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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS BENDRADARBIAUS
SU GOLVĖJAUS NACIONALINIU AIRIJOS UNIVERSITETU
Lietuvoje viešint Airijos prezidentui Michael’ui D. Higgins’ui stip
rinami ryšiai tarp Lietuvos ir Airijos universitetų: Kauno rotušėje
tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Golvėjaus
nacionalinio Airijos universiteto (National University of Ireland
Galway) pasirašyta sutartis dėl tarptautinio bendradarbiavimo
gyvybės mokslų srityje.
Rasa Masiokaitė

S

utartį pasirašė LSMU Medicinos
akademijos kanclerė, pavaduojanti rektorių, prof. Daiva Rastenytė
ir Golvėjaus nacionalinio Airijos
universiteto Medicinos, slaugos ir
sveikatos mokslų mokyklos Tarptautinių santykių prodekanė dr. Yvonne
Finn.
Prioritetinės aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo sritys – regeneracinė
medicina, visuomenės sveikata ir

farmacija. Taip pat sutarta rengti
bendrus mokslinių tyrimų ir švietimo
renginius, plėtoti studentų ir dėstytojų mainų programas.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įkurtas 2010 m., sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos
veterinarijos akademiją. Šiandien
LSMU – vienas didžiausių Europoje
gyvybės mokslų universitetų: jame
veikia 7 fakultetai, 77 mokslo ir studijų padaliniai, mokosi per 8 tūkst.
studentų, iš jų – per 900 užsieniečių.

RETOS LIGOS DIAGNOZUOJAMOS SPARČIAU
M
odernėjant diagnostikos galimybėms ir stiprinant bendradarbiavimo ryšius tarp specialistų
sveikatos priežiūros srityje, didėja
pacientų, sergančių sunkiomis genetinėmis ligomis, tyrimo galimybės.
„Daugybę metų medikai ligas nustatinėdavo iš klinikinių simptomų,
ligos istorijos, objektyvaus tyrimo
duomenų, vaizdinių, laboratorinių
tyrimų visumos. Tačiau kartais, net
ir naudojant pačius moderniausius
tyrimus, nepavyksta nustatyti ligos,
ypač jei ji labai reta. Šiuo metu
bandoma rasti galimybę ligą nustatyti iš „kitos pusės“ – nuskaitant
ir išanalizuojant žmogaus genetinį
kodą. Galime pasidžiaugti, kad Kauno klinikos šioje srityje jau keleri
metai sėkmingai bendradarbiauja su
Japonijos Kejo medicinos universiteto mokslininkais, vadovaujant prof.
Kenjiro Kosaki“, – kalbėjo Kauno
klinikų generalinis direktorius prof.
habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Kauno klinikų Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadovė dr.
Virginija Ašmonienė pabrėžė, kad
medicinai kiekvieną dieną greitai
žengiant į priekį, gali atrodyti, jog
ir žmonių, sergančių konkrečiomis
ligomis, daugėja. „Ne visai taip yra,
nes pažangūs diagnostikos būdai,
moderniųjų technologijų diegimas, tarptautinės patirties turintys
specialistai šiuo metu geba ištirti
platesnį spektrą ligų, kurios anksčiau buvo nežinomos. Genetika taip
pat neliko nuošalyje: sėkmingas
bendradarbiavimas su Japonija jau
kelerius metus teikia vilčių mūsų
pacientams, – 4 iš dešimties sudėtingų retų genetinių atvejų, bendradarbiaujant su prof. K. Kosaki, jau
yra diagnozuoti“.
Iš viso į prof. Kenjiro Kosaki vadovaujamą Japonijos Kejo medicinos
universiteto Medicininės genetikos

LSMU PRISTATYTAS TARPTAUTINĖJE
BIOTECHNOLOGIJŲ PARODOJE
Birželio 4–7 d. Bostone (JAV) vyko pasaulinė biotechnologijų paroda
„Biotechnologinių inovacijų organizacijos tarptautinė konvencija
2018“ (angl. „BIO International Convention 2018“) Jungtiniame
stende informacija apie Lietuvos mokslo paslaugas dalijosi Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, UAB „Biomapas“, VšĮ „Versli
Lietuva, UAB „Aconitum“, UAB „Femtika“, UAB „Caszyme“. Lietuvos
delegacija, koordinuojama VšĮ „Versli Lietuva“, jau ne pirmą kartą
dalyvavo šioje parodoje.

Kauno klinikų nuotr.
centrą iš Lietuvos buvo išsiųsti dešimtiems Kauno klinikų pacientų
paruošti DNR mėginiai. Glaudus bend
radarbiavimas su vienu žymiausių
genetikos ir retų ligų tyrėjų Japonijoje
padeda ne tik dalytis tarptautine patirtimi, tačiau ir tirti tuos pacientus,
kuriems yra reikalingas itin platus ir
sudėtingas tyrimų spektras.
„Džiaugiamės, kad praėjus dviem
mėnesiams nuo mėginių išsiuntimo,
prof. K. Kosaki atsiuntė keturiems
pacientams diagnozuotų retų genetinių ligų atsakymus.
Vienam pacientui diagnozuota visiškai nauja, tik 2016 metais mokslo
žurnaluose aprašyta liga. Tokiu
būdu galime ne tik padėti žmonėms
surasti atsakymus į jiems kilusius
klausimus dėl sveikatos sutrikimų,
bet tobulėjame kaip gydytojai ir
patys“, – teigė dr. V. Ašmonienė.
Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadovė pasakojo, kad
dažniausiai pacientai į gydytoją
genetiką kreipiasi tada, kai visi kiti
pagrindiniai tyrimai jau būna atlikti,
tačiau atsakymai taip ir nesurasti.

„Kiekvienas žmogus yra unikalus.
Pacientai, net ir sergantys ta pačia
liga, gali turėti nebūdingus skundus
ir ligos simptomus, todėl neretai ir
dažnesnės ligos gali tapti retomis.
Visa tai lemia ilgesnį kelią diagnozės išaiškinimo link. Šiuo metu
genetiniai egzomo tyrimai labai
pagerina diagnostikos galimybes,
apimdami ir didelį skaičių retų ir
ypač retų genetinių ligų. Gydytojai
genetikai, patvirtinę genetinę ligą,
gautus rezultatus pateikia paciento
ir jo šeimos nariams – išsamiai su
pacientu ir jo šeimos nariais aptaria
diagnozuotą genetinę ligą, tolesnius
paciento priežiūros žingsnius, gydymo galimybes bei ligos prognozę“.
Prof. Kenjiro Kosaki yra Kauno klinikų garbės patarėjas, taip pat – pagrindinis tyrėjas dviejuose Japonijos
Vyriausybės finansuojamuose nacionaliniuose moksliniuose tyrimuose,
susijusiuose su genetika ir retomis
ligomis. Profesorius pasaulyje žinomas kaip penkių naujų ligų atradėjas.
Kauno klinikų inf.

