusiteikusi bendruomenė dalijosi puikia nuotaika, šypsenomis, patirtimi ir patarimais. Šventės
metu vyko Sveikiausio ir Išradingiausio patiekalų rinkimai. Suskaičiavus
šventės dalyvių balsus Išradingiausio patiekalo nominacijoje pirmavo
LSMU gimnazijos moksleivių sukurta
šaltibarščių želė, o sveikiausiu dalyviai išrinko pirmą kartą šventėję
dalyvavusių Kauno kolegijos studentų pagamintus morkų suktinukus.

Džiugu, kad pirmiesiems sveikuoliams
entuziastams ir šiandien į šventę
pavyksta sukviesti vis daugiau dalyvių. Šventės organizatoriai nuoširdžiai
dėkoja Veterinarijos fakulteto dekanei Vitai Riškevičienei už kasmetinę

šventės finansinę paramą ir nuoširdų
idėjos palaikymą bei VF studentams –
akordeonistui Mantui Jacevičiui ir
dainininkei Silvijai Steckytei už nuotaikingą muzikinę šventės dalį.
Šventės organizatoriai
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SĖKMINGI LSMU STALO TENISININKŲ IR PLAUKIKŲ PASIRODYMAI
LIETUVOS STUDENTŲ ČEMPIONATUOSE
Balandžio 15 d. VDU sporto centre vyko Lietuvos
studentų stalo teniso čempionatas. 14 merginų
ir 25 merginos iš šešių universitetų kovojo dėl
stipriausiojo vardo.
Tomas Bardauskas, LSMU SI treneris
LSMU atstovavo 4 studentai sportininkai, o merginų komanda Lietuvos aukštųjų mokyklų stalo teniso čempionate iškovojo trečiąją vietą. Merginų rinktinei atstovavo:
Lauryna Griniūtė MF VI k. ir Milana Nester FF IV k.
Balandžio 21 d. „Vilijos“ baseine vyko Lietuvos studentų
plaukimo čempionatas, kur LSMU studentai iškovojo 3
vietą komandinėje įskaitoje!
Individualiojoje įsk. pasižymėjo broliai Gytis ir Patrikas
Stankevičiai SLF IV k ir MF I k., iškovoję 1, 2 ir 3 vietas,
taip pat – Andrius Pčalinas OF III k. – 2 v. ir Erasmus studentė Anna Huškova MF VI k. – 2 ir 3 v.
Paulius Vargalis MF IV k., Emilija Sugintaitė MF I k. ir Dovilė Stavinskaitė SLF IV k. padėjo komandai per estafetinius
plaukimus, kuriuose LSMU taip pat iškovojo 3 v.
Gytis Stankevičius 50 m nugara – 1 v. (26.43)
Gytis Stankevičius 100 m nugara – 2 v. (56.27)
Andrius Pčalinas 50 m laisvasis stilius – 2 v. (25.33)
Anna Huškova 50 m peteliške – 2 v. (37.98)
Anna Huškova 50 m laisvasis stilius – 3 v. (32.45)
Patrikas Stankevičius 100 m kompleksinis plaukimas – 3 v.
(1:08.30)

Lietuvos studentų plaukimo čempionato prizininkai
LSMU studentai broliai Gytis ir Patrikas Stankevičiai.
Asmeninė nuotr.
Estafetė: Gytis Stankevičius, Paulius Vargalis, Dovilė Stravinskaitė, Emilija Sugintaitė 4 × 50 m kompleksinis plaukimas – 3 v. (2:21.59).
Estafetė: Patrikas Stankevičius, Andrius Pčalinas, Anna
Huškova, Emilija Sugintaitė 4 × 50 m laisvasis stilius – 3 v.
(2:03.80).

Lietuvos stalo teniso studentų čempionato prizininkės LSMU studentės Lauryna
Griniūtė ir Milana Nester su varžybų vyr. teisėju Vincu Franckaičiu.
T. Bardausko nuotr.

