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IŠRINKTI GERIAUSI
IŠRADIMAI SVEIKATAI
Nuo jaunimo įpročių ir skonio receptorių analizės iki gestais valdomo neįgaliojo vežimėlio arba mobiliosios programėlės, galinčios
nustatyti balso pokyčius. Šias ir kitas su sveikata susijusias kūrybiškas naujoves Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU)
vykusiame renginyje „Išradimai sveikatai 2018“ pristatė mokiniai,
studentai ir tyrėjai bei sveikatos priežiūros specialistai.

T. Bulvičiaus, L. Andriušio, K. Šimatonio nuotr.

Tautvydas Bulvičius

P

irmą kartą LSMU organizuotame
idėjų sveikatai konkurse pateikti
net 48 kūrybiški ir inovatyvūs projektai. Kai kurie projektai jau plėtojami, kiti dar tik išvys dienos šviesą.
Geriausių idėjų autoriams įteikti
prizai pagal tris kategorijas: „Moksleivis“, „Studentas“ ir „Tyrėjas“.
Iš moksleivių pateiktų projektų šį-

met ypač išsiskyrė LSMU gimnazijos
dvyliktokės Otilijos Lieščinskaitės
idėja, kaip šokoladą paversti vitamino D šaltiniu. „Mama pasiūlė
paskaityti straipsnių apie vitamino
D stoką, ir pagalvojau apie galimybę
tai pakeisti. Įvairiose šalyse, ypač
Lietuvoje, jo trūksta, nes paprasčiausiai mums stinga išsvajotosios
saulės“, – apie savo idėją kalbėjo
Universiteto prizą šioje kategorijoje

gavusi būsima abiturientė. Kaip teigė
moksleivė, planas šokoladą papildyti
vitaminu D, jau įgyvendinamas, o
dalis piniginio prizo bus investuota
į projektą.
Daug dėmesio moksleivių kategorijoje sulaukė ir Augusto Skaudicko ir
Arturo Airapetiano idėja. Gimnazistai
siekia termografiją panaudoti kaip
ligų diagnostikos metodą, kuris būtų
taikomas naudojant mobilųjį telefo-

ną su jame integruota termografine
kamera.
Kategorijoje „Studentas“ šįmet sužibėjo LSMU studijų programos „Medicina“ studentė Justė Galminaitė.
Mergina planuoja sukurti mobiliąją
programėlę, kuri gydytojui padėtų
surinkti informaciją apie ligonio sveikatą. „Kol kas tai yra tik idėja, sukurta demonstracinė versija. Planuojame
sukurti visą programėlę“, – kalbėjo

studentė. Jos teigimu, idėja kilo iš
JAV, kur ši sritis yra labai išplėtota.
Pavyzdžiui, jau sukurta programėlė,
kuri automatiškai nuskaito kompiuterinės tomografijos vaizdus ir gydytojui išsiunčia rezultatą. Jo daugiau
analizuoti nereikia. Pasak J. Galminaitės, apie tai sužinojus kilo mintis
panašią programėlę sukurti ir Kaune,
o vėliau, jei projektas bus sėkmin3 p.
gas, plėstis ir į kitus miestus.

LĄSTELIŲ TERAPIJA – NAUJAS PROVERŽIS MEDICINOJE
Mokslo pažanga pastaraisiais dešimtmečiais greitai eina į priekį –
tai, kas anksčiau atrodė sunkiai įsivaizduojama, tampa realybe.
Viena iš pažangiausių medicinos plėtros krypčių – ląstelių terapija –
įvairiomis ligomis sergantiems pacientams žada naujas gydymosi
galimybes. Apie šios naujovės pritaikomumą ir proveržį medicinoje
kalbėjo Kauno klinikų specialistai ir užsienio šalių universitetų
ir universitetinių ligonių lektoriai tarptautinėje hematologijos ir
onkologijos konferencijoje „Ląstelių terapija – naujos gydymo
galimybės horizonte“.
„Šiais laikais medicina kiekvieną
dieną daro milžinišką pažangą:
daugybės pagrindinės, klinikinės
medicinos specialistų pastangų
dėka jau praėjusiais metais ne tik
moksliniuose tyrimuose, bet ir klinikinėje praktikoje leista naudoti
ląstelių terapiją, gydant kai kurias
kraujo vėžio formas. Iki šiol medicinoje naudojami vaistai daugiausia
buvo įvairios cheminės, biologinės
medžiagos – jos sergančio žmogaus

organizme daro naudingą ir gydomąjį poveikį. Ląstelių terapijos atveju kalbame apie naujo tipo, naujos
kartos vaistus – genų inžinerijos,
kitais sudėtingais metodais perprogramuotos to paties arba kito žmogaus ląstelės, kurios priverčiamos
kovoti su vėžiu. Pirmieji rezultatai
labai daug žadantys. Todėl svarbu,
kad lyderiaujantys šios srities pasaulio ekspertai, kurie aktyviai dalyvauja kuriant šiuos naujus metodus,

Prof. Elona Juozaitytė (kairėje), prof. Dietger’is Niederwieser’is (Vokietija), prof. Sandra Lejniece (Latvija).
šiandien Kaune apie tai kalba,
dalijasi idėjomis ir patirtimi“, – konferencijos ir ląstelių terapijos svarbą
pabrėžė Kauno klinikų generalinis

direktorius prof. habil. dr. Renaldas
Jurkevičius.
Mokslininkai ir gydytojai siekia imunines žmogaus ląsteles išgryninti,

padauginti ir pakeisti jų savybes
taip, kad jos efektyviau nugalėtų
onkologines ligas ir infekcijas – tai ir
vadinama ląstelių terapija.
3 p.
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LSMU SENATO POSĖDYJE. 2018 M. GEGUŽĖS 18 D.

NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pedagoginių ir
garbės vardų suteikimo nuostatais,
patvirtintais 2016 m. gruodžio 23 d.
Senato nutarimu Nr. 83-6, atsižvelgdamas į Onkologijos ir hematologijos
klinikos iniciatyvą, Medicinos fakulteto tarybos pritarimą, Mokslininkų
ir dėstytojų atestacinės komisijos
išvadą ir rektoriaus teikimą, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria suteikti 5 metų laikotarpiui vizituojančio profesoriaus statusą profesoriui Dietger Niederwieser.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pedagoginių ir
garbės vardų suteikimo nuostatais,
patvirtintais 2016 m. gruodžio 23 d.
Senato nutarimu Nr. 83-6, atsižvelgdamas į Kardiologijos instituto iniciatyvą, Kardiologijos instituto tarybos
pritarimą, Mokslininkų ir dėstytojų
atestacinės komisijos išvadą ir rektoriaus teikimą, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto senatas nutaria
suteikti 5 metų laikotarpiui vizituojančio profesoriaus statusą prof.
Ryčiui Prekeriui.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (toliau – LSMU)
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231;
2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) antrojo skirsnio 37 punkto
6 papunkčiu ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pedagoginių ir
garbės vardų suteikimo nuostatais
(patvirtinta 2014 m. gegužės 16 d.
nutarimu Nr. 46-15; nauja redakcija
nuo 2016 m. gruodžio 23 d., patvirtinta nutarimu Nr. 83-6), Senatas
nutaria suteikti: doc. dr. Linai Jaruševičienei profesoriaus pedagoginį
vardą ir išduoti atestatą; doc. dr.
Jūratei Kondrackienei profesoriaus
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą;
doc. dr. Astrai Vitkauskienei profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti
atestatą; doc. dr. Daliai Žaliūnienei
profesoriaus pedagoginį vardą ir
išduoti atestatą; dr. Raimondui Benečiui docento pedagoginį vardą ir
išduoti atestatą; dr. Linai Mickienei
docento pedagoginį vardą ir išduoti
atestatą; dr. Ingai Saburkinai docento
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (toliau – LSMU)
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231,
i. k.1101010NUTA00XI-973) antrojo
skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu,
LSMU rektoriaus teikimu ir slaptojo balsavimo protokolais, Senatas
nutaria patvirtinti išrinktą prof.
Vitą Riškevičienę LSMU Veterinarijos
akademijos Veterinarinės medicinos
fakulteto dekane.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (toliau – LSMU)
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231,
i. k.1101010NUTA00XI-973) antrojo

skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu,
LSMU rektoriaus teikimu ir slaptojo
balsavimo protokolais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktą prof. Arimantą
Tamašauską LSMU Neuromokslų
instituto direktoriumi.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (toliau – LSMU)
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231,
i. k.1101010NUTA00XI-973) antrojo
skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu,
LSMU rektoriaus teikimu ir slaptojo
balsavimo protokolais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktą prof. Sonatą
Trumbeckaitę LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėja.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, išklausęs Gyvulininkystės technologijos fakulteto dekano
Rolando Stankevičiaus informaciją,
nutaria:1. Pakeisti šiuos studijų
programų pavadinimus:
1.1. Pirmosios pakopos studijų programos „Gyvulininkystės technologijos“ į „Gyvūnų mokslas“;
1.2. Antrosios pakopos studijų programos „Gyvulininkystės technologijos“ į „Gyvūnų mokslas“;
1.3. Pirmos pakopos studijų programos „Gyvūnų mokslas“ į „Gyvūno ir
žmogaus sąveika“;
1.4. Antrosios pakopos studijų programos „Gyvūninių išteklių valdymas“ į „Gyvūno ir žmogaus sąveika“.
2. Pritarti tokiam Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakulteto reorganizavimui:
2.1. Pakeisti LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakulteto pavadinimą į „Gyvūnų
mokslų fakultetas“;
2.2. Padalyti LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų veisimo ir mitybos katedrą į dvi katedras: „Gyvūnų
veisimo“ ir „Gyvūnų mitybos“.
3. Atšaukti LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų veisimo ir
mitybos katedros vedėją iš pareigų
nuo Gyvulininkystės technologijos
fakulteto Gyvūnų veisimo ir mitybos
katedros reorganizavimo dienos.
4. Nustatyti, kad šio nutarimo 3
punktas įsigalioja tik Universiteto
tarybai priėmus sprendimą pakeisti
fakulteto struktūrą.
5. Siūlyti rektoriui 1 punkte suformuluotą LSMU VA Gyvulininkystės
technologijos fakulteto struktūros
pertvarkos planą teikti svarstyti ir
tvirtinti Universiteto taryboje.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin.,
2009, Nr. 54-2140) 65 straipsniu,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 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

tvarka, patvirtinta LSMU senato 2016
m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08,
ir LSMU Neuromokslų instituto tarybos 2018 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. IT-1-03, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto senatas nutaria
patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Neuromokslų instituto
mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją: Pirmininkas – dr.
Gytis Svirskis, LSMU NI Neurofiziologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas; Pavaduotoja – prof.
dr. Vilmantė Borutaitė, LSMU NI
Biochemijos laboratorijos vyriausioji
mokslo darbuotoja; Sekretorė –
prof. dr. Ilona Sadauskienė, LSMU
NI Molekulinės neurobiologijos
laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja. Nariai: dr. Aurelija Podlipskytė, LSMU NI Elgesio medicinos
laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja; dr. Julius Liobikas, LSMU
NI Biochemijos laboratorijos mokslo
darbuotojas; prof. dr. Kazimieras
Pukėnas, LSU Sporto biomedicinos
fakulteto Taikomosios biologijos ir
reabilitacijos katedros profesorius;
Rūta Urbanavičiūtė, LSMU doktorantė; prof. dr. Saulius Šatkauskas,
VDU Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros profesorius; prof.
dr. Vaidotas Marozas, KTU Elektros
ir elektronikos inžinerijos fakulteto
Elektronikos inžinerijos katedros
profesorius, KTU Biomedicininės
inžinerijos instituto direktorius.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37 p.
22 pp. nuostatomis, nutaria:
1. Pritarti LSMU VA VF Maisto saugos
ir kokybės katedros Gyvūnų gerovės
tyrimų laboratorijos pavadinimo pakeitimui į LSMU VA VF Maisto saugos
ir kokybės katedros Mikotoksikologijos laboratorija.
2. Siūlyti rektoriui teikti šį klausimą
svarstyti ir tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryboje.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227)
37 p. 22 pp. nuostatomis, Senatas
nutaria:
1. Pritarti Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Gyvūnų tyrimų centro
pavadinimo pakeitimui į Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Biologinių tyrimų centras.
2. Siūlyti rektoriui teikti šį klausimą
svarstyti ir tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryboje.
3. Patvirtinti pakeistus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų
tyrimų centro nuostatus.
4. Nustatyti, kad šio nutarimo 3
punktas įsigalioja Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto tarybai priėmus
sprendimą dėl Gyvūnų tyrimų centro
pavadinimo keitimo.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto statuto (Žin.,

2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227)
37 punkto 19 papunkčiu, Senatas
nutaria:
1. Pakeisti 2018 metų studentų priėmimo taisyklių II skyriaus:
a) 1 punkto lentelę „Studijų programos“, 3.1 punkto lentelę „Konkursinio balo sandara. Konkursinio
balo sandara asmenims, bendruoju
priėmimu stojantiems į nuolatinės
ir ištęstinės formos studijų programas“, iš jų išbraukti studijų programą „Socialinis darbas medicinoje“;
b) 7.1 punktą iš jo išbraukti studijų
programą „Socialinis darbas medicinoje“ ir 7.1 punktą išdėstyti taip:
„7.1. Iki bendrojo priėmimo vykdomas į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas: Ergoterapija
(NL) ir Gyvulininkystės technologija
(NL, I) skirtas tik tiems asmenims,
kurie viduriná išsilavinimą ágijo iki
2018 m. ir ketina studijuoti valstybės
neﬁnansuojamose vietose.“;
c) 1 punkto lentelę „Studijų programos“, prie jungtinės studijų
programos „Sveikatos informatika“
nurodyti: „Priėmimą vykdo Kauno
technologijos universitetas“;
d) 3.2 punktą papildyti: „Konkurse
į universiteto pirmosios pakopos
studijų programas galės dalyvauti tik
tie stojantieji, kurių stojamasis konkursinis balas ne mažesnis nei 4,0.
Minimalus stojamasis konkursinis
balas stojantiesiems, dalyvaujantiems konkurse į studijų programas
Gyvulininkystės technologija ir Gyvūnų mokslas, ne mažesnis nei 3,6.
Stojantiesiems, kurie nuo brandos
egzaminų yra atleisti dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2003 m. sausio
8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl ligų,
galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo
patvirtinimo“, minimalus stojamasis
konkursinis balas netaikomas (ŠMM
2018-03-16 įsakymas „Dėl mažiausio
stojamojo konkursinio balo stojantiesiems á pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų valstybės ﬁnansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems á studijų stipendijas 2018
metais nustatymo“.
3.2. punkto nuostatos taip pat taikomos asmenims, pretenduojantiems į
valstybės nefinansuojamas vietas.“
2. Pakeisti 2018 metų studentų priėmimo taisyklių III skyriaus:
a) 1 punkto lentelę „Studijų programų sąrašas“, 2.1 punkto lentelę
„Konkursinio balo sandara“, 2.2
punkto lentelę „Konkursinio balo
apskaičiavimo formulės stojant į
universitete vykdomas magistrantūros studijų programas“, prie studijų
programos „Medicininė chemija“
nurodyti: „Priėmimą vykdo Kauno
technologijos universitetas“.
b) 3.1 punktą, prie studijų programos „Medicininė chemija“ nurodyti:
„Priėmimą vykdo Kauno technologijos universitetas“.
3. Pakeisti 2018 metų studentų priėmimo taisyklių 1 priedo II skyriaus
„Papildomųjų studijų programos“
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lentelę – papildyti papildomųjų studijų programa „Gyvūnų mokslas“.
4. Skelbti suvestinę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2018
metų studentų priėmimo taisyklių
redakciją.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227)
23 punkto 8 ir 9 papunkčių nuostatomis, Senatas nutaria:
1. Pritarti, kad rektorius Universiteto
tarybai teiktų tvirtinti bendrą 2018
metų priėmimo į LSMU I kursą studentų skaičių: į pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų programas –
1506, į antrosios pakopos studijų
programas – 465, į papildomąsias
studijas – 75.
2. Pritarti, kad į tam tikras studijų
programas planuojamų priimti studentų skaičius gali kisti, bet neviršyti Universiteto tarybos patvirtinto
bendro į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų bei bendro antrosios
pakopos studijų programas priimamų studentų skaičiaus.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227) 37
punkto 22 papunkčiu, Senatas nutaria
patvirtinti pakeistą Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto papildomųjų studijų bendrųjų reikalavimų aprašą.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231) 37 punkto 12 papunkčio nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas
nutaria tvirtinti priėmimo į Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijas vietų skaičių.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231) antrojo skirsnio 37
punkto 2 papunkčiu, Senatas nutaria
patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto:
1) vientisųjų studijų programos
„Medicina“ lietuvių ir anglų kalbomis 2018–2019 m. m. studijų planų
pakeitimus;
2) vientisųjų studijų programos „Veterinarinė medicina“ lietuvių ir anglų
kalbomis 2018–2019 m. m. studijų
planų pakeitimus;
3) vientisųjų studijų programos
„Farmacija“ lietuvių ir anglų kalbomis 2018–2019 m. m. studijų planų
pakeitimus;
4) pirmosios pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ 2018–
2019 m. m. studijų plano pakeitimus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria pritarti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Nervų ir raumenų
ligų centro nuostatų projektui.
Prof. Rimantas Benetis,
Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė,
Senato sekretorė
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LĄSTELIŲ TERAPIJA –
NAUJAS PROVERŽIS MEDICINOJE
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IŠRINKTI GERIAUSI
IŠRADIMAI SVEIKATAI

