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STIPRINAMAS LSMU IR BEN-GURIONO UNIVERSITETO
BENDRADARBIAVIMAS NEUROMOKSLŲ SRITYJE
Birželio 4–8 dienomis LSMU MA Neurochirurgijos klinikoje ir LSMU
Neuromokslų institute lankėsi mokslininkų delegacija iš Ben Guriono universiteto Negevo (BGU) (Izraelis) Sveikatos mokslų fakulteto Fiziologijos ir ląstelių biologijos departamento – prof. Israel’is
Sekler’is ir doc. Ilya A. Fleidervish’as bei BGU Sorokos medicinos
centro Neurochirurgijos klinikos vadovas, gydytojas neurochirurgas
dr. Israel’is Melamed’as. Vizito tikslas – plėtoti bendradarbiavimą
tarp LSMU Neurochirurgijos klinikos, Neuromokslų instituto ir BGU
mokslinių tyrimų, neurochirurginio gydymo, mokymų, mokslininkų
ir studentų mainų, bendrų mokslinių konferencijų organizavimo
srityse. Svečių vizitas finansuotas Erasmus+ programos lėšomis.

K. Vaikšnoraitės nuotr.
Dr. Aušra Saudargienė, dr. Rima
Naginienė, dr. Vesta Steiblienė,
LSMU Neuromokslų institutas
Doc. dr. Kęstutis Skauminas,
LSMU MA Neurochirurgijos klinika,
LSMU Neuromokslų institutas
Žaneta Dičkutė, LSMU Tarptautinių
ryšių ir studijų centro Tarptautinių
programų koordinatorė
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Dr. Rima Naginienė, dr. Israel’is Melamed’as, prof. Israel’is Sekler’is, doc. Ilya
A. Fleidervish’as, doc. dr. Vesta Steiblienė, prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas Palangos Birutės parke po vizito LSMU Neuromokslų instituto Palangos
klinikoje ir Elgesio medicinos laboratorijoje.

014 m. prasidėjusi Erasmus+
programa atvėrė aukštojo mokslo
institucijų bendradarbiavimo galimybes ne tik su Europos Sąjungos, bet
ir su kitomis pasaulio šalimis. Atsirado puiki proga turimus Universiteto
padalinių – katedrų, klinikų, institutų – ryšius su užsienio kolegomis

išplėtoti į tarpinstitucinę partnerystę
Erasmus+ programoje ir paskatinti
dvišalius darbuotojų, dėstytojų ir
studentų mainus.
LSMU MA Neurochirurgijos klinikos
vadovo prof. habil. dr. Arimanto
Tamašausko iniciatyva 2017 m. vasario mėn. pateikta Erasmus+ projekto
paraiška mainams su Ben Guriono
universitetu Negeve vykdyti. Ši paraiška įvertinta kaip itin kokybiška ir
laimėjo net 12 dotacijų abipusiams
studentų, dėstytojų ir darbuotojų vizitams. 2017 m. kovo mėn.
tarp LSMU ir BGU buvo pasirašyta
Erasmus+ tarpinstitucinė sutartis,
susitarta dėl mainų organizavimo
ir vykdymo kriterijų bei sąlygų. Ši

Erasmus+ sutartis buvo pirmasis
žingsnis, paskatinęs aktyvų ir glaudų
LSMU MA Neurochirurgijos klinikos ir
BGU Sveikatos mokslų fakulteto dėstytojų ir gydytojų tarpdalykinį bendradarbiavimą ir patirties mainus.
Pirmąją vizito dieną Neurochirurgijos
klinikos vadovas ir Neuromokslų instituto direktorius prof. A. Tamašauskas pasveikino svečius ir pasidžiaugė
stiprėjančiais ryšiais su Izraeliu, pabrėžė tarptautinio bendradarbiavimo
privalumus ir programos Erasmus+
teikiamas galimybes, glaustai supažindino su LSMU MA Neurochirurgijos
klinikos infrastruktūra ir LSMU Neuromokslų instituto laboratorijų atliekamais moksliniais tyrimais.
4 p.

NEUROMOKSLŲ INSTITUTO TYRIMAS PRISTATYTAS
TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE
Birželio 5 d. Hartfordšyre (Anglija įvyko Hartfordšyro universiteto
ir Nacionalinės sveikatos tarnybos (angl. National Health Services,
NHS) organizuojama konferencija „Moksliniai tyrimai ir aš“. Konferencija organizuojama 70-ties metų Anglijos Nacionalinės sveikatos
tarnybos jubiliejui pažymėti.
Julius Burkauskas,
LSMU Neuromokslų institutas
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enginį pradėjo NHS vykdomasis vadovas prof. Asif’as Zia. Pasveikinęs
konferencijos dalyvius, jis atkreipė
dėmesį į augančius sveikatos sistemos
paslaugų poreikius ir tokių paslaugų
užtikrinimo bei medikų, galinčių efektyviai vadovauti gydymo komandoms,
lyderystės įgūdžių diegimo svarbą.
Pagrindinio konferencijos pranešimo
teisė atiteko bendrosios praktikos
gydytojai Clare Gerada (Jungtinės
Karalystės karališkoji bendrosios
praktikos gydytojų kolegija), pristačiusiai itin išsamią apžvalgą apie
NHS galimybes pasirūpinti tarnybos
darbuotojų psichikos sveikata. Įkurtoje anoniminėje klinikoje darbuotojai gali gauti tęstinę nemokamą
psichoterapinę pagalbą. Gydytoja