Parodoje pristatyti naujausi Lietuvos mokslo siūlomi MTEP sprendimai ir
V. Vaičiulio nuotr.
technologijos.
LSMU atstovavo Plėtros tarnybos
projektų vadovas Vidmantas Vaičiulis.
Dalyvavimo renginyje tikslas – supažindinti potencialius investuotojus
ir partnerius su LSMU iniciatyvomis
intelektinės nuosavybės srityje, kuriamomis inovatyviomis technologijomis
ir jau sukurtais produktais bei aptarti

komercializavimo galimybes. Dalyvauta ne tik parodoje, bet ir konferencijose bei susitikimuose su potencialiais
partneriais – iš viso 10 susitikimų su
įvairių kompanijų ar įmonių atstovais.
Joms buvo pristatyti naujausi Lietuvos
mokslo siūlomi MTEP sprendimai bei
technologijos.
6 p.
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6-OJI BALTIJOS-ŠIAURĖS ŠALIŲ NEUROINFORMATIKOS MOKYKLA:
NUO NEUROMOKSLŲ IKI DIRBTINIO INTELEKTO
Birželio 11–13 d. Ventspilyje, Latvijoje, vyko jau 6oji BaltijosŠiaurės
šalių Neuroinformatikos mokykla „Smegenų tyrimai: nuo neuro
mokslų iki gilių dirbtinių neuroninių tinklų“ („Understanding the
Brain: from Neuroscience to Deep Learning“). Ši mokykla iš LSMU
persikėlė į Latviją ir yra tąsa tarptautinių BaltijosŠiaurės šalių
neuromokslų ir neuroinformatikos mokyklų, kurios 2013 m. buvo
organizuotos Kaune, 2014 m. – Tamperėje, Suomijoje, 2015 m. –
Tartu, Estijoje, 2016 m. – Varšuvoje, Lenkijoje ir 2017 m. – Kaune.

6osios BaltijosŠiaurės šalių Neuroinformatikos mokyklos dalyviai Ventspilyje,
Latvijoje.
Asmeninės nuotr.
Dr. Aušra Saudargienė,
LSMU Neuromokslų institutas

Š

iemet mokykla buvo skirta jau
niesiems mokslininkams supa
žindinti su teorinio / kompiuterinio
neuromokslo (angl. Theoretical/Computational Neuroscience) principais,
automatizuotos EEG bei smegenų
užląstelinių signalų analizės pagrin
dais ir dirbtinio intelekto metodais.
Prof. MarjaLeena Linne (Tamperės
technikos universitetas, Suomija)
apžvelgė neuroinformatikos sritį ir
papasakojo apie šiuo metu didžiau
sią Europoje vykdomą smegenų ty
rimą „Žmogaus smegenų projektas“
(angl. „The Human Brain Project“).
Prof. Bruce’as Graham’as (Stirlingo
universitetas, Didžioji Britanija) ir dr.
Arnd’as Roth’as (Londono universite
to koledžas, Didžioji Britanija) supa
žindino su sveikų smegenų funkcijų
modeliavimo metodais ir speciali
zuota programine įranga NEURON,
naudojama „Žmogaus smegenų pro
jekte“. Dr. Aušra Saudargienė (LSMU

Neuromokslų institutas) kalbėjo apie
sveikų biologinių neuroninių sistemų
mokymosi ir atminties matematinius
modelius, prof. Peter’is Jedlicka
(Gėtės universitetas, Frankfurtas,
Vokietija) pasakojo apie Alzheimerio
ligos pažeistų smegenų modeliavimo
tyrimus. Prof. Daniel’is Wojcik’as
(Nenckio eksperimentinės biologijos
institutas, Varšuva, Lenkija) skaitė
pranešimą apie giluminio smegenų
stimuliavimo efekto matematinius
modelius ir jų taikymą Parkinsono
ir epilepsijos ligoms diagnozuoti
ir gydyti. Prof. Gaute’as Einevoll’is
(Norvegijos gyvybės mokslų univer
sitetas, Norvegija) kalbėjo apie biolo
ginių eksperimentų ir matematinių /
kompiuterinių modelių integravimo
būtinybę ir metodus siekiant su
prasti žmogaus smegenų funkcijas
genetiniu, molekuliniu, ląsteliniu,
sisteminiu ir vystymosi lygmenimis.
Gydytojas neurologas dr. Olivier’is
Aron’as (Loraino universitetas,
Prancūzija) apžvelgė epilepsijos
diagnozavimo ir gydymo iššūkius bei

Mokyklos dalyviai sėkmingai išmokė gilius neuroninius tinklus atpažinti skaitmenų paveikslėlius 99,08 proc. tikslumu.
Gilūs neuroniniai tinklai vis plačiau naudojami biomedicininių signalų ir vaizdų analizei bei ligų diagnostikai.
didelę bendradarbiavimo su neu
roinformatikos mokslininkais naudą.
Prof. Radu’as Ranta (Loraino uni
versitetas, Prancūzija) supažindino
su automatizuotos EEG ir smegenų
užląstelinių signalų analizės meto
dais ir jų taikymu neurochirurginiam
epilepsijos gydymui. Dr. Janis Hof
manis ir dr. Gundars’as Bergma
nisKorats’as (Ventspilio aukštoji
mokykla, Latvija) skaitė paskaitas
apie naujausius dirbtinio intelekto
metodus – gilius neuroninius tinklus,
vienos iš jų atmainos, konvoliucinių
neuroninių tinklų, taikymą signa

lams ir vaizdams atpažinti. Mokyklos
dalyviai atliko praktinius darbus
kompiuteriais – modeliavo biologinių
neuronų ir jų tinklų aktyvumą ir
funkcijas, taikė automatizuotos ana
lizės metodus epilepsijos židiniams
nustatyti remdamiesi pacientų sme
genų užląsteliniais signalais ir mokė
gilius neuroninius tinklus atpažinti
vaizdus.
Mokykla sulaukė doktorantų ir
jaunųjų mokslininkų iš Didžiosios
Britanijos, Italijos, Švedijos, Suomi
jos, Lenkijos, Vokietijos, Turkijos,
Slovakijos, Latvijos, Lietuvos. LSMU

Neuromokslų institutui atstovavo
doktorantė Miglė Kaminskaitė,
būsimas Edinburgo universiteto
Adaptyviųjų ir neuroninių skaičia
vimų instituto (Didžioji Britanija)
magistrantas Domas Linkevičius ir
jaunesnysis mokslo darbuotojas dr.
Julius Burkauskas, pristatęs stendinį
pranešimą apie protinio nuovargio
ir pažinimo (kognityvinių) funkcijų
sąsajas.
Renginį organizavo LSMU Neuro
mokslų institutas, Tamperės techni
kos universitetas (Suomija) ir Vents
pilio aukštoji mokykla (Latvija).