XII SVEIKATINIMO RENGINYS „PASIRŪPINK IR SAVO SVEIKATA –
CURA TE IPSUM“
Balandžio 28 d. Palangos botanikos parke vyko XII sveikatinimo
renginys „Pasirūpink ir savo sveikata“ („Cura te Ipsum“), skirtas
medicinos darbuotojų dienai paminėti. Renginį organizavo Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas (LSMU NI) ir
LSMU NI Palangos klinika. Sulaukėme daugiau nei šimto dalyvių,
atvykusių ne tik iš Palangos, bet ir iš visos Lietuvos.

Š

i idėja 2007 m. kilo šviesaus atminimo buvusio LSMU Elgesio medicinos instituto direktoriui habil. dr.
Robertui Bunevičiui, siekusiam populiarinti aktyvią fizinę veiklą – kaip
vieną iš sveikatos stiprinimo būdų,
taip pat atkreipti dėmesį, kad patys
medicinos darbuotojai, paskyrę savo
gyvenimą sveikesnei ir geresnei
visuomenei kurti, turėtų labiau rūpintis ir savo sveikata.
Sveikatinimo renginį vedė LSMU NI
Palangos klinikos psichologė Alicja
Juškienė, o sveikinimo žodį tarė
direktoriaus pavaduotoja klinikai dr.
Vesta Steiblienė, paskelbusi bėgimo
dalyvių nominacijas.
Renginio dalyvius Palangos klinikos
ir Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro darbuotojai mokė šiaurietiškojo ėjimo technikų. Intensyvią apšilimo mankštą
pravedė karatė sporto klubo „Okinava“ auklėtiniai. Dalyviai galėjo pasirinkti jiems priimtiną atstumą (nuo
1 km iki 5 km) ir būdą (bėgti ar eiti
šiaurietiškomis lazdomis).
Visiems dalyviams įteiktos renginio
atminimo dovanėles. Jaunųjų dalyvių
iki 18 metų amžiaus kategorijoje
apdovanoti greičiausi – Augustas
Varoneckis ir Ugnė Bundulaitė. Išskirtinius apdovanojimus gavo mūsų
renginio svečiai, greičiausios bėgikės
moterys: I vieta – Daiva Mineikienė,
II vieta – Airida Dainiūtė, III vieta –
Inesa Ambroškaitė. Greičiausiai 5 km
nuotolį įveikė mūsų LSMU NI darbuotojai: I vieta – Adomas Bunevičius, II
vieta – Audrius Alonderis, III vieta –
Julius Burkauskas. Specialieji prizai
atiteko gausiausiai bėgimo dalyvių
komandai – Plungės medikų kolekty-

vui, vyriausiai bėgimo dalyvei Nijolei
Raškauskienei ir jauniausiai bėgimo
dalyvei Barborai Martinaitytei.
Gerą renginio nuotaiką palaikė
Palangos miesto Jūros šaulių vyrų
choras (vadovas Rimgaudas Juozapavičius). Renginyje taip pat dalyvavo
Palangos Stasio Vainiūno meno
mokyklos auklėtinis Aidas Ališauskas (mokytojas Raimundas Žilius),
pradžiuginęs visus gyva saksofono
muzika.
Po visų pasirodymų ir rungčių pilni
įspūdžių ir entuziazmo dalyviai rinkosi į Skautų slėnį, kur prie laužo
vaišinosi kareiviška koše, virtomis
bulvėmis su žemaitišku kastiniu,
namine gira. Mėgaudamiesi pavasarišku oru, renginio dalyviai galėjo
pasidalyti dienos įvykiais ir nuotaikomis.
Šis renginys nebūtų įvykęs be LSMU
NI Elgesio medicinos laboratorijos
narių ir rėmėjų pagalbos. Todėl nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir padėjusiems organizuoti šį
renginį: Palangos miesto savivaldybei, Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui, Palangos botanikos parko administracijai,
Palangos kultūros ir jaunimo centrui,
karatė sporto klubui „Okinava“, Palangos miesto Jūros šaulių vyrų chorui, Palangos Stasio Vainiūno meno
mokyklai, AB „Žemaitijos pienui“,
UAB „Mantingai“, Diagnostikos laboratorijai „Antėja“, UAB „Rados virtuvė“ (HBH), UAB „Scandbook“, OHO
kryžiažodžiai, informaciniam rėmėjui
„Palangos tiltas“.
Parengė LSMU NI Elgesio medicinos
laboratorijos ir Palangos klinikos
kolektyvas