pažymėjo, kad jau daugiau nei dešimt metų veikiančios institucijos
pacientų profilis keičiasi. Anksčiau
pacientai kreipėsi dėl priklausomybių gydymo, kuris sėkmingas 80
proc. atvejų. Šiuo metu daugiausia
darbuotojų kreipiasi dėl depresijos
ir bipolinio sutrikimo, kurio gydymo
sėkmingumo procentas panašus.
Tokį pacientų patiriamų psichikos
sveikatos problemų pasikeitimą
specialistė grindė padidėjusiu darbo
krūviu ir išoriniais darbo kokybės
vertinimo standartais.
Pagrindinį konferencijos pranešimą keitė simpoziumas „Ji tiesiog
nemotyvuota – nuovargio modeliai
ir mechanizmai“. Protinio ir fizinio
nuovargio mechanizmus aptarė
dr. Farshid’as Amirabdollahian’as
(Hartfordšyro universitetas), taip
pat pristatęs kompiuterio programą,

skirtą pacientų, patyrusių insultą,
pastangų nuovargiui vertinti. Protinio nuovargio ir mirties penkerių
metu laikotarpiu sąsajas pristatė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto Elgesio
medicinos laboratorijos jaunesnysis
mokslo darbuotojas dr. Julius Burkauskas. Julius kartu su kolegomis
dr. Adomu Bunevičiumi, dr. Julija
Brožaitiene, dr. Narseta Mickuviene,
dr. Juliumi Neverausku, dr. Robertu Bunevičiumi ir NHS dirbančiais
partneriais dr. David’u Wellsted’u
ir prof. dr. Naomi Fineberg aptarė
neseniai atliktą tyrimą, kurio metu
tirtos protinio nuovargio ir pažinimo
(sin. kognityvinės) funkcijų sąsajos,
galbūt turinčios įtakos pacientų mirčiai penkerių metų laikotarpiu. Šie
tyrimo rezultatai bus netrukus publikuoti žurnale „Neuropsychobiology“.
Simpoziumą baigė jam vadovavęs
prof. dr. Ken’as Farrington’as (Rytų ir
Šiaurės Hartfordšyro NHS), pristatęs
pranešimą apie inkstų nepakankamumu sergančių žmonių patiriamą
nuovargį.
Antroji konferencijos dalis buvo

skirta neurostimuliacijai ir psichikos
sutrikimams, simboliškai skatinusi
atsakyti į klausimą – galbūt metas
keisti iki šiol galiojančias gydymo
paradigmas. Dr. Vimal’is Sivasanker’is (Hartfordšyro partnerystės
NHS fondo valdyba) aptarė elektromagnetinės stimuliacijos naudojimą
psichikos sveikatos sutrikimams
gydyti. Dr. Himanshu’as Tyagi’s (Londono universiteto koledžas) ir dr.
Annemieke Apergis-Schoute (Kembridžo universitetas) pristatė giliosios
smegenų stimuliacijos naudą gydant
obsesinį kompulsinį sutrikimą. Pristatyti preliminarūs tyrimo duomenys, tačiau mokslininkai pažymėjo,
kad gydymo sėkmės šansas, taikant
šį metodą, pranoksta visus iki tol
buvusius, įskaitant psichoterapinį
ir farmakologinį gydymą. Minėto
sutrikimo gydymo, naudojant transkranijinę magnetinę stimuliaciją,
efektyvumas yra gerokai mažesnis.
Šiuos mokslinius tyrimus pristatė dr.
Rashid’as Zaman’as (Hartfordšyro
partnerystės NHS fondo valdyba).
Baigiamąjį konferencijos pranešimą
skaitė gydytojas psichiatras Billy’as

„LSMU mokslininkai
pristatė tyrimą apie
protinio nuovargio ir
kognityvinių funkcijų
sąsajas.“
Boland’as (Hartfordšyro partnerystės
NHS fondo valdyba), konferencijos
dalyvius supažindinęs su naujais
NHS darbo kokybės vertinimo metodais. Pranešėjas pažymėjo, kad
ateityje medicinos paslaugų vartotojams bus suteikta vis daugiau teisių
specialistams vertinti ir gydymui
pasirinkti.
Viena iš konferencijos organizatorių
prof. dr. Naomi Fineberg (Hartfordšyro partnerystės NHS fondo valdyba)
padėkojo konferencijos dalyviams ir
pranešėjams už įsitraukimą į mokslines diskusijas, paskatino klinicistus
aktyviai įsitraukti į NHS organizuojamus mokslinius tyrimus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
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DALYTIS ŠILUMA PROGOS NEREIKIA
Apsikabinti ir dalytis šiluma nereikia specialios progos. Siekiant
pasidalyti geromis emocijomis, birželio 8 d. Kauno klinikose surengta tradicinė akcija „Apsikabinti gera“. Keletą valandų pacientams,
lankytojams ir Kauno klinikų darbuotojams zuikiai, žirafos, meškinai
ir kiti gyvūnai dalijo nuoširdžius apkabinimus bei gerą nuotaiką.
LSMU MA VSF Sveikatos psichologijos
katedros dėstytojai ir studentai trumpam pakeitė savo kasdienį drabužį
ir pavirto minkštais bei švelniais gyvūnais, kuriuos labai gerai pažįsta ir
vaikai, ir suaugusieji. Geros nuotaikos
užkratas palietė visus – ir apkabintuosius, ir renginio iniciatorius.
„Šiuo renginiu norime visiems priminti, kad dalytis šiluma – gera ir
paprasta. Nuoširdus apkabinimas ne
tik praskaidrina nuotaiką, bet ir saugo
mus nuo streso, stiprina sveikatą.
Apsikabinimų nauda nenuginčijama
ir tam, kuris apkabina, ir tam, kuris
buvo apkabintas. Šiandien visi tai dar
kartą pajutome. Yra įrodymų, kad apsikabinimai ne tik pagerina savijautą,
bet ir padeda greičiau pasveikti. Todėl
juos ir dalijame negailėdami“, – kal-