PASAULINĖS ENUREZĖS DIENOS MINĖJIMAS
D
aug metų buvo manyta, kad
naktinis šlapimo nelaikymas yra
būklė, kuri turėtų praeiti savaime.
Dabar naktinis vaikų šlapimo nelai
kymas vertinamas kaip kompleksinis sutrikimas, į kurį įeina keletas
veiksnių: šlapimo pūslės disfunkcija,
perteklinė šlapimo gamyba naktį ar
net kvėpavimo sutrikimai miegant.
Sėkmingai gydomas naktinis šlapimo
nelaikymas pagerina emocinę vaiko
sveikatą, socialinę jo veiklą ir moky
mosi rezultatus. Gegužės 31 d. Kauno
klinikų Vaikų ligų klinika, Kauno
krašto pediatrų draugija organizavo
mokslinę praktinę konferenciją „Vai
kų šlapinimosi sutrikimai“, skirtą
Pasaulinei enurezės dienai. Pasaulinė
enurezės diena minima kiekvienais
metais paskutinį gegužės antradienį,

siekiant padidinti visuomenės bei
sveikatos priežiūros specialistų infor
muotumą apie vaikų enurezę (nakti
nį šlapimo nelaikymą).
Konferencijos atidarymo metu Kauno
klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas
prof. R. Kėvalas pabrėžė svarbų pe
diatrų vaidmenį, diagnozuojant vaikų
enurezę bei padedant tėvams spręsti
su tuo susijusias problemas.
Kauno klinikų Vaikų šlapinimosi su
trikimų centro vadovas vaikų nefrolo
gas doc. Š. Rudaitis pristatė dieninio
šlapimo nelaikymo tyrimo ir gydymo
naujoves, aptarė žarnyno bei šlapimo
pūslės problemų įtaką kasdieniniame
vaikų ir paauglių gyvenime bei gali
mybes šias problemas valdyti.
Vaikų ligų klinikos Nefrologijos sek
toriaus vadovė dr. J. Masalskienė,

kalbėdama apie naktinį vaikų šlapi
mo nelaikymą, atkreipė dėmesį, kad
dažnai ši būklė nėra rimtai vertina
ma, todėl nėra pasiūloma pagalba.
Duomenys rodo, kad maždaug 25 000
penkiamečių–devyniolikmečių vaikų,
tikėtina, susiduria su šia problema
Lietuvoje. Naktinis šlapimo nelai
kymas gali turėti reikšmingą įtaką
vaiko savivertei bei emocinei gerovei,
todėl svarbu diagnozuoti bei gydyti
šį sutrikimą.
Kauno klinikų Endokrinologijos klini
kos vadovės prof. R. Verkauskienės
pranešimas buvo skirtas necukriniam
diabetui – retai, bet sunkiai patolo
gijai, taip pat susijusiai su naktiniu
šlapimo nelaikymu. Profesorė pabrė
žė, kad kiekvieno vaiko polidipsiją ir
poliuriją būtina tinkamai įvertinti ir

Prof. R. Verkauskienė.
imtis reikiamų priemonių.
Konferencijos dalyviai turėjo galimy
bę pabendrauti su Kauno klinikose
įkurto Vaikų šlapinimosi sutrikimų
centro specialistais. 2014 m. įkurta
me Vaikų šlapinimosi sutrikimų cen
tre teikiama kvalifikuota ir specia
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LIETUVOS ENDOKRINOLOGŲ KONFERENCIJA
„NUTUKIMAS: SPRENDIMŲ BEIEŠKANT“
Nutukimo problemos aktualumas šiuolaikinėje visuomenėje nekelia
abejonių – nuo šios ligos kasmet miršta apie 3 milijonai pasaulio
gyventojų. Nutukimas kartais vadinamas XXI amžiaus epidemija.
Dažnas pacientas, turintis antsvorio ir nutukęs, ieškodamas endokrininės sistemos sutrikimų, kreipiasi į gydytojus endokrinologus.
Todėl šių metų Lietuvos endokrinologų metinė konferencija, įvykusi
Kaune gegužės 25 d., buvo skirta nutukimo paplitimo ir priežasčių,
padarinių, profilaktikos ir gydymo galimybių analizei. Pranešimus
skaitė epidemiologai, psichiatrai, endokrinologai, šeimos gydytojai,
dietologai, chirurgai – specialistai, kurių bendras darbas padeda
įvertinti problemos mastą ir pažeidžiamiausias žmonių grupes,
numatyti profilaktikos priemones, parinkti efektyviausią poveikio
taktiką nutukusiam pacientui.
Prof. Birutė Žilaitienė,
gyd. Raimonda Klimaitė

P

rieš konferenciją, gegužės 24 d.,
vyko lydimasis simpoziumas
„Nematoma lėtinės ligos pusė“. Jo
tikslas – padėti gydytojams ir slaugytojoms suprasti paciento išgyvenimus, kuriuos sukelia visos lėtinės
ligos. Buvo pristatytas jau ne pirmus
metus Endokrinologijos klinikoje
vykstantis projektas „Išgyvenimų
teatras“. „Išgyvenimų teatro“ seminarai skirti padėti lėtinėmis ligomis
(cukriniu diabetu) sergantiems
pacientams ir sveikatos priežiūros
darbuotojams išreikšti savo vidinius
konfliktus ir slaptą kančią meno
formomis, geriau suvokti save, atrasti ir keisti save. Seminaras trunka
3 dienas, jame dalyvauja 4–8 cukriniu diabetu sergantys pacientai ir
juos prižiūrintys medikai. Procesas
susideda iš kelių etapų: I diena –
skiriama dialogui arba monologui,
susijusiam su svarbiu asmeniniu
gyvenimo patyrimu, rašyti. II diena:
skirta spektakliams statyti – kiekvienas dalyvis tampa savo teksto režisieriumi, padedant profesionaliam
režisieriui tekstą pamažu paverčia

spektakliu. Gydytojas yra stebėtojas. III diena: vienas po kito rodomi
visi spektakliai – seminaro dalyviai
tampa žiūrovais. Visais jausmais
ir proceso įžvalgomis pasidalijama
apskritojo stalo diskusijoje. Eilinis
„Išgyvenimų teatro“ renginys vyko ir
konferencijos dienomis. Jame dalyvavo pacientai, kenčiantys nuo nutukimo ir jo sukeltų padarinių.
Konferencijos dieną – gegužės
25-ąją – dalyvius pasveikino Endokrinologijos klinikos vadovė prof. Rasa
Verkauskienė ir Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkas Antanas
Norkus. Šiais metais pažymime
Lietuvos nepriklausomybės šimt
metį, todėl endokrinologai pradėjo
renginį svečio prof. Liudo Mažylio
paskaita apie istorines Lietuvos
Vasario 16-osios Nepriklausomybės
Akto paskelbimo aplinkybes ir paties
dokumento atradimą.
Konferencijos mokslinę dalį pradėjo
prof. Janina Petkevičienė – supažindino su antsvorio ir nutukimo
paplitimo tendencijomis Lietuvoje
ir pasaulyje. Profesorė teigė, kad
antsvorio paplitimas tarp Lietuvos
moksleivių greitai didėja, tai – labai
rimta problema, galinti ateityje turėti