L. Valužienės nuotr.
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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 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Analizinės ir
toksikologinės chemijos katedroje.
Medicinos fakultete:
■ 2 asistentų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Fiziologijos
ir farmakologijos institute,
■ 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos katedroje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – filologija, dėstyti profesinę terminiją lotynų kalba), 1 lektoriaus (1,0 et. mokslo kryptis – filologija,
dėstyti lietuvių (užsienio) kalbą užsienio studentams) ir 1 asistento
(1,0 et., mokslo kryptis – filologija, dėstyti profesinę užsienio (anglų)
kalbą) Kalbų ir edukacijos katedroje,
■ 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Ortopedijos
ir traumatologijos klinikoje,
■ 1 asistento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos
klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 asistentų (0,5
et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje,
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų chirurgijos
klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.
Slaugos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) ir 2 asistentų (1,0
et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – slauga) Slaugos ir rūpybos katedroje,
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – elektros ir elektronikos
inžinerija) ir 2 lektorių (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – slauga)
Sporto institute,
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga) ir 1 docento (0,75
et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
■ 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aplinkos
ir darbo medicinos katedroje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – sociologija) Bioetikos katedroje,
■ 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos vadybos katedroje.
Veterinarijos akademijoje:
Veterinarijos fakultete:
■ 6 lektorių (4 po 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija ir 2 po 1,0 et.,
mokslo kryptis – zootechnika) Maisto saugos ir kokybės katedroje.
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija), 1 lektoriaus
(0,5 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
Fizikinę chemiją, Farmacinę analizę, Instrumentinės analizės metodus
lietuvių ir anglų kalbomis Farmacijos, Biochemijos ir Genetikos studijų
programų studentams – profesoriaus pareigoms eiti Analizinės ir
toksikologinės chemijos katedroje. 2. Darbo patirtis dėstant Fiziologijos dalyką, atliekant mokslinius tyrimus – asistento pareigoms eiti