1 p.
Didysis Universiteto prizas kategorijoje „Tyrėjas“ atiteko LSMU Ausų,
nosies ir gerklės ligų klinikos vadovui profesoriui Virgilijui Ulozui, klinikos IT specialistui Tadui Petrauskui
ir klinikos lektorei Norai UlozaiteiStanienei. Komanda taip pat kuria
mobiliąją programėlę, kurią jau
netrukus vartotojai galės parsisiųsti į
savo telefonus ir nusistatyti su balsu
susijusias sveikatos problemas. „Prizą planuojame pasidalyti ir investuoti į kažką naudingo, pavyzdžiui,
kitą projektą“, – teigė T. Petrauskas.
Pasak jo, dar neaišku, koks bus kitas
projektas, tačiau dabar bus lėšų jį
finansuoti.
Kaip teigė konkurso „Išradimai sveikatai 2018“ organizatoriai, tai – tik

pirmas tokio tipo renginys, o idėjų
pateikta daugiau, nei tikėtasi. Aktyvumu ypač išsiskyrė studentai, kurie
konkursui pateikė net 26 idėjas, 16
idėjų pateikė tyrėjai ir kiti sveikatos
priežiūros specialistai, 6 – moksleiviai.
„Pagrindinis tikslas – skatinti mūsų
jaunąją bendruomenę generuoti
naujas idėjas, taip pat renginio
metu duoti patarimų, kaip jas toliau
plėtoti, kaip apsaugoti intelektinę
nuosavybę ir apskritai priminti, kad
egzistuoja intelektinė nuosavybė,
kurią reikia branginti“, – teigė konkurso organizatoriai.
Renginys „Išradimai sveikatai 2018“
gegužės 17 dieną vyko LSMU Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centre.

KAUNO KLINIKOSE
Kauno klinikų nuotr.
1 p.
Šis naujas ir pažangus gydymo metodas turi didelį potencialą ir yra itin
perspektyvus, teigia prof. Dietger’is
Niederwieser’is, Leipcigo universiteto
Onkologijos ir hematologijos klinikos vadovas, šiandien tapęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
kviestiniu profesoriumi. „Ląstelių
terapija – tai novatoriškas įvairių ligų
gydymo būdas, kuris pamažu ateina
į klinikinę praktiką. Ši terapija jau
kuris laikas yra tiriama daugumos
Europos šalių mokslininkų. Gydant
kai kurias ligas, pavyzdžiui, autoimunines ligas, ląstelių terapijos
metodas jau įrodė savo pranašumą
prieš kitus gydymo metodus. Po 20
metų intensyvaus metodo vystymo,
ląstelių terapija pasiekė reikšmingų
virusinių ligų gydymo rezultatų.
Todėl galime sakyti – šis terapijos
metodas ateityje bus įtvirtintas klinikinėje praktikoje, gydant įvairaus
spektro ir sudėtingumo ligas.“
Ląstelių terapija yra ypač svarbi gydant kraujo onkologinėmis ligomis –
leukemija, mielomine liga, limfoma –
sergantiems ligoniams gydyti, taip
pat tyrinėjama ir solidinių navikų
modernaus gydymo kryptis. Kaip
teigia ekspertai, ląstelių terapija gali
būti naudojama neurologinėms, gastroenterologinėms ir autoimuninėms
ligoms gydyti. Kaip pasakoja Nefrologijos klinikos gydytojas nefrologas
prof. Romaldas Mačiulaitis, ląstelių
terapijos ištakos – kamieninių ląstelių transplantacija, o per pastaruosius 15 metų Europoje susiformavo
kelios svarbiausios kryptys ir buvo

įvardytos būtinos sąlygos ląstelių
terapijos metodui įgyvendinti.
Viena iš jų – jei ląstelės panaudojamos ne tiems patiems tikslams,
kurie taikomi jas transplantuojant,
jos turi atitikti reikalavimus, keliamus vaistams, šiuo atveju – pažangios terapijos vaistams. Pavyzdžiui,
jei kaulų čiulpų ląstelės naudojamos
ne kaulų čiulpams iš vieno paciento kitam persodinti, o širdies ligai
gydyti, kaulų čiulpų ląstelės turi
būti paruoštos pagal specialiuosius
reikalavimus. Vienas iš tokių reikalavimų – geros gamybos praktika.
Ekspertai tarptautinės konferencijos
metu diskutavo apie kamieninių
ląstelių poveikį, atkuriant pažeistas įvairių organų ląsteles, – tai
vadinama regeneracine medicina,
kai, naudojant kamienines ląsteles,
bandoma atkurti arba pagerinti tam
tikrų ligų metu pažeistas organų
funkcijas. Šios medicinos sritys yra
naujos, inovatyvios, dinamiškos, turi
bendradarbiauti įvairių sričių specialistai (mokslininkai, gydytojai).
Tiubingeno universitetinės Vaikų ligoninės Onkologijos ir hematologijos
departamento prof. Peter’is Lang’as
dėkojo už puikią konferencijos programą ir džiaugėsi galėdamas su kolegomis pasidalyti patirtimi. „Ląstelių terapija yra neįkainojama pagalba
pacientams, kuriems buvo atlikta
kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacija. Po šios procedūros
pacientams kartais gali kilti virusinės komplikacijos – įvairios infekcijos. Tokių infekcijų gydyti cheminiais
vaistais kartais neįmanoma, todėl

atradome, kad iš kamieninių donoro
ląstelių galima paimti specialiąsias
sveikas ląsteles, jas padauginti ir
perkelti pacientui, kuriam buvo atlikta transplantacija. Tai yra visiškai
naujas ir saugus metodas, užtikrinantis greitesnį paciento sveikimą ir
didesnę procedūros sėkmę.“
Hematologijos skyriaus vadovas doc.
Rolandas Gerbutavičius aiškino, kad
ląstelių terapijoje svarbus vaidmuo
tenka ir vienai iš ląstelių grupių.
Ląstelę modifikuojant specialiąja
technologija, ji pati gali sunaikinti
tam tikras vėžines kraujo ląsteles.
„CAR-T yra iš sergančio asmens surinkta, laboratorijoje padauginta ir,
naudojant specialias technologijas,
pakeista imuninės sistemos ląstelė – T limfocitas, kuriam suteikiama
svarbių savybių, leidžiančių CAR-T
sunaikinti tam tikras vėžines kraujo
ląsteles. Šiuo metu jos sėkmingai
naudojamos gydant vaistams atsparią ūminę limfoblastinę leukemiją,
difuzinę didelių B ląstelių limfomą ir
mielominę ligą“!
Kauno klinikų organizuota konferencija subūrė įvairių sričių specia
listus – hematologus, onkologus,
neurologus, ląstelinės ir molekulinės
terapijos specialistus – siekiant parodyti, kad šioje medicinos srityje
yra būtinas daugelio specialistų
bendradarbiavimas ir daugiadisciplinis požiūris. Proveržis vienoje srityje
skatina ir gerina kitų medicinos sričių, pvz., ląstelių terapijos ir regeneracinės medicinos, plėtrą – tai ir yra
medicinos ateitis.
Kauno klinikų inf.