UAB „Eventas“ nuotr.
lemiamos reikšmės Lietuvos gyventojų sveikatai. Moksleivių gyvensenos tyrimo (angl. Health Behaviour
in School – aged Children – HBSC)
duomenimis, 2002 metais antsvoris
nustatytas 5,7 proc. 13 metų ir 5
proc. 15 metų berniukams, o štai
2014 metais antsvorio paplitimas
padidėjo iki 20 proc. tarp 13 metų ir
17 proc. tarp 15 metų berniukų. Tarp
mergaičių taip pat stebėtas antsvorio paplitimo didėjimas.
Endokrinologijos klinikos vadovė
prof. Rasa Verkauskienė skaitė pranešimą apie genetines nutukimo
priežastis. Pasirodo, kūno masės
indekso paveldimumas bendroje
populiacijoje siekia net 40–70 proc.
Daug dėmesio skirta psichologiniams
aspektams, gydant nutukimą. Prof.
Jean-Philippe’as Assal’is, „Išgyveni-

mų teatro“ pradininkas, ir jo kolega
prof. Alain’as Golay’as iš Šveicarijos
dalijosi nutukusių pacientų motyvacijos patirtimi.
Analizuotas nutukimo ir antsvorio
ryšys su onkologinėmis bei širdies
ir kraujagyslių sistemos ligomis.
Pastebėta, kad didelė problema yra
nutukimas ne tik iki nėštumo, bet ir
per didelis svorio prieaugis nėštumo
metu.
Prof. Džilda Veličkienė pristatė nutukimo gydymo rekomendacijas. Ji pabrėžė, kad efektyviam ir ilgalaikiam
nutukimo gydymui pirmiausia reikia
gerai veikiančios sveikatos priežiūros sistemos, patyrusių specialistų
komandos, daugiausia dėmesio reikia skirti pacientų motyvacijai keisti
gyvenseną ir laikytis rekomendacijų.
Dr. Rūta Petereit palietė svarbiausius

visavertės mitybos strategijos aspektus, prof. Antanas Mickevičius kalbėjo apie chirurginius ir endoskopinius
nutukimo gydymo metodus.
Konferencijos metu vyko net dvi stendinių pranešimų sesijos, kurių metu
pristatyta 16 mokslo pranešimų. Slaugytojų sekcijos metu buvo kalbama
apie nutukusių asmenų gyvenseną,
psichologinius slaugos aspektus ir
vaikų nutukimą. Slaugytoja Aušra
Krivolap dalijosi asmenine patirtimi
iš nutukusių asmenų sveikatingumo
stovyklos, kuri vyko Vokietijoje.
Po konferencijos gydytojai ir slaugytojos dalijosi įspūdžiais, naujomis
žiniomis ir idėjomis, tikėdamiesi,
kad dabar bus lengviau suprasti
kiekvieno paciento su nutukimu
susijusias problemas ir surasti reikalingus individualius sprendimus.

KOMPETENTINGAS AKUŠERIS – PILNAVERTIS KOMANDOS NARYS
Ingrida Poškienė, Kauno klinikų akušerė, LAS Kauno krašto pirmininkė,
Asta Šmaižienė, akušerė

L

ietuvos akušeriai vis dažniau ir
garsiau pradeda kalbėti apie savo
profesijos autonomiškumą (savarankiškumą). Vien kalbėti apie tai
neužtenka, nes tam reikia praktinių
ir teorinių įgūdžių tobulėjimo, reikia
tapti savo srities profesionalais.
Akušeriai nori būti atsakingi už
mažos rizikos nėščiųjų, gimdyvių ir
moterų po gimdymo priežiūrą. Būti
pilnaverčiais, kvalifikuotais komandos nariais, kurie teikia akušerines
paslaugas vidutinės ir didelės rizikos nėščiosioms, gimdyvėms bei
moterims po gimdymo su naujagimiais. Norint tapti savo profesijos
specialistais, neužtenka vien tik
studijų metais įgytų teorinių žinių ir
praktinių įgūdžių. Reikia nuolat kelti
savo kvalifikaciją, dalytis savo darbo
patirtimi, palaikyti glaudžius ryšius
su kitų šalių akušeriais.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
akušeriai palaiko kolegiškus ryšius
su akušere Renata Grėbliūniene,
dirbančia Londono karališkosios
ligoninės padalinyje – Barkantine’o
gimdymo namuose. Birželio 12 dieną jau trečią kartą svečiavosi ir savo
darbo patirtimi dalijosi Renata. Kau-

no klinikų akušerės Ingrida Poškienė
ir Virginija Stankevičiūtė į susitikimus su kolege iš Londono stengiasi
sukviesti kuo daugiau akušerių iš
visos Lietuvos. Džiugu, kad akušeriai
noriai atvyksta ir dalyvauja. Šį kartą
sulaukėme savo kolegių iš Klaipėdos
universitetinės ligoninės.
Šio susitikimo metu akušerė Renata ne tik kvietė diskutuoti apie
akušerio, kaip savarankiško specialisto, tapatybę, bet ir dalijosi
klinikine savo 10 metų patirtimi iš
Barkantine’o gimdymo namų. Šis
susitikimas buvo truputį kitoks, nes
buvo ne tik teorinis darbo patirties
pasidalijimas, bet vyko ir praktiniai
seminarai. Jų metu mokėmės įvairių
gimdymo padėčių, kurios palengvina gimdyvėms pakelti skausmus
gimdymo metu, padeda susirasti
patogiausią ir geriausią padėtį.
Praktinių seminarų metu kolegė iš
Londono parodė dar Lietuvoje netaikomo Rebozo metodą, kuris taip
pat padeda gimdyvei gimdymo metu
atsipalaiduoti, nuimti skausmą,
susirasti tinkamą padėtį. Akušeriai
noriai mokėsi juos taikyti praktiškai
ir džiaugėsi, kad nauji įgūdžiai padės teikti dar kvalifikuotesnę pagalbą gimdyvėms.
Savo patirtimi susitikime taip pat
dalijosi ir iš Klaipėdos universitetinės ligonės atvykusios akušerės,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų akušerės su kolegėmis iš Klaipėdos universitetinės ligoninės ir viešnia iš Londono.
I. Poškienės nuotr.
kurios pateikė savo dešimties metų
savarankiško darbo rezultatus. Jos
džiaugėsi – 2007 metais pirmosios
Lietuvoje pradėjusios savarankišką
mažos rizikos gimdymų priėmimo
praktiką, sėkmingai ją plėtoja ir

toliau. Per šį laikotarpį vis daugiau
Klaipėdoje dirbančių akušerių pasitiki savo kompetencija ir dirba savarankiškai. Džiugu, kad kvalifikuoti
akušeriai vis labiau pasitiki savimi,
atsakingai ir profesionaliai prižiūri

nėščiąsias, gimdyves ir moteris po
gimdymo su naujagimiais. Tikimės,
kad akušeriais pradės labiau pasitikėti gydytojai akušeriai-ginekologai – ir tiek savarankiškai, tiek kartu
komandoje kokybiškai dirbsime.
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SVEIKATOS SOCIALINIAI DARBUOTOJAI – APIE NAUJOVES IR IŠŠŪKIUS
Doc. dr. Rūta Butkevičienė, LSMU
MA VSF Bioetikos katedra, Programos „Socialinis darbas medicinoje“
vadovė