Fiziologijos ir farmakologijos institute. 3. Darbo patirtis organizuojant
ir vykdant probleminio mokymosi modelių „Neuromokslų pagrindai“
ir „Neurofiziologija ir biologiniai psichikos pagrindai“ užsiėmimus
lietuvių ir anglų kalbomis – docento pareigoms eiti Biochemijos
katedroje. 4. Darbo patirtis: dėstant lotynišką profesinę terminiją
sveikatos ir veterinarijos bei žemės ūkio mokslų studijų krypčių
studentams lietuvių ir (arba) anglų kalba – docento pareigoms eiti,
dėstant lietuvių (užsienio kalbą) sveikatos mokslų studijų krypčių
užsienio studentams anglų kalba – lektoriaus pareigoms eiti ir
dėstant specialybės anglų kalbą sveikatos mokslų studijų krypčių
studentams – asistento pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos katedroje.
5. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo ortopedo
traumatologo – lektoriaus pareigoms eiti Ortopedijos ir traumatologijos
klinikoje, gydytojo radiologo – asistento pareigoms eiti Radiologijos
klinikoje, šeimos gydytojo – Šeimos medicinos klinikoje, gydytojo vaikų
chirurgo – Vaikų chirurgijos klinikoje, gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo – Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. 6. Darbo
patirtis dėstant Sveikatos ugdymą, Slaugos edukologiją bei Specialiąją
slaugos pedagogiką – lektoriaus pareigoms eiti, biomedicinos mokslų
magistro laipsnis, darbo patirtis dėstant Slaugos techniką, Vaikų slaugą, Klinikinę slaugą ir Onkologinę slaugą – asistento pareigoms eiti
Slaugos ir rūpybos katedroje. 7. Darbo patirtis: dėstant Biostatistiką
„Kineziterapija“, „Sveikatinimas ir reabilitacija“, „Slaugos lyderystė“
ir „Išplėstinė slaugos praktika“ studijų programų studentams lietuvių
ir anglų kalbomis, vadovaujant Reabilitacijos studijų krypties magistro
darbams, Slaugos krypties doktorantams – profesoriaus pareigoms eiti;
darbo patirtis: dėstant Sporto fiziologiją, Kineziologiją, Gyvensenos
mediciną „Kineziterapija“, „Visuomenės sveikata“ ir „Ergoterapija“
studijų programų studentams, vadovaujant „Medicina“ ir „Sveikatinimas ir reabilitacija“ studijų programų studentų baigiamiesiems
darbams, kineziterapeuto profesinė kvalifikacija – lektoriaus (0,5 et.)
pareigoms eiti ir darbo patirtis: dėstant dalyką „Diferencinio mokymo
taikymas neurologinių ligonių reabilitacijoje“ „Ergoterapija“ ir „Kineziterapija“ studijų programų studentams, vadovaujant „Ergoterapija“
studijų programos studentų bakalauro baigiamiesiems darbams ir
Sveikatinimo ir reabilitacijos studijų programų studentų magistro
baigiamiesiems darbams, ergoterapeuto profesinė kvalifikacija – lektoriaus (0,25 et.) pareigoms eiti Sporto institute. 8. Kineziterapeuto
profesinė kvalifikacija, darbo patirtis: dėstant Neurologinių ligonių
kineziterapiją Slaugos fakulteto studentams ir Neurologinių ligonių
reabilitaciją Medicinos studijų programos studentams, Kineziterapijos
studijų dalykus, gebėjimas vadovauti kineziterapijos studentų praktinei ir mokslinei veiklai – profesoriaus pareigoms eiti ir galiojanti fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija, darbo patirtis dėstant
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams rezidentams, Medicinos
studijų programos studentams (dalykas – „Klinikinis neuromokslų
modulis“), gebėjimas vadovauti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų rezidentų praktinei ir mokslinei veiklai – docento pareigoms eiti
Reabilitacijos klinikoje. 9. Darbo patirtis dėstant dalykus: „Profesinė
sveikata“ Visuomenės sveikatos fakulteto studentams, „Darbuotojų
sauga ir sveikata“ Farmacijos fakulteto studentams ir „Profesinės
sveikatos priežiūra“ Veterinarijos fakulteto studentams – asistento
pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 10. Ne mažesnė
kaip 5 metų darbo patirtis dėstant „Žmonių santykius“, „Socialinę
psichologiją“ ir „Psichologiją vadyboje“ Medicinos ir Sveikatos studijų
krypties pirmosios, antrosios ir vientisųjų studijų programų studentams – docento pareigoms eiti Bioetikos katedroje. 11. Turėti ne mažiau
kaip 3 metus socialinės medicinos ir sveikatos priežiūros valdymo
pedagoginės patirties – lektoriaus pareigoms eiti Sveikatos vadybos