DIDINAMAS DARBO UŽMOKESTIS
Nuo gegužės 1 dienos Kauno klinikų darbuotojams vidutiniškai
22 proc. yra didinamas darbo užmokestis: gydytojams jis vidutiniškai didės 21,5 proc., – tai sudaro apie 325 eurus, o slaugytojams ir
jiems prilygintam personalui, – 23,1 proc., ir sudarys apie 190 eurus.
„Mums tikrai džiugu, kad šiemet,
kaip ir ankstesniais metais, galime
padidinti darbo užmokestį savo darbuotojams, kurie ir yra didžiausias
mūsų turtas. Kasmetinis darbo užmokesčio didėjimas mūsų įstaigoje
jau tampa gražia tradicija. Gerbiame
ir vertiname Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro bei
profesinių sąjungų požiūrį, todėl prioritetą teikėme mažiausiai uždirbantiems specialistams“, – sakė Kauno
klinikų generalinis direktorius prof.
habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Darbo užmokestis didinamas remiantis dviem svarbiais dokumentais – gegužės 3 dieną Lietuvos
sveikatos apsaugos ministro pasirašytu įsakymu „Dėl lėšų skyrimo
iš privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto rezervo 2018 metais“

ir gegužės 4 dieną Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos kartu su
medikų profsąjungomis pasirašytu
Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės
sutarties priedu, kuriame numatomi
konkretūs žingsniai, kaip turi būti
didinamos medikų algos. Šiuo sutarties priedu yra įvedamos atlyginimo
„grindys“.
Darbo užmokestis vidutiniškai 14,3
proc. didinamas ir kitiems sveikatos
priežiūros paslaugas teikiantiems
specialistams: psichologams, biologams ir kitiems.
Efektyvinant įstaigos veiklą, iš vidinių Kauno klinikų išteklių papildomai skirta beveik pusė milijono eurų
atlyginimams didinti 10 proc. ir nemedicininių tarnybų specialistams.
Kauno klinikų inf.
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LONDONO KARALIŠKASIS ANESTEZIOLOGŲ KOLEDŽAS:
AR YRA KO PASIMOKYTI?
Praėjusią savaitę Anesteziologijos klinikos dėstytojai – prof. Andrius
Macas, prof. Kęstutis Rimaitis, prof. Darius Trepenaitis, doc. Diana
Bilskienė ir doc. Arūnas Gelmanas (LSMU Medicininės simuliacijos
centro vadovas) – vyko į Londono Karališkąjį anesteziologų koledžą
dalyvauti pirminiame rezidentūros (angl. FRCA) egzamine. Kelionę
organizavo koledžo, o kartu ir mūsų Universiteto docentas Tomas
Jovaiša.

A

tvykus į koledžą, kuriame per
vieną savaitę egzaminuojama iki
400 jau praktikuojančių Jungtinės
Karalystės rezidentų, nustebino vadovų dėmesys Lietuvos delegacijai.
Dalyviai susitiko su egzaminų komisijos pirmininku dr. Mark’u Blunt’u
(angl. Chairman of the Primary FRCA
examination), komisijos pavaduotoju
ir vizito dienos egzamino pirmininku
dr. Christopher’iu Leng’u (Deputy
Chairman), kurie vedė rytinį ir vakarinį egzamino aptarimus. Delegacijos priėmimą užtikrino egzamino
administratoriai Graham’as Clisset’as
(angl. examinations manager) ir
Sophie Taylor (angl. examinations
administrator).
Šį egzaminą rezidentai laiko po
pirmųjų arba antrųjų studijų metų.
Neišlaikius šio egzamino tolesnės
rezidento studijos nėra galimos.
Anesteziologijos reanimatologijos
rezidentūra šioje šalyje trunka 7 metus. Po penktųjų metų laikomas
dar vienas egzaminas – pabaigus

tarpinės pakopos (angl. intermediate
level) rezidentūros studijas, labiau
orientuotas į klinikinius aspektus.
Šis egzaminas būtinas, norint pereiti
į aukščiausią rezidentūros pakopą
(angl. higher level training).
Tad pirmasis egzaminas rezidentams
organizuojamas iš kelių etapų: išlaikę
testą rezidentai atvyksta į koledžą ir
dalyvauja OSCE tipo bei struktūrizuoto pokalbio egzamine. Malonu, kad
mūsų Universitete taikomos OSCE
metodikos kaip ir Karališkajame koledže nesiskiria, o aptarimo metu Lietuvos dėstytojai teikė savo siūlymus
egzamino organizavimui tobulinti.
Vienu metu sinchroniškai vykdoma
18 OSCE stotelių. Įdomu, kad viena iš
stotelių yra skirta rezidento poilsiui.
Daugumoje stotelių vertinami tik
klinikiniai įgūdžiai, tačiau viena kita
skirta net ir praktiniam pamatinių
žinių patikrinimui OSCE metodu.
Struktūrizuotas pokalbis skirtas
rezidento gebėjimui mąstyti ir asociacijoms sudaryti. Jam skiriama du

D. Trepenaitis, D. Bilskienė, A. Gelmanas, K. Rimaitis, A. Macas.
kartus po 30 minučių, per kurias
rezidentas atsako 12 klausimų iš
fiziologijos, farmakologijos, fizikos ir
pagrindinių anesteziologijos žinių.
Nors egzaminas yra laikomas vienu
rimčiausių Jungtinės Karalystės re-

zidento karjeroje, maloniai stebino,
kad egzaminuotojai yra labai draugiški. Pirmuoju bandymu egzaminą
išlaiko apie 60 proc. rezidentų – žinant egzamino rimtumą – tai labai
geras procentas. Įdomumo dėlei –

Asmeninė nuotr.
egzaminą savanoriškai atvyksta
laikyti ir kitų pasaulio šalių gydytojai
Rezidentai – Singapūro, Egipto. Visa
tai – įvertinti „kur esi“ savo žinių ir
gebėjimų atžvilgiu.
Anesteziologijos klinikos inf.

GENETIKOS IR MOLEKULINĖS MEDICINOS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS
PREMIJOS – MOKSLINIŲ DARBŲ
NAUJOVIŲ SĖMĖSI MANČESTERYJE
Naujausios žinios, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas medicinos
srityje ypač svarbus. Kauno klinikų Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vyresnioji gydytoja rezidentė Rasa Traberg šiais
metais du mėnesius patirties ir žinių sėmėsi Didžiojoje Britanijoje,
Mančesterio genominės medicinos centre.
„Mano Erasmus+ praktika labai praplėtė akiratį ir suteikė tiek teorinių,
tiek praktinių žinių. Šios žinios labai
pravers konsultuojant pacientus ir dirbant su retomis genetinėmis ligomis.
Užmegzti šilti kontaktai neabejotinai
padės tolimesnėje gydytojo genetiko
praktikoje“, – teigia vyresnioji gydytoja rezidentė Rasa Traberg.
Praktikos metu vyresnioji gydytoja
rezidentė kartu su gydytoju genetiku dalyvavo pacientų genetinėse
konsultacijose, klinikinių atvejų
pristatymuose bei daugiadalykiuose
specialistų aptarimuose. Savarankiškai atliko pacientų, turinčių
kaukolės ir veido anomalijas, ir
kliniškai įtariamu branchiootorenalinio (Branchio-oto-renal) sindromo
apibendrinamąją analizę. Gautus
šio tyrimo rezultatus pristatė
Mančesterio genominės medicinos
centro Genetikos klinikos bei Kauno
klinikų Genetikos ir molekulinės

medicinos klinikos kolegoms.
Stažuotės metu jai teko dalyvauti
specializuotose genetinėmis akių
ligomis, I tipo neurofibromatoze,
ausų, nosies ir gerklės ligomis sergančių žmonių konsultacijose. Mančesterio genominės medicinos centre
taikomas šiek tiek kitoks konsultacijų modelis: vienu metu keli gydytojai
specialistai pagal poreikį konsultuoja
pacientus, turinčius vienos rūšies
arba vienos grupės genetines ligas.
Taip sutrumpinamas pacientų laukimo laikas.
Rasos Traberg dviejų mėnesių praktikos vadovė buvo dr. Sofia Douzgou –
garsi dismorfologijos specialistė
ir mokslininkė, kilusi iš Graikijos.
Baigusi medicinos studijas Romoje,
Italijoje, 2013 m. įsidarbino Mančesterio genominės medicinos centre.
Mokslininkės domėjimosi sritis – dismorfologija ir sindromologija, genetinės akių ligos bei kitos retos gene-

Asmeninės nuotr.