bėjo Sveikatos psichologijos katedros
vedėja prof. dr. Nida Žemaitienė.
Ši, jau šeštus metus rengiama, akcija
tapo tradiciniu renginiu, prie kurio
prisijungia ne tik studentai ir medikai,
bet ir gausus Kauno klinikų personalas. Šį kartą buvo išdalyta daugiau
nei 1000 akcijos lipdukų, skelbiančių:
„Mane šiandien apkabino!“ Visi apkabintieji buvo skatinami dalytis šiluma
su kitais.
Renginio dalyviai aplankė Vaikų ligų
kliniką, Vaikų chirurgijos kliniką,
Onkologijos ir hematologijos kliniką,
Skubiosios medicinos kliniką, Vaikų
endokrinologijos skyrių bei Vaikų akių
ligų skyrių. Vieša akcija „Apsikabinti
gera“ Kauno klinikose pirmąkart organizuota 2012 metais.
Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų nuotr.

GYVYBĖS ŠVENTĖ 2018
Birželio 10 d. šalia Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos esančiame parke įvyko didelė šventė, subūrusi per anksti
gimusius vaikus auginančias šeimas ir Kauno klinikų darbuotojus,
kurie kasdien kovoja už per anksti gimusių naujagimių gyvybes ir
jų sveikatą. Šventės metu dalyviai džiaugėsi ir dėkojo už išgelbėtas
ir bandytas išgelbėti per anksti gimusių naujagimių gyvybes.

Inga Laukytė-Budrienė,
Asociacijos „Padedu augti“ vadovė
„Prieš 7-erius metus iš nuoširdaus
dėkingumo kilusi idėja – pasodinti
ąžuolą „Gyvybės medį“ priešais

Naujagimių intensyvios terapijos
skyriaus langus – išaugo į kasmetinę mūsų bendruomenės šventę.
Jos metu pasidžiaugiame vieni kitų
paaugusiais vaikučiais, pasidalijame
patirtimi, įkvepiame naujas, Kauno

klinikose savo neišnešiotus naujagimius slaugančias šeimas ir dar kartą
tariame nuoširdų „Ačiū“ medikams,
kurių patirties, žinių ir atsidavimo
dėka vyksta tokie stebuklai,“ – kalbėjo asociacijos „Padedu augti“ va-

dovė Inga Laukytė-Budrienė.
Renginio metu šventinę nuotaiką
sukūrė „Švenčių virtuvė“ spalvotos
dekoracijos. Pokštais ir įdomia programa su naminiais gyvūnėliais stebino klounas Vytukas. Vaikai buvo

įtraukiami į įvairias veiklas: „Šeimos
kūrybinė studija“ mokė, kaip pasigaminti vėjo gaudykles, vyko muilo
burbulų fiesta. Šeimas nemokamai
fotografavo „Fotoryka“ fotografė Rita
Armonaitė-Slidžiauskienė.
4 p.
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VSF PASODINTAS MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖS SIMBOLIS – OBELIS
Birželio 5–6 dienomis Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) Visuomenės sveikatos pirmosios pakopos studijų programos studentai
gynėsi bakalauro darbus. Iškart po sėkmingų rezultatų paskelbimo
vyko mokslo metų baigimo šventė. Jos metu ketvirtakursiai, perskaitę testamentą ir įteikę simbolinį Visuomenės sveikatos fakulteto
raktą, perdavė savo pareigas ir teises trečiajam kursui.

VSF dekanė prof. Ramunė Kalėdienė,
sveikindama sėkmingai baigusiuosius
šiuos mokslo metus ir studijas, įteikė
atminimo dovanas ir pažymėjimus –
sakė besivilianti, kad absolventai tęs
mokslus ir antrosios pakopos studijų
programose.
Šventės metu visi kursai parengė
savo prisistatymus: nuo smuiko muzikos iki viktorinos ketvirtakursiams,
patikrinusios, ar baigiantieji studijas
tikrai įsiminė savo dėstytojus. Pirmakursiai įteikė vaisių pintinę, simbolizuojančią sveiką gyvenseną.
Visų kursų Visuomenės sveikatos
studijų programos studentai nuo
2017 m. rugsėjo turi kurso kuratorių – dėstytoją, į kurį gali kreiptis

pagalbos, ko nors nesupratę arba tikėdamiesi patarimo. Šiemet pirmuosius savo kuruojamus ketvirtakursius
išleidęs doc. dr. Vaclovas Šveikauskas
teigia nuolat jautęs už juos tam tikrą
atsakomybę: „Pirmiausia buvo nerimo, ar viskas pavyks. Visada kalbėjome apie bakalauro darbus, sprendėme iškilusias problemas, tarėmės,
ar viskas gerai. Studentai daug dirbo,
formavosi grupės. Galiausiai studijų
metu vieni kitus pažino, pastebėjo
ydas ir gerąsias puses, turėjo galimybę patobulinti socialinius savo
įgūdžius. Šie studentai – tikslingi,
atsakingi, jaučiasi pasirinkę kelią,
kuris jiems skirtas.“
Kaip teigia ketvirtojo kurso studen-

tai, doc. dr. Vaclovas Šveikauskas
tam tikra prasme prisidėjo prie jų
sėkmės: „Mūsų kuratorius – labai
sąžiningas dėstytojas, labai daug
mums padėjo. Nuo pirmosios šių
metų rugsėjo dienos mus pasitiko
ir rūpinosi kaip tėtis, ypač jaudinosi
dėl baigiamųjų darbų. Ir ši šventė
parodė, kad Universitetas – kaip antri
namai: čia ne tik įgavome žinių, bet
ir išmokome gyvenimiškų pamokų.“
Pagrindinis mokslo metų baigimo
šventės akcentas – obels, kaip brandos simbolio, pasodinimas. Tikimasi,
kad tai taps kiekvienų mokslo metų
baigimo tradicija ir VSF užaugins
obelų sodą.
Visuomenės sveikatos fakulteto inf.