katedroje. 12. Darbo patirtis: 12.1) dėstant Veterinarinę higieną lietuvių
ir anglų kalbomis vientisųjų studijų programų studentams, atliekant
mikotoksinų ir pašarų mikrobiologinius tyrimus – lektoriaus (1,0 et.)
pareigoms eiti, 12.2) dėstant Visuotinės kokybės vadybos dalyką
pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų studentams, atliekant
su maistu susijusių patogenų tyrimus – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms
eiti, 12.3) dėstant dalyką „Maisto produktų higiena“ vientisųjų studijų
programų studentams, atliekant mėsos kokybės tyrimus; turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms
eiti, 12.4) dėstant dalyką „Veterinarinė radiobiologija ir rentgenologija“
vientisųjų studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis,
atliekant mikrobiologinius tyrimus realaus laiko PGR metodu; turėti:
galiojančią veterinarinės praktikos licenciją, leidimą dėstyti radiacinės saugos temas – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti, 12.5) dėstant
dalyką „Augalinių produktų gamyba, higiena ir kokybė“ pirmosios ir
antrosios pakopų studijų programų studentams, atliekant molekulinės
mikrobiologijos (mikroorganizmų identifikavimas, charakterizavimas)
tyrimus – lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) pareigoms
eiti Maisto saugos kokybės katedroje, 12.6) dėstant dalyką „Kokybės
valdymas ir vadyba“ pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų
studentams, patirtis kokybės valdymo ir vadybos srityse – lektoriaus
(1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) pareigoms eiti Maisto saugos
kokybės katedroje. 13. Darbo patirtis dėstant Veterinarinę farmakologiją ir toksikologiją – docento pareigoms eiti, turėti galiojančią
veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims, darbo patirtis
dėstant: Smulkiųjų gyvūnų propedeutiką, Chirurgiją lietuvių ir anglų
kalbomis, darbo patirtis formuojant Veterinarinės medicinos studentų
praktinius įgūdžius – lektoriaus pareigoms eiti ir turėti galiojančią
veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asmenims, žinoti smulkiųjų
gyvūnų akušerijos ir ginekologijos naujoves, būti pasirengus dėstyti
anglų kalba – 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, sutikrinus juos su
pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami
paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono
numerį.
Dokumentus pateikti iki 2018 m. birželio 11 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

DISERTACIJOS GYNIMAS
Birželio 12 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro 204 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50166 Kaunas) viešajame Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Simono Juzėno daktaro disertacija
„Mikro-RNR vaidmuo storosios žarnos vėžio patogenezėje“ (biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Limas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Konsultantas – dr. Georg Hemmrich-Stanisak (Kylio Kristiano-Albrechto universitetas, biomedicinos
mokslai, biologija – 01B)
Biologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Nariai:
Prof. dr. Kęstutis Sužiedėlis (Nacionalinis vėžio institutas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, biomedicinos
mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Gintaras Valinčius (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Dr. Janis Klovins (Latvijos biomedicininių tyrimų ir studijų centras, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Birželio 18 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinikos 4004 auditorijoje (Eivenių g.
2, LT-50161 Kaunas) viešajame medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Tomo Kondrato
daktaro disertacija „Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus dirbtinai ventiliuojamų ligonių kvėpavimo takų
kolonizacija patogeniniais mikroorganizmais“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas Kėvalas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Konsultantai:
Doc. dr. Vaidotas Gurskis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Astra Vitkauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Rasa Verkauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Auksė Mickienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Danguolė Česlava Rugytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. habil. dr. Vytautas Usonis (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Dr. Andrius Masedunskas (Naujasis Pietų Velso universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

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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INFORMACIJA

DISERTACIJOS GYNIMAS
Birželio 21 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro 202 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50162 Kaunas) viešajame medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje
bus ginama Gintarės Linkevičiūtės daktaro disertacija „Aukšto dažnio ultragarso tyrimo ir imunohistocheminių žymenų
reikšmė melanocitų kilmės odos navikų diagnostikai“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Skaidra Valiukevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Elona Juozaitytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Prof. dr. Algidas Basevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Doc. dr. Rûta Gancevičienė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. habil. dr. Jacek C. Szepietowski (Vroclovo medicinos universitetas (Lenkija), biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Birželio 22 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro
205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50162 Kaunas) viešajame Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama
Giedriaus Steponaičio daktaro disertacija „Astrocitomų diagnostinių ir prognostinių žymenų paieška, tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių genų raišką ir funkciją“ (biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Mokslinis vadovas – dr. Arûnas Kazlauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Biologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Nariai:
Doc. dr. Jurgita Skiecevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Doc. dr. Rasa Ugenskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Sonata Jarmalaitė (Nacionalinis vėžio institutas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Habil. dr. Nikolaijs Sjakste (Latvijos universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Nervų sistemos ligų ambulatorinio skyriaus vadovo 0,25 et. Neurologijos
klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti medicinos praktikos licencija, praktinio darbo patirtis 3 m.,
privalumas – vadovaujamojo 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 2018-05-25. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Gydytojo ortopedo traumatologo 2,0 et. (2 × 0,5 et., 1,0 et.) Vaikų chirurgijos
klinikoje;
■ Gydytojo neurologo 3,5 et. (0,5 et., 3 × 1,0 et.) Neurologijos klinikoje;
■ Gydytojo vaikų neurologo 0,75 et. Neurologijos klinikoje;
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 1,0 (2 × 0,5 et.) Anesteziologijos
klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama 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 2018-05-21. Išsami informacija
teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