„Praktikos metu
vyresnioji gydytoja
rezidentė kartu su
gydytoju genetiku
dalyvavo pacientų
genetinėse konsulta
cijose, klinikinių
atvejų pristatymuose
bei daugiadisciplininiuose specialistų
aptarimuose“.
tinės ligos. Ji daug metų prisideda
prie Europos žmogaus genetikos
asociacijos (angl. ESHG – European
Society of Human Genetics) remiamų
Dismorfologijos kursų organizavimo.
Mančesterio genominės medicinos
centras – vienas didžiausių tiek Didžiosios Britanijos, tiek ir Europos
genetikos centrų. Šiame centre dirba
daugiau nei 250 darbuotojų. Šio
centro laboratorijose atliekami moderniausi genetiniai tyrimai, vykdomas nacionalinis projektas „100 000
genomų“. Centre konsultuojami
pacientai, sergantys įvairiomis genetinėmis ir paveldimomis medžiagų
apykaitos ligomis. Taip pat gydytojai
genetikai konsultuoja pacientus
darbinių išvykų į tolimesnius šalies
miestus metu. Svarbu paminėti, kad
Mančesterio genominės medicinos
centre įkurtas vienas iš Europos referencinių tinklų – Įgimtų vystymosi
ydų ir intelektinės negalios kompetencijos centras (ITHACA).
Genetikos ir molekulinės medicinos
klinikos inf.

KONKURSO NUGALĖTOJAMS

Konkursui pateikti moksliniai darbai suskirstyti į 5 skyrius. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje aukštųjų mokyklų studentų
mokslinių darbų premija skirta magistrei Alvitai Vilkevičiūtei už
mokslinį darbą „Genetinių žymenų sąsajos su amžinės geltonosios
dėmės degeneracijos pasireiškimu“ A. Vilkevičiūtės darbo vadovė –
LSMU Neuromokslų instituto Oftalmologijos laboratorijos vadovė
mokslo darbuotoja doc. dr. Rasa Liutkevičienė.
6 p.

INFORMACIJA

avevita/2018 m. gegužės 25 d., Nr. 21

5

BUDAPEŠTE PRISTATYTOS SVEIKATOS INOVACIJŲ CENTRO LIETUVOJE
(angl. EIT HEALTH HUB) VEIKLOS
Kovo pabaigoje LSMU tapo Europos inovacijų instituto sveikatos srities bendruomenės (angl. EIT HEALTH)
Lietuvoje koordinatoriumi, jo partneris – Kauno technologijos universitetas. Naujiems centrams įsijungus
į EIT HEALTH bendruomenę, gegužės mėnesį Europos
inovacijų ir technologijų institutas organizavo pirmąjį Regioninį inovacijų centrų (angl.
EIT HEALTH RIS Hub) susitikimą Budapešte. Europos inovacijų ir technologijų instituto
Sveikatos srities bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti, pristatyti savo
organizacijas ir dalyvauti diskusijose.
LSMU atstovavo Plėtros tarnybos
vadovė Laima Matusevičienė, projektų vadovas Vidmantas Vaičiulis,
projektų koordinatorė Irina Semeško
kartu su atstovais iš KTU – Nacionalinio inovacijų ir verslo centro vadovu
Mindaugu Bulota bei verslo vystymo
specialiste Vaida Morkūnaite.
Renginyje dalyvavo ir atstovaujamas
organizacijas pristatė Lietuvos, Sicilijos, Graikijos, Lenkijos, Vengrijos,
Slovakijos, Rumunijos, Portugalijos
ir Estijos regionų centrų atstovai.
Laima Matusevičienė kartu su KTU
atstovu renginio dalyvius supažin-

dino su Sveikatos inovacijų centro
Lietuvoje veiklomis, pristatė LSMU ir
KTU mokslo, tyrimų ir inovacijų sričių pasiekimus, valstybinio ir privačiojo sektoriaus partnerius bei bendradarbiavimo galimybes su kitomis
institucijomis. Pristatymo metu susitikimo dalyviai buvo pakviesti į artimiausius organizuojamus renginius
Lietuvoje: „Išradimai sveikatai 2018“
gegužės 17 d. (organizatorius: LSMU)
bei „Baltijos šalių gyvybės mokslų
forumas 2018“ (angl. „Life Sciences
Baltics 2018“), rugsėjo 26–27 d. (organizatorius: VšĮ „Versli Lietuva).

Renginio organizatoriai išsamiai
papasakojo apie Europos inovacijų
instituto sveikatos srities komunikacijos ir rinkodaros (marketingo)
galimybes, finansinius įsipareigojimus bei reikalavimus, taip pat buvo
aptarti ateinančių metų planai ir
institucijoms įteikti 2018 m. renginių
kalendoriai. Europos inovacijų instituto Sveikatos srities bendruomenės
komanda paskelbė artimiausias
kvietimus teikti paraiškas, aktyviai
skatindama pasinaudoti institucijos
teikiamomis finansavimo galimybėmis. Daugiau informacijos apie

EIT Health nuotr.
finansavimo galimybes: https://www.
eithealth.eu/
Sveikatos inovacijų centro Lietuvoje tikslas – skatinti studentus,
mokslininkus ir tyrėjus pasinaudoti
Europos inovacijų instituto Sveikatos
srities bendruomenės teikiamomis
galimybėmis idėjoms finansuoti ir
plėtoti, ryšiams užmegzti bei kitoms
veikloms. Europos inovacijų instituto
Sveikatos srities bendruomenė yra
viena didžiausių pasaulyje sveikatos
srities inovatorius jungiančių bendruomenių. Ji jungia daugiau kaip
130 organizacijų – mokslo ir studijų

institucijų, sveikatos priežiūros įstaigų, privačiojo bei viešojo sektorių
atstovų bei verslo įmonių. Europos
inovacijų instituto Sveikatos srities
bendruomenė siekia kartu kurti sveikatos priežiūros sistemą tobulinančius sprendimus, visapusiškai plėtoti
sveikesnį gyvenimą ir žmonių gerovę
Europoje.
Susidomėjus, prašome kreiptis:
Plėtros tarnyba
A. Mickevičiaus g. 7, 203 kab.
El. p.: Irina.semesko@lsmuni.lt,
vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt
Plėtros tarnybos inf.

LSMU NEUROMOKSLŲ INSTITUTO BIOCHEMIJOS LABORATORIJOS
MOKSLININKAI ŠVENTĖ ŠEIMOS DIENĄ
Dr. Kristina Škėmienė, dr. Silvija
Jankevičiūtė, LSMU NI Biochemijos
lab. mokslininkės

D

arbo diena gegužės 15-ąją Biochemijos laboratorijoje buvo kitokia
nei įprastai. Mokslininkai prisijungė
prie Kauno šeimos tarybos skelbtos
akcijos „Darbovietė – atvira šeimai“,
kurios metu atvėrė laboratorijos duris savo šeimoms ir kvietė praleisti
dieną kartu. Biochemijos laboratorijos mokslininkai, kuriems nestinga
mokslo populiarinimo renginių idėjų
ir patys rengiantys įvairias iniciatyvas, net neabejodami prisijungė ir
prie šios Kauno miesto savivaldybės
Šeimos tarybos akcijos. Ši iš pažiūros paprasta darbo diena virto dar
linksmesne bei įdomesne būtent dėl
mokslininkų būrį papildžiusių mažųjų šeimos tyrinėtojų. Mūsų „didieji“
atradėjai šią dieną sužinojo – ne tik
kodėl vanduo yra šlapias, ar dėl ko
pomidoras ant picos yra raudonas,
bet ir praktiškai nustatė fizikinius

Mažoji tyrėja.
bėgimo ir važiavimo traukinuku ypatumus. Eksperimentų kupina diena
mums neprailgo ir vienbalsiai nusprendėme – susitiksime kitais metais! Mokslas visada atviras šeimai ir
tiems, kas juo domisi.

LSMU NI Biochemijos kolektyvas ir šeimos nariai.

Šeimos dienos akimirkos.