G. Rubežiutės-Šakinienės nuotr.
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STIPRINAMAS LSMU IR BEN-GURIONO UNIVERSITETO
BENDRADARBIAVIMAS NEUROMOKSLŲ SRITYJE
1 p.
Kolegos iš Izraelio turėjo galimybę
susipažinti su LSMU ligoninėje Kauno
klinikose naudojamomis šiuolaikinėmis smegenų navikų vaizdinimo
chirurginės diagnostikos priemonėmis – chirurginiais mikroskopais,
neuronavigacija, neuroendoskopu,
intraoperaciniu magnetiniu rezonansu (pastarasis, beje, pagamintas
Izraelyje).
Savo atliekamus mokslinius tyrimus ir neurochirurginio gydymo
naujoves svečiai pristatė paskaitų
cikluose, kuriuos skaitė LSMU Neuromokslų institute. Prof. I. Sekler’is
pranešimų cikle „Mitochondrijų Ca2+
signalo perdavimo ir metabolizmo
fiziologinės funkcijos ir reguliavimas
(angl. Physiological role and mode
of regulation of mitochondrial Ca2+
signaling and metabolism interrogated by imaging and optometabolic
control) kalbėjo apie natrio / kalcio
jonų mainų kanalų šeimos, vadinamos NCLX, funkcijos tyrimus. NCLX
jonų mainų kanalai, esantys vidinėje
mitochondrijų membranoje, yra labai
svarbūs taikiniai siekiant apsaugoti
pacientus nuo išemijos ir (arba)
neurodegeneracinių ligų atvejais.
Doc. I. A. Fleidervish’as pranešimų
cikle „Natrio srautai ir plonų neuroninių ataugų jaudrumas“ (angl.
Sodium fluxes and excitability of thin
neuronal processes) supažindino su

natrio jonų kanalų savybių įtakos
veikimo potencialo generavimui
piramidinių neuronų aksonuose, šių
savybių priklausomybes nuo cholinerginės neuromoduliacijos tyrimais.
Prof. I. Melamed’as pranešimų cikle
„Minimaliai invazyvi neurochirurgija:
mažo operacinio ploto koncepcija“
(angl. Minimally invasive neurosurgery. The keyhole concept) pasidalijo
savo didele ir sėkminga minimaliai
invazyvios neurochirurgijos metodų
taikymo patirtimi – kaukolės operacija, naudojant minimaliai invazyvią
operaciją, pvz., per antakį, naudojant
šiuolaikinius modernius didelės
skiriamosios gebos mikroskopus ir
endoskopus. Šios operacijos mažina
operacijos plotą, mažina smegenų retrakciją, yra kosmetiškai patrauklios
ir gali būti sėkmingai naudojamos
galvos smegenų navikams, galvos ir
stuburo smegenų traumoms gydyti.
Neurochirurgijos klinikos gydytojas
neurochirurgas, Neuromokslų instituto Molekulinės neuroonkologijos
laboratorijos vadovas doc. dr. Kęstutis Skauminas svečiams pristatė
Neurochirurgijos klinikos ir NI Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos bendradarbiavimą kaip sinergijos
tarp medicinos praktikos ir mokslinių tyrimų pavyzdį. Svečiams pristatyta NI Molekulinės neuroonkologijos
laboratorijos infrastruktūra, mokslinė
įranga, biologinių audinių ir kliniki-

GYVYBĖS ŠVENTĖ 2018
2 p.
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos bei Neonatologijos
klinikos darbuotojams įteiktos gėlės
vazonėliuose su užrašu „AČIŪ, kad
padedate augti“, primins, kokį neįkainojamą ir prasmingą darbą jie
dirba.
Renginio metu pristatytas unikalus
projektas „NeKiti!“
7-erius metus sėkmingai teikdama
psichologinę ir socialinę pagalbą,
emocinę paramą, organizuodama
renginius bei paramos projektus
asociacija „Padedu augti“ subūrė
kompetentingų specialistų ir partne-

rių komandą, kuri rūpinasi šeimomis, išgyvenančiomis krizinę situaciją, gimus naujagimiui (išnešiotam /
per anksti), kūdikio negalios arba
netekties atvejais.
„Vaiko atėjimas – pats nuostabiausias įvykis šeimai. Deja, ne visos
šeimos gali džiaugtis sveiku, laiku
gimusiu kūdikiu. Vis dažniau žiniasklaidoje išgirstame istorijas apie
stigmuojamas šeimas. Girdime ir
skaitome apie šių šeimų išsakomas
problemas ir jų patiriamus iššūkius.
Norime padėti šioms šeimoms,
kurios dėl sunkių vaiko ligų priverstos būti kategorijoje „Kitokie“, nes
kažkuriuo vystymosi metu viskas