B

irželio 15 d. LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos
katedra ir Nacionalinė sveikatos
socialinių darbuotojų asociacija organizavo tradicinę, jau penktus metus
vykstančią konferenciją, skirtą socialinių darbuotojų, dirbančių sveikatos
priežiūros įstaigose, veiklos klausimams. Šių metų tema – „Sveikatos
socialinių darbuotojų veiklos aktualijos sveikatos ir socialinės politikos
pokyčių kontekste“. Tema ne atsitiktinė – pastarųjų metų sveikatos
ir socialinės politikos pokyčiai kelia
naujus iššūkius ir kartu atveria daug
galimybių sveikatos socialiniams
darbuotojams. Konferencijoje kalbėjusi Sveikatos apsaugos ministerijos
kanclerė Odeta Vitkūnienė pabrėžė
sveikatos ir socialinių paslaugų
sektorių bendradarbiavimo būtinybę
ir svarbą visuomenės demografinių
pokyčių kontekste.
Konferencijos dalyviai diskutavo su
kanclere jiems rūpimais klausimais,
O. Vitkūnienė skatino socialinius
darbuotojus aktyviai sakyti savo pastebėjimus – reaguoti į ministerijos
iniciatyva sudarytos darbo grupės
parengtą sveikatos priežiūros įstai-

gose dirbančių socialinių darbuotojų
veiklos nuostatų keitimo projektą
(O. Vitkūnienė yra šios grupės
vadovo pavaduotoja. Vadovas – Algirdas Šešelgis, Sveikatos apsaugos
ministerijos viceministras). Kauno
m. savivaldybės administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorė Sigita Šimkienė konferencijos dalyvius supažindino su
tarpsektorinio bendradarbiavimo
naujovėmis ir aktualijomis teikiant
pagalbą vaikams ir šeimoms. Lektorė pateikė konkrečių pavyzdžiųatvejų, atsiskleidžiančių paslaugų
šeimai kompleksiškumą, apimantį
sveikatos, socialinius ir švietimo
klausimus. Konferencijoje savo
darbo patirtimi dalijosi socialinės
darbuotojos, dirbančios psichikos

sveikatos centruose (Ramunė Maniušienė, Diana Nefienė), Kauno
klinikose (Aušra Mazgienė, A. Balčiūnienė). Bioetikos katedros dėstytojos doc. dr. Ramunė Jurkuvienė
ir dr. Lina Danusevičienė sveikatos
paslaugų reglamentavimą ir organizavimą analizavo kaip skirtingų
paradigmų – struktūrinio funkcio
nalizmo ir į asmens poreikius
orientuota (angl. person-centered)
pagalba – įgyvendinimą. Lektorės
priklauso anksčiau minėtai darbo
grupei. Todėl pranešimo pabaigoje
pateikė parengtą sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų veiklos nuostatų
projektą ir pakvietė konferencijos
dalyvius diskusijoms grupelėse.
Penkiose grupėse dalyviai aktyviai

Asmeninės nuotr.
diskutavo jiems aktualiais klausimais, pateikė siūlymus esamam
projektui tobulinti. Vienas svarbiausių šios (kai ir kitų, jau vykusių)
konferencijos tikslų buvo visiškai
pasiektas – žmonės turėjo galimybę

dalytis savo patirtimi, įvardyti jiems
kylančius klausimus, kartu ieškoti
sprendimų. Svarbiausia – galėjo
susipažinti ir užmegzti kontaktus
su kolegomis, dirbančiais įvairiuose
Lietuvos miestuose.

PATIRTIS HOPE MAINŲ PROGRAMOJE
Gegužės 7–birželio 5 dienomis teko dalyvauti Austrijoje vykusioje
HOPE mainų programoje, skirtoje ligoninių ir sveikatos priežiūros
specialistams. Šių metų konferencija „Sveikatos priežiūros kokybės
gerinimas panaudojant pacientų lūkesčius ir kompetencijas: Ar
mes pasiruošę?“ vyko Stokholme (Švedija). Austrijos dalyvių grupę
sudarė tarptautinė daugiadalykė gydymo ir slaugos, administravimo
ir techninės srities sveikatos priežiūros specialistų komanda iš Airi
jos, Danijos, Ispanijos, Nyderlandų, Suomijos, Serbijos ir Lietuvos.

Pacientų transportavimo vagonėlis universiteto klinikoje.
Ingrida Urbonienė, Neurochirurgijos
intensyviosios terapijos skyriaus vyr.
slaugytoja-slaugos administratorė

P

irmąją programos savaitę Vienos (Austrija) Darbo ir socialinių
reikalų ministerijoje, kuri apima ir
sveikatos bei vartotojų apsaugos reikalus, gilinomės į Austrijos sveikatos
priežiūros sistemą ir reformą, Sveikatos instituto projektus – pacientų
įtraukimas į savo sveikatos priežiūrą, ligoninių finansavimo struktūra,
sveikatos priežiūros profesijos. Didelį
dėmesį teikėme kokybės ir pacientų
saugumo klausimų analizei, aukštos
kokybės komunikavimo sveikatos
priežiūros sistemoje bei sveikatos
raštingumo temoms. Susipažinome
su mobiliesiems telefonams pritaikyta programėle COPD Help, kuri gali
būti asmeninis patarėjas sveikatos
išsaugojimo ir pagalbos atvejais.
Po pirmosios bendro darbo savaitės
prasidėjo individualios dalyvių pro-

gramos. Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriaus vyresnioji
slaugytoja-slaugos administratorė
Ingrida Urbonienė didžiausią programos dalį praleido Austrijos Štirijos
regiono ligoninių tinklo Graco universiteto klinikoje (LKH – Univ. Klinikum
Graz). Tai – kolegialaus vadovavimo
tipo įstaiga, sudaryta iš 19 universiteto klinikų ir 38 klinikų padalinių.
Tik patekus į ligoninės teritoriją susidarė įspūdis, kad čia kreipiamas
dėmesys į visų žmonių sveikatą:
apstu sveiką gyvenseną propaguojančių užrašų – priminimų, dviračių
su ligoninės logotipais. Darbuotojų
valgykloje patiekiamas skaidulinėmis medžiagomis papildytas skanus
maistas.
Logistika ligoninėje – tai tiekimo
grandinė nuo įvažiavimo į ligoninės
teritorijos požemį iki paslaugos
teikimo pacientui. Prieš ketverius
su puse metų buvo suformuoti
požeminiai tuneliai skalbiniams,

Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriaus kolektyvas Graco universiteto klinikoje. Ingrida Urbonienė pirmoje eilėje
antra iš dešinės. Antroje eilėje antra iš dešinės Neurochirurgijos ITS vyresnioji slaugytoja Susanne Fuchs.
dezinfekuojamiems gaminiams,
maistui, medikamentams, slaugos
priemonėms, atliekoms transportuoti. Medikamentus vaistinėje surenka automatizuotu būdu. Užsakyti
medikamentai ir slaugos priemonės
iki skyriaus atvežami specialiais
vagonėliais. Pacientus transportuoja
logistikos tarnybos darbuotojai.
Klinikoje laikomasi į pacientą orientuoto modelio. Šis modelis yra aktualus gydymo, slaugos, logistikos ir
net statybų planavimo srityje.
Paslaugų kokybė ir paciento
saugumas
Ligoninės įvairios tarnybos glaudžiai
bendradarbiauja paslaugų kokybės
ir paciento saugumo klausimais.
Pacientui patekus į šią ligoninę jis
gauna identifikuoti skirtą apyrankę
su asmens duomenimis. Pagal apyrankės spalvą galima spręsti apie
suteikiamų paslaugų pobūdį – ambulatorinės ar stacionariosios bei aler-