S. Jankevičiūtės nuotr.
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LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREMIJOS –
MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJAMS
4 p.
Alvita Vilkevičiūtė, Rasa Liutkevičienė

A

lvita Vilkevičiūtė tiek bakalauro,
tiek magistro laipsnius įgijo Lietuvos sveikatos mokslų universitete.
Savo baigiamąjį magistro darbą
atliko LSMU Neuromokslų instituto
Oftalmologijos laboratorijoje, kurioje
šiuo metu dirba jaunesniąja mokslo
darbuotoja ir tęsia mokslinį darbą
doktorantūros studijose.
Amžinė geltonosios dėmės degeneracija (AGDD) yra progresuojanti, centrinės tinklainės dalies, geltonosios
dėmės (makulos) liga. Manoma, kad
AGDD yra viena svarbiausių regos
sutrikimus ir apakimą sukeliančių
priežasčių visame pasaulyje, ypač
išsivysčiusiose pasaulio šalyse. AGDD
yra daugiaveiksnės etiologijos liga,
tačiau jos atsiradimą lemia aplinkos,
žmogaus organizmo ypatybinių bei
genetinių veiksnių visuma, todėl
ieškoma naujų genetinių žymenų
sąsajų su ligos pasireiškimu. Genetika – viena greičiausiai progresuojančių mokslo sričių. Žmogaus genomą
sudaro tūkstančiai genų, tačiau ligi
šiol žinoma daugiau nei 500 poten-

cialių taikinių (įvairių genų pažaidų,
pakitusių baltymų, ląstelių receptorių ir kt.), kurie gali būti naudojami
individualizuotiems vaistams kurti.
Pagal tai genetinės ligos skirstomos į
grupes: monogeninės ligos – sąlygotos vieno geno pažaidų; poligeninės
ligos – nulemtos kelių arba keliolikos
genų pažaidų, ir daugiaveiksnės etiologijos ligos – kurioms atsirasti įtakos
turi kelių pakitusių genų, aplinkos
veiksnių ir gyvensenos tarpusavio
deriniai.
Atlikti tyrimai rodo, kad genetiniai
veiksniai susiję tiek su lipidų metabolizmo pokyčiais, tiek su uždegimo
procesu, vykstančiu AGDD vystymosi
metu. Todėl, naudojant pažangias
genetikos technologijos galimybes,
A. Vilkevičiūtės baigiamajame magistro darbe buvo tiriama lipidų metabolizme ir uždegimo procesuose dalyvaujančių genų (CETP, SIRT1, FGFR2 ir
STAT3) vieno nukleotido polimorfizmų
(VNP) sąsajos su AGDD atsiradimu.
Atlikto tyrimo rezultatai yra svarbūs
AGDD patogenezėms suprasti ir šios
ligos molekulinių mechanizmų tyrimams, dedant tolimesnius mokslinio
ir praktikinio darbo pagrindus.

ŽURNALŲ KLUBAS – KELIONĖ ĮRODYMAIS
PAGRĮSTOS MEDICINOS LINK
Vaikų ligų rezidentai, siekdami pagerinti savo studijų kokybę ir
artėti prie įrodymais pagrįstos medicinos, savo iniciatyva nuo šių
metų sausio sėkmingai organizuoja žurnalų klubo seminarus. Iki
šiol yra įvykę jau 7 seminarai.
Milda Šeškutė, vaikų ligų ir vaikų
infekcinių ligų rezidentė

Ž

urnalų klubas – tai pasaulyje vis
labiau populiarėjantys ir daugelyje
šalių rezidentūros programos (ir ne
tik) dalimi jau tapę seminarai, kurių
metu nagrinėjamos ir kritikuojamos
įvairios mokslo publikacijos.
Žurnalų klubo istorija prasidėjo dar
XIX a. viduryje: britų chirurgas seras
Džeimsas Padžetas bei jo kolegos
susirinkdavo kepykloje šalia Londone esančios Šv. Baltramiejaus
ligoninės ir kartu skaitydavo mokslo
žurnalus.
Dabartinį pavidalą Žurnalų klubas
įgavo XX a. viduryje, kai garsus
amerikiečių gydytojas T. R. Harisonas kas mėnesį savo namuose
organizuodavo susitikimus, kurių
metu vienas iš klubo narių prista-

„Tikimasi, kad
žurnalų klubas
taps rezidentūros
programos dalimi,
ugdys kritiškumą,
padės kaupti
įrodymais pagrįstas
žinias“.
tydavo mokslo publikaciją, o kiti ją
kritikuodavo.
Idėja įkurti vaikų ligų žurnalų klubą
kilo vienai iš vaikų ligų rezidenčių,
dalyvavusiai tokio pobūdžio seminaruose stažuotės Italijoje metu.
Sulaukus aktyvaus kitų rezidentų
palaikymo, pradėti organizuoti
susitikimai, kurių vadove tapo

Asmeninės nuotr.

KALBĖTA APIE VISUOMENĖS
SVEIKATOS PERSPEKTYVAS VIEŠAJAME
IR PRIVAČIAJAME SEKTORIUOSE
„Gal arbatos‘18?“ – jau tradicija tapęs Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) studijų
programos „Visuomenės sveikata“ studentų draugijos inicijuojamas
renginys, kurio metu kalbamasi apie visuomenės sveikatos studentams aktualius dalykus – nuo studijų proceso iki darbo galimybių
baigus studijas. Čia diskutuoti susirenka studentai, dėstytojai,
asmenys, dirbantys visuomenės sveikatos srityje, ir potencialūs
visuomenės sveikatos specialybę baigusiųjų darbdaviai.

Rezidentė Milda Šeškutė.
vaikų ligų ir vaikų pulmonologijos
gydytoja dr. Lina Jankauskaitė, savo
doktorantūros studijas molekulinės
plaučių biologijos srityje baigusi
Gyseno Justo Lybigo universitete,
Vokietijoje. Ji taip pat doktorantūros
metu buvo aktyvi žurnalų klubo
narė.
Klubo susitikimų metu vaikų ligų
rezidentai mokosi kritiškai vertinti
mokslo literatūrą (nuo klinikinių
atvejų iki sisteminių apžvalgų),
analizuoja tyrimuose taikytą metodiką, mokosi statistikos pagrindų,
diskutuoja įvairiomis aktualiomis
pediatrijos temomis. Prie rezidentų
taip pat jau prisijungė ir keletas
aktyvių, vaikų ligomis besidominčių
V–VI kursų medicinos studenčių.
Vaikų ligos yra daug disciplinų
apimanti medicinos šaka, todėl
tikimės, kad apšilus kojas ateityje į
seminarus pavyks pakviesti ir įvairių sričių ekspertų. Norėtume, kad
Žurnalų klubas taptų rezidentūros
programos dalimi, o ugdydamas
kritiškumą, kūrybiškumą bei padėdamas kaupti įrodymais pagrįstas
žinias, prisidėtų prie aukščiausio
lygio specialistų rengimo.

G. Rubežiutės-Šakinienės nuotr.

Š

iemet renginio metu daug dėmesio
skirta darbo ir praktikos galimybėms aptarti. Apie visuomenės sveikatos specialybę baigusiųjų perspektyvas
kalbėjo keturių organizacijų – ir privačių, ir valstybinių įstaigų – atstovai.
Jungtinių Amerikos Valstijų sveikatos
apsaugos technologijų įmonės padalinio Lietuvoje „Intermedix Lietuva“ atstovė Akvilė Sinkevičiūtė, Visuomenės
sveikatos fakultete baigusi visuomenės
sveikatos studijas, pasakojo apie
galimybes atlikti praktiką įmonėje,
dalijosi patirtimi, ko reikia asmeniui,
norinčiam dirbti „Intermedix Lietuva“.
Pasak diskusijos dalyvės, svarbiausia
šių dienų darbuotojui – užsidegimas,
noras ir iniciatyvumas.