nių duomenų bazė bei pagrindinės
laboratorijoje vykdomų tyrimų kryptys: CNS navikais sergančių pacientų
kraujo DNR ir navikinio audinio
pavyzdžių bei klinikinių duomenų
kaupimo bazė, jos pagrindu vykdoma diagnostinių molekulinių žymenų
paieška galvos smegenų navikuose,
siekiant tiksliau prognozuoti šių
navikų gydymo veiksmingumą,
nustatyti CNS navikų diagnozei ir
prognozei reikšmingų molekulinių
žymenų ir klinikinių veiksnių komp
leksus bei molekulinius veiksnius,
inicijuojančius onkogenezės procesą
gliomų navikuose.
Mokslininkai iš Izraelio taip pat susitiko su Biochemijos laboratorijos
vadove prof. Vilmante Borutaite,
Toksikologijos laboratorijos vadove
dr. Rima Naginiene, Elgesio medicinos laboratorijos vadovu dr. Adomu
Bunevičiumi, Neurofiziologijos laboratorijos vadovu doc. dr. Gyčiu Svirskiu ir vyresniuoju mokslo darbuotoju
dr. Gyčiu Baranausku, Biofizikos ir
bioinformatikos laboratorijos mokslo
darbuotoja dr. Aušra Saudargiene,
susipažino su laboratorijų moksline
veikla ir turima laboratorine bei
technologine įranga. Ben Guriono
universiteto mokslininkai labai gerai
įvertino NI laboratorijų turimą infra
struktūrą bei vykdomų mokslo tyrimų kokybę. Diskusijų su laboratorijų
mokslo darbuotojais ir doktorantais

metu buvo aptarti bendri moksliniai
interesai ir bendradarbiavimo galimybės.
Kolegos iš Izraelio svečiavosi LSMU
Neuromokslų instituto Palangos
klinikoje ir Elgesio medicinos laboratorijoje Palangoje. Svečius ypač domino moksliniai elgesio medicinos ir
reabilitacijos darbai, kuriuos pristatė
habil. dr. Julija Brožaitienė, doktorantas gyd. Audrius Alonderis, dr. Narseta Mickuvienė ir būsima doktorantė
Julija Gečaitė.
LSMU Neuromokslų instituto direktoriaus pavaduotoja klinikai doc.
dr. Vesta Steiblienė supažindino su
Palangos klinikoje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Kardiovaskulinės reabilitacijos skyriuje
teikiamos reabilitacijos paslaugos
pacientams, sergantiems išemine
širdies liga, po ūminio miokardo
infarkto, širdies operacijų, širdies
kraujagyslių plėtimo operacijų, širdies stimuliatoriaus implantavimo ir
kt. Streso ligų skyriuje siūloma plataus spektro terapinės paslaugos –
asmeninė ir grupinė psichoterapija,
dailės, filmų, biblioterapija, šokio
ir judesio terapija žmonėms, kenčiantiems nuo nerimo, depresijos,
potrauminio streso sutrikimų, lėtinio
skausmo ir nuovargio sindromų,
somatoforminių, adaptacijos, miego
sutrikimų. Ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje konsultuoja

gydytojai specialistai: kardiologai,
endokrinologas, fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojas, psichoterapeutai, psichiatrai ir medicinos
psichologai, atliekami laboratoriniai
ir širdies ir kraujagyslių funkcinės
diagnostikos tyrimai.
Su svečiais aptartos bendros perspektyvios personalizuotos išmaniosios reabilitacijos plėtros veiklos,
diskutuoti Lietuvos ir Izraelio reabilitacijos paslaugų skirtumai, netgi
aptartos sveikatinimo ir reabilitacijos
paslaugų teikimo galimybės Izraelio
piliečiams.
Viešnagės Lietuvoje metu nepamiršta ir socialinė programa. Svečiai
susipažino su Kauno miesto istorija
ekskursijos po senamiestį metu,
lankėsi kurortuose: Birštone, kur
grožėjosi Nemuno vingiais ir nuostabia Lietuvos gamta, bei Palangoje,
kur aplankė Birutės parką ir Gintaro
muziejų, žavėjosi smėlėtu Palangos
pajūriu ir gaiviu oru.
Svečių vizito metu buvo įvardytos
konkrečios mokslinio bendradarbiavimo tarp Ben Guriono universiteto
ir Neuromokslų instituto mokslinių
tyrimų kryptys bei galimybė keistis
mokslininkų vizitais bei stažuotėmis.
Vizito metu užmegzti ryšiai padės
diegti naujus neurochirurginio gydymo metodus ir stiprinti neuromokslininkų bendradarbiavimą tarp Izraelio
ir Lietuvos.

pradėjo vykti „kitaip“. Ar jie privalo
būti šioje kategorijoje?“ – pasakojo
I. Laukytė-Budrienė.
Asociacija „Padedu augti“ yra prieš
sunkiai sergančių vaikų ir jų tėvų
diskriminavimą, patyčias ir pristato
vienintelį tokį projektą Lietuvoje „NeKiti!“, kurio tikslas – šviesti visuomenę apie sunkiai sergančių vaikų ligas.
Pirmoji šio projekto istorija – „Saugi
Rusnė“.
Tai istorija apie labai gražią mergytę,
kuri gimė per anksti – 35-ąją nėštumo
savaitę ir serga labai reta genetine
liga, vadinama pigmento nelaikymu.
„Mūsų dukra į šeimą atėjo po daug
metų maldų. Dievas mums davė
ypatingą vaiką. Esame be galo dėkingi gydytojai, kuri pastebėjo mūsų
ligą ir šios gydytojos dėka mums

pavyko išsaugoti Rusnytės regėjimą.
Mano dukra, kaip ir kiti vaikai, nori
bendrauti, būti kartu su kitais. Tačiau dažnai susiduriu su situacija,
kad visuomenė nepasirengus priimti
mano vaiko. Pavyzdžiui, išgirdus, kad
ji serga reta genetine liga, žmonės
pradeda jos šalintis. Vienoje ligoninėje palatoje gulėjusi mama net
paprašė perkelti ją į kitą palatą, kad
jos vaikas neužsikrėstų nuo mano
dukrelės“, – savo išgyvenimais dalijosi Rusnės mama Vaida.
Moteris dalijasi, kad dažnai susiduria
su aplinkinių nuomone, kad geriau
su neįgaliu vaiku likti namuose nei
vaiką integruoti į visuomenę. Pasak
Vaidos, ji jaučia priešiškumą iš žmonių, kurie mano, kad genetinė liga
yra užkrečiama.