TARPTAUTINĖ SVEIKATOS MOKSLŲ KONFERENCIJA – JAU GEGUŽĖS 16–18 D.!
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinės draugijos
(LSMU SMD) valdyba kviečia visus biomedicinos studijų krypties gydytojus
ir studentus dalyvauti jau ketvirtojoje Tarptautinėje sveikatos mokslų konferencijoje (angl. International Health Sciences Conference). Gegužės 16–18
dienomis vyksiančiame renginyje dalyvaus daugiau nei trys šimtai dalyvių
iš šešių šalių ir du tarptautinio pripažinimo sulaukę kviestiniai lektoriai.
Kamilė Krauledaitė, LSMU Studentų mokslinės draugijos
valdybos narė

K

onferenciją atidarys dr. Jan’as Kraśko, kuris skaitys paskaitą „Autologous cell transfer therapies to the rescue:
inﬂammatory diseases and regeneration“ („Gelbstimoji ląstelių terapija: uždegimo sąlygotos ligos ir regeneracija“) ir
supažindins su naujausiomis kamieninių ląstelių transplantacijos galimybėmis. Dr. J. Kraśko mokėsi Varšuvos gyvybės
mokslų universitete Lenkijoje, kur įgijo Biotechnologijos
inžinerijos magistro laipsnį, o vėliau Gento universitete
Belgijoje – Molekulinės biotechnologijos inžinerijos magistro laipsnį. Daktaro disertaciją mokslininkas 2016 metais
apgynė Vytauto Didžiojo universitete ir Inovatyviosios
medicinos centre Lietuvoje. Paskaita vyks gegužės 16 d.
13.00 val. Farmacijos fakulteto (Sukilėlių pr. 13, Kaunas)
203 auditorijoje.
Trečiąją, paskutinę, konferencijos dieną vyks plenarinė sesija, kurioje bus pristatyti geriausiai konferencijoje įvertinti

darbai, o tarp rytinės ir popietinės plenarinės sesijos dalių
dalyviai ir svečiai turės galimybę pasiklausyti Kembridžo
universitete daktaro laipsnį įgijusios dr. Urtės Neniškytės
paskaitos „Brain gardening: how does synapse loss improve our brain?“ („Smegenų sodai: kaip nutrūkstančios
sinapsės tobulina mūsų protą?“) Dr. U. Neniškytė – Vilniaus
universiteto Gyvybės mokslų centro neuromokslininkė,
patyrusi Marie Skłodowska Curie fondo tyrėja („Horizon
2020“ programa), kuri šiuo metu tyrinėja besivystančių
smegenų molekulinius sinapsių genėjimo mechanizmus.
Visi, kurie susidomėjo, laukiami gegužės 18 d. 11.30 val.
Mokomojo laboratorinio korpuso (Eivenių g. 4, Kaunas)
Akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje.
Kviečiame visus LSMU bendruomenės narius nemokamai pasiklausyti sekcijų pranešimų ir kviestinių lektorių
paskaitų. Oficialioji konferencijos kalba – anglų. Sekcijų
tvarkaraščius ir kitą su konferencija susijusią informaciją
galima rasti internetiniuose puslapiuose: www.facebook.
com/ihsconference ir www.ihsc.eu.

MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,INOVATYVŪS ODOS PRIEŽIŪRAI IR GYDYMUI
SKIRTI GAMINIAI: GAMYBA, REALIZAVIMAS IR PERSPEKTYVOS“
Kviečiame į mokslinę praktinę konferenciją „Inovatyvūs odos priežiūrai ir gydymui skirti gaminiai: gamyba, realizavimas
ir perspektyvos“, kuri vyks gegužės 25 d. (penktadienį) Farmacijos fakultete 203 a. (Sukilėlių pr. 13, Kaunas). Dalyvių
registracija: 9.00–10.00 val.
Konferencija skirta farmacijos specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti.
Konferencijos dalyviams bus išduodami 9 ak. val. LSMU konferencijos dalyvio pažymėjimai.
Pageidautina išankstinė registracija telefonu: 8 37 328303 arba el. paštu: fps@lsmuni.lt
Registracijos mokesčio iš anksto užsiregistravusiems dalyviams nėra.
Programa skelbiama: http://www.lsmuni.lt/lt/naujienos/renginiai/
LSMU MA Farmacijos fakultetas Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

ŠEIMOS MEDICINOS KLINIKOS REZIDENTŲ XX METINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
2018 m. gegužės 31 d. 9 val. LSMU MA Šeimos medicinos klinikos auditorijoje, Eivenių g. 2, vyks ŠEIMOS MEDICINOS
KLINIKOS REZIDENTŲ XX METINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA.
Konferencijos programą galite rasti First class, LSMU skelbimų skiltyje. Kviečiame dalyvauti!
Prof. Leonas Valius, LSMU MA Šeimos medicinos klinikos vadovas

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

Vieðasis praneðimas!
Gegužės 14 d. 8.00 val. LSMU VA Veterinarijos fakulteto doc. dr. Aidas Grigonis LSMU Veterinarijos akademijos Centrinių rūmų 206 auditorijoje skaitys
viešąjį pranešimą „Smulkiųjų gyvūnų kardiovaskulinės sistemos ligos: kur
dažniausiai klystame diagnozuojant ir paskiriant gydymą?“
Gegužės 21 d. 15.30 val. LSMU MA Skubiosios medicinos klinikos lektorius dr.
Kęstutis Stašaitis Skubiosios medicinos klinikos 1040 auditorijoje (Eivenių g. 2,
Kaunas) skaitys viešąjį pranešimą „Trauminių ligonių pagalbos organizavimas
ankstyvuoju laikotarpiu: kaip sumažinti intrahospitalinį mirtingumą?“.

PADĖKA

N

uoširdžiai dėkoju už išskirtinę pagalbą, kolegiškumą ir optimalius sprendimus Kardiologijos klinikos Intensyviosios terapijos skyriaus personalui –
ypač gydytojai Jūratei Naumovienei ir skyriaus vadovei doc. Giedrei Bakšytei,
Intervencinės kardiologijos skyriaus kolektyvui, ypač aukščiausios kvalifikacijos specialistams, intervencinės kardiologijos gydytojams, atlikusiems
itin sudėtingas širdies ir kraujagyslių gydomąsias procedūras, – profesoriui
Gediminui Jaruševičiui ir gydytojui Arnoldui Janavičiui, už pagalbą, patarimus,
konsultacijas ir gydymą – Kardiologijos klinikos vadovui profesoriui Remigijui
Žaliūnui, Išeminės širdies ligos skyriaus profesorei Gintarei Šakalytei ir gydytojui Kęstučiui Vildžiūnui, taip pat ir visiems kitiems šio skyriaus darbuotojams. Labai dėkoju Urologijos klinikos gydytojui dr. Ramūnui Mickevičiui
už atliktas sudėtingas urologines intervencijas, nuolatinį rūpestį, gydymą
ir konsultacijas, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos vadovui
prof. Ryčiui Rimdeikai ir visam šios klinikos kolektyvui už geranoriškumą,
kolegiškumą ir pagalbą. Nuoširdus AÈIÛ Jums visiems ir Jūsų kolegoms už
tikrą profesionalumą, aukščiausią kompetenciją, kvalifikuotą diagnostiką ir
gydymą gelbėjant mano Tėčio gyvybę. Jūsų visų pastangų dėka Tėtis vėl gali
džiaugtis gyvenimu…
Pagarbiai – prof. A. Basevičius, LSMU Radiologijos klinikos vadovas