giją, jei tokia yra. Saugumui užtikrinti prieš procedūras ir medikamentų
skyrimą paciento apyrankės duomenys sutikrinami su medicininės
dokumentacijos duomenimis. Prieš
operacijas naudojami patikrinimo
lapai (Checklist) – peržiūrimi duomenys iki anestezijos, intervencijos
ir prieš užsiuvant žaizdą. Darbas
stabdomas, jei nors vienas teiginys
lieka neatsakytas arba atsakytas
neigiamai.
Kartu su rizikos ir kokybės tarnybos darbuotojais vyksta periodiniai
pokalbiai, kurių tikslas – saugumo
standartų atitikimas. Minėtos tarnybos darbuotojai, vartodami atitinkamus klausimynus, sudaro galimybes
darbuotojams savarankiškai pasitik
rinti, pvz., medikamentų skyrimo
skyriuje saugumo lygį. Diskutuojant
vartota aiški formuluotė: kokybiškas
darbas – tai saugus ir pacientas, ir
sveikatos priežiūros specialistas.
Norėčiau pabrėžti ypač korektišką

bendravimą bei akivaizdų bendradarbiavimą tarp tarnybų darbuotojų.
Visi kaip vienas supranta savo srities
darbo svarbą, vertina vienas kito
pastangas, supranta klaidų galimybę
ir yra atviri pagalbai ir patarimams.
Klaidos, kurias yra galimybė pateikti
anonimiškai, taip pat yra panaudojamos paslaugų kokybei gerinti.
Tuo pačiu tikslu yra apklausiami ir
pacientai. Jie klausimyną su apmokėtu siuntimui voku gauna išrašymo
dieną. Pacientas į klausimus atsako
namie ir atsakymus išsiunčia atgal
į ligoninę. Klausimynai apdorojami
EvaSys kompiuterine sistema.
Pacientų informavimas
Per lankstinukus, vaizdo filmus bei
ligoninės tinklalapį pacientams yra
pasiekiama informacija apie gydymą, atitinkamas procedūras, bendrą
tvarką. Filmus galima pažiūrėti organizacijos intranete arba nuskenavus
7 p.
brūkšninį kodą.
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HOPE DALYVIŲ VIEŠNAGĖ KAUNO KLINIKOSE
Kauno klinikose viešėjo 2 slaugytojos iš Ispanijos pagal HOPE programą. Kasmet organizuojama 4 savaičių mainų programa, skirta
sveikatos priežiūros specialistams.

Kauno klinikų nuotr.

Š

ioje programoje dalyvauja ir Lietuvos atstovai, kurie jau keletą metų
pagal mainų programą vyksta į kitas
Europos Sąjungos šalis. Šiais metais į
Austriją išvyko Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos Neurochirurgijos
intensyviosios terapijos skyriaus vyr.
slaugytoja-slaugos administratorė Ingrida Urbonienė. Nuo gegužės 7 dienos
Kauno klinikose taip pat svečiavosi dvi
HOPE dalyvės iš Ispanijos: Isabel Romo
Valdivieso, universitetinės ligoninės
Urologijos skyriaus slaugytoja, ir Isabel
Casado Montañes, Màlagos pirminės
sveikatos priežiūros centro slaugytoja.
Iš Ispanijos atvykusios HOPE programos dalyvės ne tik susipažino su
Kauno miestu, bet ir lankėsi Vilniuje,
Klaipėdoje, Palangoje ir Birštone.
Dalyvės turėjo trijų savaičių inten-

syvią programą Kauno klinikose. Jos
susitiko su Tarptautinio bendradarbiavimo, Kokybės vadybos ir valdymo, Projektų koordinavimo, Infekcijų
kontrolės, kitų tarnybų vadovais,
profilinių klinikų slaugos vadovais,
skyrių slaugos administratoriais,
aplankė Onkologijos ligoninę ir Kulautuvos reabilitacijos ligoninę. Isabel Romo Valdivieso ir Isabel Casado
Montañes buvo dažnos viešnios
Slaugos koordinavimo tarnyboje.
„Mes esame sužavėtos Kauno klinikų dydžiu ir vadovų gebėjimu valdyti
ir koordinuoti tokią ligoninę. Esame
nustebusios, kad Kauno klinikose
tiek daug studentų iš užsienio šalių.
Mes net turėjome galimybę susipažinti su medicinos studentais iš
Ispanijos“, – pasakojo moterys.

Jos taip pat pasidalijo savo įžvalgomis apie Kauno klinikas ir slaugą
ligoninėje. „Pastebėjome, kad lietuviai slaugytojai turi puikų akademinį
lygį, o ligoninė sudaro visas sąlygas
tobulėti. Slaugytojai gali kopti karjeros laiptais, įgyti vis daugiau žinių ir
kompetencijos: studijuoti magistrantūrą, doktorantūrą. Ligoninėje netgi
plėtojama išplėstinė slauga studijų
procese, o tai mūsų nuomone, slaugytojams suteikia autonomiją. Tai
jaučia ir pacientai, jiems suteikiama
aukščiausia sveikatos priežiūra.
Pacientai savo jausmais ir sveikatos
problemomis gali pasidalyti su slaugytojais. Kartu svarbu apsvarstyti pacientų nuomones ir patirtį ligoninėje,
kad būtų sukurta geriausia strategija,
kuria būtų siekiama pagerinti svei-

katos priežiūros kokybę. Ta linkme
ligoninė ir eina“, – kalbėjo viešnios.
Vizito Lietuvoje metu mainų programos dalyvės turėjo parengti pranešimą tema „Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas panaudojant pacientų
lūkesčius ir kompetencijas: Ar mes
pasiruošę?“ („Improving the quality
of healthcare using the experiences
and competencies of patients: Are
we ready?“), kurį pristatė birželio 3–5
dienomis konferencijoje Stokholme.
HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) įkurta 1966
metais ir nuo 1995 metų yra tarptautinė asociacija, vienijanti Europos
Sąjungos šalių ligoninių asociacijas.
Pagrindiniai HOPE tikslai: būti pagrindiniu patarėju sveikatos priežiūros
klausimais Europos Sąjungos institu-

cijoms, organizuoti sveikatos priežiūros specialistų mainų programas tarp
Europos Sąjungos šalių ir už ES ribų,
užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų ryšius Europos Sąjungos viduje,
plėtoti ir palaikyti informaciją apie
ligoninių teikiamų paslaugų planavimą bei jų vykdymą, patarti HOPE narėms sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo ir organizavimo klausimais.
Vienas iš pagrindinių ir svarbiausių
HOPE tikslų – remti ir skatinti žinių
bei patirties keitimąsi tarp Europos
Sąjungos ligoninių, vykdyti mokymus
sveikatos priežiūros specialistams.
HOPE programos koordinatorė Lietuvoje – Kauno klinikų Slaugos tarnybos vadovės pavaduotoja dr. Daiva
Zagurskienė.
Kauno klinikų inf.

PROFESORIŲ BERNARDĄ PADEGIMĄ PRISIMENANT…
Birželio 27 d. minime žymaus
Lietuvos mokslininko habilituoto daktaro profesoriaus
Bernardo Padegimo gimimo
jubiliejų. Profesoriui būtų
sukakę 90 metų.