„Mes tikime, kad viešas mūsų
kalbėjimas paskatins kitas šeimas
neužsisklęsti, bendrauti ir jaustis
stipresnėmis kovojant už vaikų
sveikatą ir gerovę. Esame atviri ir
savo patirtimi – gydymosi ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje – pasidalysime su kitomis šeimomis. Juk
kas pusmetį vykstame į Šveicariją,
kad Rusnytė gautų reikalingą gydymą“, – pasakojo Rusnės mama
Vaida.
Daugiau informacijos apie projektą
rasite svetainėje: http://saugirusne.
padeduaugti.lt/
Jeigu ir Jūsų šeimoje auga sunkiai
sergantis vaikas ir Jūs norite prisidėti
prie visuomenės švietimo, kviečiame
pildyti paraišką projektui „NeKiti!“:
http://nekiti.padeduaugti.lt/

R. Armonaitės-Slidžiauskienės ir G. Stanaičio nuotr.
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LEGENDINĖ DĖSTYTOJA, PAŠVENTUSI GYVENIMĄ STUDENTŲ
UGDYMUI IR… M. K. ČIURLIONIUI
M. K. Čiurlionio namuose, Vilniuje, 90-ojo jubiliejaus proga pagerbta
buvusi ilgametė Veterinarijos akademijos (tuometė – LVA) chemijos
dėstytoja gamtos mokslų daktarė docentė Remigija Bukaveckienė.
Lina Baršauskienė,
LSMU VA muziejaus vedėja

G

imė 1928 m. Žemaičių Naumiestyje, mokėsi pradinėje mokyk
loje, progimnazijoje ir 1947 m.
Šilutės gimnazijoje išlaikė abitūros
egzaminus. Už dalyvavimą antisovietinėje agitacijoje gimnazistė buvo
teista. 1997 m. jai suteiktas Laisvės
kovų dalyvio statusas. 1953 m. su
pagyrimu baigusi Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, fizikos ir
chemijos specialistė netrukus buvo
išrinkta asistente Lietuvos veterinarijos akademijos Chemijos katedroje,
1963–1966 m. – LVA aspirantė. Aktyvi,
reikli ir siekianti naujų žinių dėstytoja, be pedagoginio darbo, vykdė ir
mokslinius tyrimus, leido chemijos
praktikumus studentams, rengė
ir diegė mokymo metodikas, rašė
mokslo straipsnius. 1966 m. tuomečio Kauno medicinos instituto mokslinėje taryboje apgynė kandidatinę
disertaciją ir gavo biologijos mokslų
kandidato laipsnį. 1969 m. jai suteiktas docento, o 1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro vardas.

1966 m. ji skaitė pranešimą Pasauliniame paukštininkystės kongrese
Kijeve ir sulaukė kvietimo stažuotis
Mitybos institute Jenoje, Vokietijoje.
Vėliau pakviesta skaityti pranešimą
Tarptautiniame fiziologijos mokslų
kongrese Vašingtone, tačiau išvykti
nepavyko. 1969 m. teko nutraukti
habilitacinės disertacijos rašymą dėl
autoavarijoje patirtų sužalojimų.
1973 m. aktyvi ir atidi, savo laiką ir
žinias studentams skirianti dėstytoja
prie Visuomeninių profesijų fakulteto
įkūrė Kraštotyros skyrių. Ekskursijos
po Lietuvą, kurioms jos kvietimu vadovavo profesoriai Č. Kudaba, N. Kitkauskas, archeologinės ekspedicijos
į Nidą, Kernavę, Krymą, susitikimai
su muziejininkais, M. K. Čiurlionio
giminaičiais paliko neišdildomus
įspūdžius ir studentams, ir dėstytojams, juos įtraukė į kultūros pažinimą, istorinius tyrinėjimus. Fakultatyvas po kelerių metų buvo uždarytas,
tačiau smalsių studentų ir dėstytojų
domėjimasis Lietuvos kultūra ir istorija išliko. 1979 m. tapusi Pedagogų
tarybos sekretore, ji oficialiai tęsė
kultūrinę edukacinę veiklą.