Laisvalaikio studijos visai šeimai
„Sveiki sveiki“ įkūrėjos Marija Kudrevičiūtė ir Justina Tuleikienė, baigusios LSMU VSF visuomenės sveikatos
vadybos magistrantūros studijas,
ragino studentus būti drąsiems ir
imtis įgyvendinti tai, apie galbūt
tik pasvajoja. Apie nelengvą laisvalaikio studijos pradžią ir vėlesnę
sėkmę pasakojusios kolegės skatino
studentus suprasti, kokia plati yra
visuomenės sveikata, nebijoti rizikuoti. Marija ir Justina pačios įkurti
savo verslą sumaniusios po kelių
bandymų dirbti tai, kas neatnešdavo visiško pasitenkinimo profesine
sritimi.
7 p.
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LSMU STUDIJŲ PROGRAMOS „SVEIKATOS PSICHOLOGIJA“
STUDENTAI TARPTAUTINIO PROJEKTO „MAŽINAME STIGMATIZACIJĄ,
ŠVIESDAMI VAIKUS IR JAUNIMĄ“ AMBASADORIAI
Ieva Milevičiūtė, Projekto
koordinatorė, Ingrida Pilkionienė,
LSMU MA VSF Sveikatos psichologijos
katedros lektorė
„Kova prieš psichikos sutrikimų stig
mą“ („Mind the Mind – to Combat
Stigma of Mental Disorders“) – tai
tarptautinis projektas, inicijuotas
Europos psichologijos studentų
asociacijų federacijos (EFPSA) socialinių pokyčių iniciatyvų komandos.
Projekto tikslas – interaktyviųjų
seminarų metu mažinti stigmą, stereotipus ir neteisingas moksleivių
nuostatas, supančias psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Projektu
siekiama moksleivius šviesti apie
stigmatizaciją, mažinti socialinę visuomenės atskirtį. Projektas skirtas
dviem grupėms: viduriniųjų klasių
(11–14 metų) ir vyresniųjų klasių
(15–18 metų) moksleiviams.
Projektas vykdomas jau trečius
metus Lietuvoje ir ketvirtus metus kitose Europos šalyse. Mūsų
šalyje jį koordinuoja Lietuvos
psichologijos studentų asociacija
(LiPSA). Šiais metais už projekto
koordinavimą buvo atsakingos dvi
LSMU Sveikatos psichologijos ba-

Autorių nuotr.
kalauro studentės Ieva Milevičiūtė
(IV kursas) ir Beatrina Grevaitė
(III kursas). Į projekto savanorių
parengimą taip pat aktyviai įsitraukė LSMU Sveikatos psichologijos
dėstytojų komanda, pasidalijusi
savo patirtimi bei rekomendacijomis. Projektas buvo įtrauktas į
trečiojo kurso studijų programą
„Sveikatos psichologija“ (Ugdymo
psichologija). Šį pavasarį studijų
programos „Sveikatos psichologija“

trečiojo kurso studentai apsilankė
LSMU gimnazijoje, kuri glaudžiai
bendradarbiauja su Universitetu.
Studentai vedė net 21 seminarą
šios Gimnazijos mokiniams.
Svarbu paminėti rezultatus, kurių
pasiekėme šiais metais. Parengtų savanorių komanda, lankydamasi įvairiuose Lietuvos miestuose, aplankė
26 mokyklas, kuriose buvo pravesti
93 seminarai, kurių metu žinia apie
psichikos sutrikimus ir bendravimą

SĖKMINGI PAVASARIO STARTAI LSMU
AEROBINĖS GIMNASTIKOS RINKTINEI
A

erobinė gimnastika – ne tik graži, bet ir labai sudėtinga
sporto šaka: pagal muziką atliekami gimnastikos bei
akrobatikos elementai. Vos pusantros minutės trunkančio
pasirodymo metu šios sporto šakos atstovai turi pademonstruoti įvairius fizinius gebėjimus: ištvermę, greitumą, jėgą, lankstumą, pusiausvyrą bei koordinaciją. Pagal
griežtai reglamentuotas tarptautines taisyklės varžybos
vykdomos moterų ir vyrų vieneto, mišrių porų, trejeto ir
penketo rungtyse. Vertinamas sportininkų atliekamų elementų sudėtingumas, meistriškumas, pratimo choreografija
ir artistiškumas.
Labai džiugu, kad šiemet LSMU komandą papildė dvi naujos ir labai pajėgios narės – Neringa Umaraitė (MF I k.) ir
Augustė Grigaitytė (SLF I k.), kurios yra dalyvavusios Europos ir pasaulio pirmenybėse. Taip pat smagu, kad šia sporto šaka susidomėjo ir sėkmingai į rinktinę įsiliejo du vaikinai – Irmantas Aleksa (MF III k.) ir Pijus Ruokis (MF III k.).
Šį pavasarį LSMU aerobinės gimnastikos komanda, vadovaujama Sporto instituto lektorės dr. Ernestos Gurskienės,
džiaugiasi puikiais startais ir rezultatais...
Balandžio 22 d. vykusiame Alytaus atvirame aerobinės
gimnastikos čempionate Neringa Umaraitė (moterų vieneto

E. Gurskienės nuotr.
Lietuvos universitetų aerobinės gimnastikos čempionato
nugalėtoja – LSMU komanda. Iš kairės: P. Malevičiūtė,
J. Černiauskaitė, I. Karaliūtė, N. Umaraitė ir A. Grigaitytė.

Tarptautinio aerobinės gimnastikos čempionato „KTU
Open Cup“ prizininkai: I. Karaliūtė ir P. Ruokis (kairėje)
bei P. Malevičiūtė ir I. Aleksa (dešinėje).
rungtyje) ir Paulina Malevičiūtė su Irmantu Aleksa (mišrių
porų rungtyje) pasidabino sidabro medaliais.
Gegužės 12 d. Kaune vykusiame Lietuvos universitetinių
aukštųjų mokyklų aerobinės gimnastikos čempionate savo
komandas paruošė šešios Lietuvos aukštosios mokyklos.
LSMU aerobinės gimnastikos komandai atstovavo Neringa
Umaraitė (MF I k.), Paulina Malevičiūtė (VSF II k.), Justė
Černiauskaitė (MF II k.), Augustė Grigaitytė (SLF I k.) ir Indrė
Karaliūtė (MF IV k.). Moterų vieneto rungtyje Neringa Umaraitė iškovojo pirmąją vietą. Trejeto ir penketo rungtyse LSMU
studentės iškovojo antrąją vietą. Susumavus visų trijų pasirodymų įvertinimų balus LSMU komanda iškovojo pirmąją
vietą ir jai buvo įteikta Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų aerobinės gimnastikos čempionato nugalėtojų taurė.
Dieną anksčiau vyko ir II tarptautinis moksleivių ir studentų
aerobinės gimnastikos čempionatas „KTU Open Cup“ Kaunas
2018, kuriame prizines vietas iškovojo LSMU mišrios poros:
Indrė Karaliūtė ir Pijus Ruokis pasidabino sidabro medaliais,
o Paulina Malevičiūtė ir Irmantas Aleksa – bronzos.
Nuoširdžiai sveikiname visus aerobinės gimnastikos prizininkus, kurie labai stengėsi, rado laiko treniruotėms ir
sėkmingai reprezentavo mūsų Universitetą.
Ypač norime padėkoti ir sėkmės ateityje palinkėti LSMU
aerobinės gimnastikos rinktinės narėms Indrei Karaliūtei
bei Živilei Veličkaitei, kurios šiemet baigia studijas. Šios
studentės visais studijų metais džiugino puikiais pasirodymais įvairaus masto aerobinės gimnastikos varžybose,
konkursuose ir festivaliuose.
LSMU Sporto centras

su asmenimis, turinčiais psichikos
sutrikimų, buvo perduota daugiau
nei 2000 moksleivių.
Keli atsiliepimai apie projektą:
„Manau, kad projektas – tai puiki
galimybė šviesti moksleivius apie
psichikos sutrikimus, nes ši tema
visuomenėje vis dar yra labai jautri
ir turinti stigmatizuojamą atspalvį.“
(Ieva) „Šį projektą puikiai žinau ir
šiais metais taip pat prisidėjau prie
jo koordinavimo Lietuvoje, todėl

galiu pasakyti, kad šis projektas yra
nuostabus. Pirmiausia jo ketinimai
yra kilnūs – noras sumažinti psichikos sutrikimų stigmas. Taip pat
daugumai vaikų jis labai patinka ir
matosi, kad yra naudingas.“ (Beatrina). „Seminarų metų aiškėja, kad
mokiniai turi daug baimių, klaidingų
įsitikinimų apie žmones, turinčius
psichikos sutrikimų, kai kurie apskritai labai mažai žino, kas tai yra.“
(Danutė).