P

rofesoriaus gyvenimas ir veikla
labai pamokantys. Ne tik mums,
jo buvusiems bendradarbiams, bet
ir daugeliui jį pažinojusiųjų. Juk turbūt visose Lietuvos gydymo įstaigose galima rasti buvusių profesoriaus
B. Padegimo studentų, tebevadinančių jį įdomiu,
reikliu ir principingu dėstytoju. Tačiau jis buvo
ne tik mokslininkas, pedagogas, bet ir labai visapusiškas žmogus, neapsiribojęs vien profesiniais
interesais. Prisiminkime ne tik jo mokslo ir pedagoginius pasiekimus (apie tai dabar lengva rasti
Vikipedijos arba kitose enciklopedijose), o daugiau
kitą jo gyvenimo veiklą, kuri buvo irgi labai plati,
įdomi ir įvairi, daugeliui gal ir mažiau žinoma,
tačiau ją verta aprašyti. Jo gyvenimas susijęs ir su
labai įvairiapusiškais istoriniais ir etnografiniais
tyrinėjimais, kelionėmis, menu, gamtos pažinimu
ir jos saugojimu ir kt. veiklomis. Minint tokių žmonių jubiliejines datas svarbu ir norisi šiandieninei
kartai parodyti jų interesų, darbų visapusiškumą.
Daugiau pažindami tokius žmones galime geriau
suprasti praėjusio laikotarpio istoriją.
Prof. B. Padegimas nuolat prisimindavo (ir mėgdavo tai pabrėžti) savo mokytoją ir pirmtaką, pirmąjį
Fiziologijos katedros vedėją Kauno universiteto
profesorių Vladą Lašą – didį mokslininką, akademiką, pedagogą, aukštojo medicinos mokslo Kaune organizatorių, dirbusį Lietuvos Steigiamajame ir
Pirmajame Seimuose, Lietuvos medicinos bei Lietuvos mokslų akademijos ir mokslo institutų materialinės ir profesinės bazės kūrėją. Suprantama,
kad bendraujant ir bręstant tokioje turiningoje
akademinėje aplinkoje būsimas profesorius B. Padegimas plačiau ir visapusiškiau jautė Aukštojo
mokslo Lietuvoje ir Kaune istoriją. Vėliau, po prof.
Vl. Lašo mirties, nuolat prisimindavo katedroje
su bendradarbiais, perteikdavo ir paskaitų metu

savo studentams. Profesorius labai
gerbė akademiko Vl. Lašo palikimą.
Prisiminimus aprašė monografijoje „Akademikas Vladas Lašas“, o
akademiko pradėtą mokslinę veiklą
anafilaksijos srityje toliau tęsė savo
ir katedros bendradarbių darbuose.
Taigi tapo alergologijos (ypač eksperimentinės) mokslo tęsėjas bei
pradininkas Lietuvoje. Prof. B. Padegimas sakydavo: „Eksperimentinė
alergologija man įdomi ir patraukli.
Visada darai tai, ko dar nežinojai,
ieškai atsakymo ir dažniausiai jį
surandi.“ Taip nagrinėdamas sudėtingus patofiziologinius alergijos atsiradimo mechanizmus ir šios
ligos priežastis, gautus rezultatus ne tik skelbė
daugelyje publikacijų (jų suskaičiuojama per 260),
bet ir mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Žinoma mokslinė ir pedagoginė jo veikla,
buvo mokslo žinių populiarintojas – mokyklose,
fabrikuose, „Žinijos“ draugijoje skaitė šimtus
paskaitų medicinos mokslo klausimais, kartu
su kolegomis, bendradarbiais įvairiose Lietuvos
vietovėse skaitė paskaitas aktualiais fiziologijos ir
alergologijos klausimais.
Prisimename prof. B. Padegimą ir kaip puikų
katedros administratorių, ir reiklų, bet kartu ir
teisingą dekaną. Dėl jo reiklumo ir principingumo
dirbant dekanate tarp nepažangių studentų buvo
paplitęs net posakis, kuriuo pagal keturtakčio
variklio principą buvo iliustruojamas nelengvas
mokymasis pirmuosiuose Kauno medicinos instituto kursuose: įsiurbimas (t. y. sunkus įstojimas),
suspaudimas (daugybės literatūros šaltinių ir
gaunamų žinių svoris), padegimas (blogai besimokančiųjų pokalbis su dekanu) ir išmetimas.
Be intensyvaus darbo studijų metu ir profesinės
veiklos, dar nuo studentiškų metų buvo žinomas
ir kaip sporto entuziastas, ir visuomenininkas:
buvo išrinktas sporto klubo pirmininku, turėjo
pasiekimų keliose sporto šakose. Baigęs institutą
mėgo keliauti, buvo kelionių automobiliu mėgėjas. Su studentais, jaunimu rengė etnografines
ekspedicijas į Gervėčius, Dubičius, Adutiškį ir
kitas vietoves. Užrašydavo tenykščių prisiminimus, dainas, pasakojimus, publikuodavo tai etno-

grafiniuose leidiniuose. Jau būdamas profesorius
kartu su prof. S. ir K. Masiokais iš Kauno politechnikos instituto lankydavo studentų vasaros
statybinius būrius ne tik Lietuvoje, bet ir Kalnų
Altajuje, kur dirbo šimtai Lietuvos studentų. Tokių
apsilankymų metu patardavo įvairių aukštųjų
mokyklų studentams darbo fiziologijos ir higienos
klausimais, nuoširdžiai bendraudavo su jais ir
vietos gyventojais, nepristigdavo net laiko ir šiai
visuomeninei veiklai aprašyti, – dalijosi patirtimi
ir pastebėjimais mūsų spaudoje.
Profesorius bendradarbius suburdavo kartu pažymėti tam tikras akademines datas – ypač semestrų pradžios ir pabaigos šventes. Dažnai tai buvo
pažymima išvykose po Lietuvą, ypač gimtąją
Dzūkiją. Prie katedros bendradarbių dažnai prisijungdavo kitų instituto katedrų darbuotojai, dabartiniai profesoriai R. Basevičius, A. Laiškonis ir
kt. Tokios išvykos turėjo komunikacinį ir pažintinį
pobūdį – išmokė geriau suprasti, pažinti gražią
mūsų gamtą, vieniems kitus, aplankyti žymias,
istorines ir etnografines vietoves, pabendrauti
ne tik tarpusavyje, bet ir su lankomų vietovių
žmonėmis, dažniausiai medikais, sužinoti jų
rūpesčius. Tokie bendravimai labai sudomindavo
jaunuosius katedros darbuotojus, ypač kartu
vykstančius darbuotojų vaikus. Lankomų vietovių
ir susitikimų prisiminimai neabejotinai įstrigo
giliai į atmintį tų išvykų dalyviams. Ir liaudies
dainos, kurių didelę daugybę mokėjo profesorius
ir jo žmona docentė Onutė Padegimienė bei dainuodavo kartu mokydami ir jaunimą. Tai buvo ir
savotiškas supažindinimas su vykdytomis etnografinėmis ekspedicijomis ir to darbo tęsinys.
Profesorius buvo populiarus ir tarp instituto bendradarbių. Jo kabinete ir katedroje dažnai lankėsi
ne tik kolegos darbuotojai, bet ir kitų katedrų
vedėjai, prorektoriai, dekanai. Jis domėjosi instituto gyvenimu. Dažnas užėjęs gaudavo patarimų
mokslo, profesiniais, pedagogikos ir kitais gyvenimiškais klausimais. Tai įrodo ir faktas, kad Kaune
jo vadovaujamoje Fiziologijos katedroje vyko ir
sąjunginis bei socialistinių šalių fiziologų pasitarimas fiziologijos dėstymo aukštosiose mokyklose
klausimais. Jame dalyvavo fiziologijos dėstymo
profesionalai ne tik iš buvusios Tarybų Sąjungos,
bet ir kitų socialistinių šalių, netgi Kubos. Prisi-