1987 m. doc. R. Bukaveckienė dalyvavo steigiant M. K. Čiurlionio
draugiją Kaune ir tapo jos Tarybos
sekretore (pirmininkas – prof.
V. Landsbergis). Išėjusi į užtarnautą
poilsį ir persikėlusi gyventi į Vilnių,
pradėjo aktyviai tyrinėti M. K. Čiurlionio gyvenimą. Kruopščių tyrinėjimų metu sename „Vilniaus žinių“
laikraštyje ji rado M. K. Čiurlionio
skelbimą apie teikiamas privačias
pianino pamokas Vilniuje. Docentė
surado namą ir kambarį, kurį žymus
kompozitorius ir dailininkas nuomojosi Vilniuje, ir medžiagą šiam
faktui pagrįsti. Anot profesoriaus,
pianisto ir M. K. Čiurlionio proanūkio
R. Zubovo, tai yra vienintelė istoriškai įrodyta menininko gyvenamoji
vieta Vilniuje, kur jis gyveno ir kūrė
1907–1908 m. Taip atsirado juridinis
pagrindas Vilniuje įsteigti M. K. Čiurlionio namus, kurie nuo 1995 m.
veikia kaip čiurlionistikos informacijos centras, jame yra memorialinis
M. K. Čiurlionio kambarys, rengiamos parodos, koncertai, vyksta edukaciniai užsiėmimai moksleiviams.
2011 m. už iniciatyvą steigiant ir
puoselėjant M. K. Čiurlionio namus
Lietuvos Respublikos Prezidentės
D. Grybauskaitės dekretu R. Bukaveckienė apdovanota Lietuvos di-

Autorės nuotr.
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Riterio kryžiumi.
Jubiliatę sveikino profesorius
V. Lansdbergis, M. K. Čiurlionio draugijos nariai, bendraminčiai, suvažiavę

iš visos Lietuvos, buvę Veterinarijos
akademijos studentai ir dėstytojai,
kurie atviravo, koks svarbus buvo jų
dėstytojos, kuratorės indėlis jų gyvenime ir savęs paieškose.

NEGAUSI LSMU SELL ŽAIDYNIŲ RINKTINĖ GRĮŽO SU PENKIAIS MEDALIAIS!
Gegužės 18–20 d. d. Tartu (Estija) vyko XXXIV SELL studentų žaidynės. 1150 studentų iš 9 pasaulio šalių ir 49 skirtingų universitetų
rungėsi 12-oje sporto šakų. SELL – Suomija, Estija, Latvija, Lietuva – šalys organizatorės neapsiriboja vien artima kaimynyste. Tolimiausiai esanti SELL dalyvė – Kinija – šiais metais atsivežė ne tik
stiprius stalo tenisininkus, bet ir šachmatų atstovus, pasiekusius
pasaulinių reitingų.
Tomas Bardauskas, LSMU SI treneris
LSMU SELL žaidynėse atstovavo 12
sportininkų: 4 lengvaatlečiai, 3 šachmatininkai, 3 badmintonininkai, 1
plaukikas ir 1 imtynininkas. Ypač
sėkmingi buvo LSMU lengvaatlečių
startai. VF 2 k. studentė Kamilė
Turskytė pergalingai pradėjo savo
pasirodymą rutulio sektoriuje. Kamilė
jau iš trečiųjų SELL žaidynių grįžta
su auksiniu apdovanojimu. Taip pat
sėkmingas buvo ir MF 5 k. studentės Nelijos Borisenko pasirodymas.
Šuolininkė į aukštį parsivežė sidabro
medalį. Dar vieną sidabro apdovanojimą iškovojo ir 800 m bėgikė SLF 2 k.
studentė Gabrielė Brusokaitė. Gausi
LSMU šachmatininkų komanda taip
pat neliko be apdovanojimų. Antrąją
varžybų dieną paaiškėjo, kad MF 1 k.

studentė Giedrė Vanagaitė parsiveš
SELL žaidynių bronzą. Na ir didžiausia
varžybų viltis – SLF 1 k. studentas
imtynininkas Kornelijus Stulginskas – ne tik pateisino, bet ir viršijo
savo lūkesčius. Permainingoje kovoje
įveikęs Rusijos rinktinę, Kornelijus
pasidabino SELL žaidynių auksu.
Visi šie apdovanojimai yra bendro
komandinio darbo rezultatas. Tie, kas
nepelnė apdovanojimų, taip pat atidavė visas savo jėgas sporto arenose,
palaikė varžybose dalyvaujančius kolegas, dalijosi reikalinga informacija.
SELL žaidynės yra didelis akademinio
sporto renginys, kuriame svajoja
dalyvauti visų universitetų sportuojantys studentai. Kitais metais SELL
žaidynės vyks Lietuvoje, todėl LSMU
SI Sporto centras planuoja suburti dar
didesnę komandą.

SELL žaidynių atidarymo ceremonijos fragmentas.

LSMU lengvosios atletikos rinktinė SELL žaidynėse:
Gabrielė Brusokaitė SLF 2 k., Nelija Borisenko MF 5 k.,
Einius Trumpa MF 1 k., Kamilė Turskytė VF 2 k..

Kornelijus Stulginskas, SLF 1 k. SELL žaidynių nugalėtojas (laisvosios imtynės).

LSMU šachmatų rinktinė SELL žaidynėse:
Sandra Navickaitė MF 6 k., Tadas Vanagas
MF 3 k., Giedrė Vanagaitė MF 2 k.

LSMU badmintono rinktinė SELL žaidynėse: Marius
Brazauskas VA 5 k., Monika Plytnikaitė VF 3 k., Andrius
Montrimas MF 3 k.
S. Navickaitės ir autoriaus nuotr.

Gabrielė Brusokaitė, SLF 2 k. SELL žaidynių
prizininkė (800 m bėgimas).

Nelija Borisenko, MF 5 k.
SELL žaidynių prizininkė
(šuoliai į aukštį).