KALBĖTA APIE VISUOMENĖS
SVEIKATOS PERSPEKTYVAS VIEŠAJAME
IR PRIVAČIAJAME SEKTORIUOSE
6 p.
Pajutusios, kad savęs nerealizuoja,
įgyvendino platesnius užmojus. Tad
renginio metu skatino studentus
įsiklausyti į save ir nebijoti veikti.
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamento
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus
vedėjos Orinos Ivanauskienės teigimu, specialistų, baigusių visuomenės sveikatos studijas, labai laukia
ir valstybinės institucijos. Čia, anot
vedėjos, darbas galbūt šiek tiek
sėslesnis negu privačiose įmonėse,
tačiau toks pat įdomus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos
profesinės sveikatos specialistas
Tomas Steponkus dalijosi savo patirtimi. Baigęs visai su visuomenės
sveikata nesusijusias bakalauro studijas, T. Steponkus vėliau pasuko į
šią sritį, baigė visuomenės sveikatos
magistrantūros studijas ir dabar ne

G. Rubežiutės-Šakinienės nuotr.

tik dirba, bet ir tęsia mokslus – yra
visuomenės sveikatos doktorantas.
VSF studentai džiaugėsi galimybe
susitikti su visuomenės sveikatos
srities profesionalais: „Labai smagu,
kad šis renginys „Gal arbatos?“ vyksta ir tampa tradicija, kuri suburia ne
tik studentus, bet ir jau studijas baigusius žmones, kurie gali pasidalyti
savo patirtimi, idėjomis, patarimais.
Mums, studentams, tai yra iš tiesų
vertinga informacija“, – sakė Gabrielė Polikevičiūtė, studijų programos
„Visuomenės sveikata“ antrakursė.
Studentai svarstė, kad toks renginys
galėtų vykti net kelis kartus per
metus, esą tai dar labiau suvienytų
VSF bendruomenę.
Anot Deimantės Rimgailaitės, Visuomenės sveikatos fakulteto studijų
programos „Visuomenės sveikata“
III k. studentės – „džiugina, kad šis
gražus renginys jau vyksta ne vienus
metus, pasikalbėjimai tampa vis
atviresni ir nuoširdesni.“
Visuomenės sveikatos fakulteto inf.
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DISERTACIJOS GYNIMAS
Birželio 26 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Akių ligų klinikos prof. P. Avižonio auditorijoje (Eiveinių g. 2,
LT-50161 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Linos Šiaudvytytės daktaro disertacija
„Regos nervo akytosios plokštelės sienelių spaudimų skirtumo reikšmė glaukominio proceso stabilumui“ (biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Janulevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Konsultantas – prof. dr. Arminas Ragauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Dalia Žaliūnienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Milda Endzinienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Rūta Pribuišienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Vaidotas Marozas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T)
Prof. dr. Kuldev Singh (Stanfordo universitetas, 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 28 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos prof. J. Blužo
2-oje auditorijoje (Eiveinių g. 2, LT-50161 Kaunas) viešajame Slaugos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Linos
Bykovienės daktaro disertacija „Dubens dugno raumenų treniravimo ir užpakalinio blauzdinio nervo elektrostimuliacijos
derinio poveikis moterims, sergančioms dirgliąja šlapimo pūsle“ (biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
Moksliniai vadovai:
2012–2014 prof. habil. dr. Aleksandras Kriščiūnas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
2014–2018 prof. dr. Raimondas Kubilius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
Konsultantė – prof. dr. Eglė Bartusevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Slaugos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – dr. Narseta Mickuvienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
Nariai:
Doc. dr. Eglė Lendraitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
Doc. dr. Dalia Regina Railaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Vidmantas Alekna (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
Prof. Eugenijus Kaniušas (Vienos technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt.
Mokslo centras
Liepos 3 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto E-studijų skyriaus salėje (Sukilėlių pr. 15, LT-50162 Kaunas) viešajame biofizikos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Vaido Jotaučio daktaro disertacija „Cx36 plyšinių jungčių
laidumo ir pralaidumo valdymo molekulinių mechanizmų tyrimas“ (biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Vytenis Arvydas Skeberdis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai,
biofizika – 02B)
Biofizikos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Armuntas Baginskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Nariai:
Prof. dr. Artūras Kašauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, fiziniai mokslai, biochemija – 04P)
Prof. dr. Aidas Alaburda (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Prof. dr. Saulius Šatkauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Prof. dr. Gintautas Grabauskas (Mičigano universitetas (JAV), biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt.
Mokslo centras

INFORMACIJA

Skaudžią netekties ir gilaus liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame
medicinos registratorę Vilmą Sališienę dėl mylimo tėvelio mirties.
Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės Ambulatorinio skyriaus darbuotojai
Nuoširdžiai užjaučiame Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos
Spindulinės terapijos sk. vyr. radiologijos technologę Reginą Balevičienę
mirus mylimam tėveliui. Staiga atsiradusią tuštumą,
išėjus brangiam žmogui, tegul užpildo mūsų atjauta.
Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos kolektyvas

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS,
kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, SKELBIA VIEŠĄJĮ
KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 2 profesorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos
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: turėti galiojančią gydytojo kardiologo medicinos praktikos licenciją – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos 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 25 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

PADĖKA

MOKYTOJAI, KURI TURĖTŲ MOKYTI
MOKYTOJUS, KAIP BŪTI MOKYTOJAIS
Studentų ambasadorius
Awaz Hasim Bashir

E

su penktakursis LSMU studijų
programos „Medicina“ studentas
iš užsienio. Kauną ir Universitetą
galiu laikyti antraisiais savo namais.
Raumenų ir griaučių ligų (angl.
Musculoskeletal Disease) bei Intensyviosios ir skubiosios medicinos
studijų modulių metu susipažinau
su nuostabia mokytoja – prof. dr.
Dalia Adukauskiene. Esu jai dėkingas
už mums, studentams, parodytą
didelę pagarbą.
Prof. D. Adukauskienė paskaitas
mums skaitė su didžiuliu užsidegimu ir pasišventimu. Ji atsidavusi
mokymui, paskaitoms skiria visą
savo energiją, į jas sudeda visą
savo širdį ir sielą. Studentai tai labai
vertina.
Dėstydama ir bendraudama su mumis per paskaitas, prof. D. Adukauskienė nenaudodavo jokių skaidrių –
tai rodo, kad ji mėgsta savo darbą ir
sugeba mokyti. Profesorės paskaitos
buvo įdomios, informatyvios, lavino
mąstymą, atskleidė naujas kryptis.
Studentams reikia padrąsinimo, ir iš
prof. D. Adukauskienės jo nuolat su-

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo nefrologo 1,7 et. (0,8 et., 0,9 et.) Nefrologijos klinikoje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2018-06-04. Išsami informacija
teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Vyresniojo klinikos laboranto 1,0 et. Laboratorinės medicinos klinikos
Laboratorinės diagnostikos tarnybos Hematologijos ir bendrosios citologijos
laboratorijoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: biomedicinos diagnostikos profesinio bakalauro laipsnis, laboratorinės diagnostikos specializacija, technologo
kvalifikacija, ne mažesnis kaip 3 metų medicininio darbo stažas.
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 2018-06-08. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

Piešinio autorius: Erasmus+ studentas Pascariu Andrei
silaukdavome. Kiekvienai problemai
profesorė pasiūlydavo įvairių galimų
sprendimo būdų. Toks dėstymo
būdas padėjo studentams pasiekti
pokyčių, pats studijų procesas buvo
įdomus, malonus, skatino dar daugiau mokytis.
Tuo metu, kai studentai bręsta kaip
asmenybės ir jų gyvenime vyksta
įvairūs pokyčiai, labai svarbu turėti

mokytoją, kuris pagarbiai ir rūpestingai lavintų mąstyseną, gyvenime
taptų sektinu pavyzdžiu, skatintų
tapti geriausiais. Aš pats iš prof.
D. Adukauskienės pasisėmiau daug
idėjų, kuriomis vadovausiuosi gyvenime, ir esu tikras, kad jos bus man
itin pravarčios kaip gydytojui.
Ačiū Jums, dėstytoja, už paramą ir
atsidavimą.

Viešasis pranešimas!
Birželio 7 dieną. 15 val. LSMU MA Fiziologijos ir farmakologijos instituto
docentas dr. Arvydas Ūsas LSMU Centrinių rūmų (A. Mickevičiaus g. 9) Profesoriaus Vlado Lašo auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Kamieninių ląstelių
regeneracinis potencialas antibiotikų poveikio fone“.
Renkamos pacientų grupės klinikiniams tyrimams, kurių metu bus atliekama įprastinė dantų implantacijos procedūra ir protezavimas. Tyrimo dalyviams taikoma iki 50 proc. nuolaida. Kontaktinis tel. 8 610 98097.