LSMU SELL studentų rinktinė pakeliui namo su apdovanojimais.
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ
Į BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIES BIOLOGIJOS, BIOFIZIKOS,
MEDICINOS, ODONTOLOGIJOS, FARMACIJOS, VISUOMENĖS
SVEIKATOS IR SLAUGOS MOKSLO KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS
STUDIJAS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIES VETERINARIJOS IR
ZOOTECHNIKOS MOKSLO KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJAS
Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą
aukštojo mokslo kvalifikaciją.
Pagrindiniai konkurso kriterijai – magistrantūros arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai, rezidentūros baigimo balai (stojant į klinikinę doktorantūrą), skelbti mokslo darbai arba referatas, pateiktos mokslininkų rekomendacijos: padalinio, į kurį priimamas doktorantas, vadovo bei numatomo doktoranto vadovo nuomonės.
Dokumentai – prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymas, magistro arba jam prilygintos aukštojo
mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedų kopijos, stojant į klinikinę doktorantūrą – rezidentūros baigimo pažymėjimo
ir egzamino protokolo kopijos bei specializuotos medicinos praktikos licencijos kopijos, dviejų mokslininkų (padalinio
vadovo, kuriame numato studijuoti doktorantas, ir numatomo doktoranto vadovo) rekomendacijos, bibliografijos sąrašas
ir mokslo straipsnių kopijos (jeigu tokių nėra – mokslinis referatas), patvirtinimas apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką
(21 Eur) – priimami 2018 m. birželio 15 d. – rugpjūčio 16 d. bei papildoma informacija teikiama LSMU Mokslo centre,
A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., Kaunas, tel.: 327276, 327277.
Detalesnė informacija apie priėmimą skelbiama Universiteto interneto puslapyje http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/mokslineveikla/doktorantura/priemimas-i-doktoranturos-studijas-2018-m/
Mokslas centras

Viešasis pranešimas!
Birželio 19 d. 11 val. LSMU MA SLF Sporto instituto docentė Kristina Berškienė Sporto instituto (Tilžės g. 18, 9 korpusas)
109 auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Funkcinių rodiklių duomenų analizės metodai – hipotezės ir interpretacija“.
Birželio 25 d. (pirmadienį) 13.30 val. LSMU MA MF lektorė gydytoja akušerė ginekologė dr. Eglė Machtejevienė Kauno
klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Didžiojoje auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Vaisiaus medicina: dvynių
transfuzijos sindromo diagnostika ir gydymo galimybės“.

INFORMACIJA

PADĖKA

Š

aunieji gerieji medicinos darbuotojai, mano dukrą Brigitą likimas nuskriaudė,
tačiau man – jos mamai – ji pati brangiausia. Suprantu, kad su ja nelengva
bendrauti kitiems žmonėms. Noriu nuoširdžiai padėkoti gydytojams už atliktą
ginekologinę operaciją – gyd. Artūrui Sukovui, anestezologui Vaidui Krikščiūnui,
gyd. Monikai Stasiūnaitei. Begalinį atsidavimą, slaugant Brigitą po operacijos, – gyd. Vilmetai Kačiūrinienei, bend. prakt. slaug. Vaidai Šukienei ir Daivai
Laučiūnienei. Taip pat dėkoju visiems medicinos darbuotojams, slaugiusiems
ją palatoje, – už globą, nuoširdumą, supratimą, pagalbą ne tik dukrai, bet ir
man. Labai Ačiū administratorei Ingridai Albrechtienei ir palatos bend. prakt.
slaug. Jolantai Lukšienei.
Būkite laimingi ir tegul visada Jus lydi Dievo malonė.
Su didele pagarba
Natalija Snitkienė

DISERTACIJOS GYNIMAS
Liepos 9 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Prof. Vlado Lašo vardo
auditorijoje (A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas) viešajame Biologijos mokslo
krypties tarybos posėdyje bus ginama Aurelijos Radzevičienės daktaro disertacija
„Bajeso tikimybių teorijos modelio taikymas vertinant imunosupresantų farmakokinetiką: inkstų recipientų tyrimas“ (biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Moksliniai vadovai:
Prof. dr. Edmundas Kaduševičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B) 2015–2017 m.;
Prof. dr. Edgaras Stankevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B) 2013–2015 m.
Konsultantas – prof. dr. Edgaras Stankevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B) 2015–2017 m.
Biologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Astra Vitkauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Nariai:
Prof. dr. Ilona Sadauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Feliksas Jankevičius (Nacionalinis vėžio institutas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Prof. habil. dr. Jerzy Jaroszewski (Varmijos Mozūrų universitetas, žemės ūkio
mokslai, veterinarija – 02A)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas)
ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Liepos 17 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Didžiojoje auditorijoje (Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas) viešajame Medicinos
mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Roko Jurkonio daktaro disertacija
„Transplanto tipo ir diametro įtaka kelio sąnario funkcijos atgavimui po priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimtautas Gudas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Žilvinas Dambrauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Andrius Macas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Šarūnas Tarasevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. habil. dr. Narūnas Porvaneckas (Vilniaus universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Natalia Balague Serre (Barselonos 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
Rugpjūčio 31 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“
slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro A-203 auditorijoje
(Sukilėlių pr. 13, LT-50166 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Tomo Tamošuičio daktaro disertacija „Akies junginės
mikrocirkuliacijos pokyčiai kritinių neurologinių būklių metu“ (biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Vidas Pilvinis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Konsultantas – doc. dr. Andrius Pranskūnas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. habil. dr. Daiva Rastenytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Dalia Žaliūnienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Jūratė Šipylaitė (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Dr. Osvaldas Pranevičius (W. Kornelio universiteto medicinos koledžas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas)
ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

INFORMUOJAME, KAD PASKUTINIS ŠIŲ MOKSLO METŲ SAVAITRAŠČIO
AVE VITA NUMERIS IŠEIS LIEPOS 5 D., KETVIRTADIENĮ.

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.