mename, kad po turiningų diskusijų fiziologijos
dalyko dėstymo klausimais, svečiai paties profesoriaus buvo supažindinami su Kauno aukštojo
mokslo raida, miesto ir Lietuvos istorija. Tais
laikais ši informacija buvo labai svarbi, plačiai
populiarinanti ir iškelianti Lietuvos įvaizdį.
Populiarus prof. B. Padegimas buvo ir kaimyninėse
šalyse, ir tolimesnėse respublikose: Baltarusijoje,
Ukrainoje, Gruzijoje. Daug bendraudavo su tų šalių
kolegomis mokslininkais, vykdavo ten ir dalyvaudavo giminingų katedrų doktorantams ginantis
disertacijas, buvo jų darbų vadovas, recenzentas,
oponentas, skaitydavo pranešimus studentams ir
dėstytojams. Buvo labai vertinamas visur, kur tik
būdavo. Baltarusijos Gomelio medicinos institutas
suteikė jam net Garbės daktaro vardą.
Mes, bendradarbiai, visada prisimename profesoriaus požiūrį į darbą. Labai dažnai jo languose
institute ilgiausiai negesdavo šviesa. Profesorius
visada pabrėždavo, kad darbas – šventas dalykas,
darantis žmogų tauresnį. Didžiavosi tuo, kad kilęs
iš Jotvingijos ir dar jaunystėje gyvenimas kaime,
didelėje šeimoje jį daug ko išmokė. Iš vaikystės ir
jaunystės, sakydavo profesorius, susiformavo ir jo
gyvenimo kredo: „Gãli išduoti net ir artimiausias
žmogus, bet niekada neišduos atlikti darbai. Jie
ir po daugelio metų bylos apie nueitą kelią, juos
atlikusį žmogų.“ Rašė ir aktyviai nebedirbdamas
katedroje, išėjęs į užtarnautą poilsį. Paklausus, ką
veikia sumažėjus buvusios veiklos intensyvumui,
profesorius atsakydavo: „Rašau. Tuos užrašus
vadinu prisiminimais. Tik nieko neteisiu, tiesiog
noriu papasakoti apie nueitą kelią, sutiktus žmones, apie kaimo sodybos grožį, prakaito skonį,
pūslėtas rankas po darbymečio.“ Tikėjosi, kad
kam nors bus įdomios jo papasakotos istorijos.
Laisvalaikiu mėgdavo sodo sklypą Kauno marių
pakrantėje. Domėjosi aplinka, kurioje gyveno,
stebėjo Lietuvos gyvenimo ritmą.
Mums, buvusiems profesoriaus B. Padegimo bendradarbiams, jį pažinojusiems kolegoms, bičiuliams malonu, kad profesoriaus gyvenimo kredo
liko ištikimi jo sūnūs Gytis ir Rytis, kurių darbai,
kaip mąstė ir norėjo profesorius, ir po daugelio
metų bylos apie jų nueitą kelią ir daugeliui išliks
neišdildomu gyvenimo pavyzdžiu.
Katedros bendradarbiai
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APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS VADYBOS STUDIJAS: „NĖ AKIMIRKOS NESIGAILĖJAU,
KAD PASIRINKAU LSMU VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETĄ“
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultete (LSMU
MA VSF) vykdomos Visuomenės sveikatos vadybos antrosios pakopos studijos ne vienam padėjo siekti
karjeros aukštumų: imtis vadovaujamo darbo valstybės institucijose, įsitvirtinti sveikatos priežiūros
įstaigose arba privačiame sektoriuje. Šį kartą savo mintimis dalijasi Visuomenės sveikatos vadybos
studijas baigę ir įgytas žinias bei kompetencijas įvairiose darbo srityse praktiškai pritaikę specialistai.
Klausiame, kokios įtakos jų karjerai turėjo LSMU MA VSF baigtos Visuomenės sveikatos vadybos studijos?
Kaip jie vertina sveikatos vadybos karjeros perspektyvas? Ar Lietuvos sveikatos sistemoje dar išlieka
profesionalių sveikatos vadybos specialistų poreikis? Ar LSMU VSF Visuomenės sveikatos vadybos
magistrantūros studijų absolventai laukiami valstybės institucijose ir sveikatos priežiūros įstaigose?

Remigijus Mažeika, Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius:
„Vertinant tik per darbo karjeros
prizmę – studijos padarė teigiamą
įtaką. Tik baigęs studijas ir laimėjęs
konkursą, Tauragės teritorinės ligonių kasos (TLK) vadovo postą pakeičiau į Šiaulių TLK direktoriaus parei
gas. Bet turbūt gauta ne mažesnė
papildoma asmeninė bei vadovavimo vertė. Baigus gydomosios medicinos studijas teko dirbti ir gydytoju
praktiku, ir skyriaus vedėju. Tuo
metu vadovavimas rėmėsi daugiau
asmeninėmis savybėmis, intuicija,
atsirandančia patirtimi. Labai jaučiau
vadybos žinių trūkumą – buvo sunku
struktūruoti savo veiklą, formuluoti
tikslus, atpažinti organizacijos elgsenos subtilumus bei formuoti organizacijos kultūrą. Todėl, manau, vienas
geriausių mano sprendimų buvo
pasirinkti Visuomenės sveikatos vadybos studijas LSMU. Tai suteikė ne
tik žinių, bet ir pasitikėjimo daryti
tai, kuo tiki, ir tikėti tuo, ką darai.
Savo žinias ir patirtį sėkmingai
naudoju iki šiol. Tenka vadovauti
įvairioms darbo grupėms, atstovauju
organizacijai įvairiuose suinteresuotųjų šalių forumuose.
Mano nuomone, sveikatos vadybininkų trūko anksčiau, trūksta ir
dabar. Panaikinus apskričių adminis-

tracijas, neliko ir sveikatos tarnybų.
Savivaldybių gydytojų institucija
daugelyje rajonų taip pat kokybiškai
silpna. Visuomenės sveikatos biurai
turi savo misiją, tačiau galėtų turėti
didesnį poveikį bendruomenėms.
Naujų įstaigų vadovų, suvokiančių
visuomenės sveikatos procesus, taip
pat nėra daug. Taigi profesionalių
sveikatos vadybos specialistų poreikis, mano nuomone, egzistuoja.
Tiesa, reikėtų visuomenės sveikatos
specialistų, turinčių stiprių analitinių
gebėjimų, ekonomikos žinių ir gebančių dirbti su duomenų bazėmis.
Baigdamas noriu padėkoti visam VSF
kolektyvui už reikšmingas trejų metų
studijas ir palinkėti sėkmės.“

Darius Steponkus, Šilutės ligoninės
vadovas:
„Manau, kad Visuomenės sveikatos
vadybos studijos LSMU Visuomenės
sveikatos fakultete lėmė didžiąją
dalį mano karjeros sėkmės. Įgytos
žinios leido įrodyti, kad ir regione
galima siekti ne tik ligoninės vadovo
pozicijos, bet ir vadovauti apie 150
Lietuvos gydymo įstaigų jungiančiai
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos
Tarybai.
Ligoninės vadovu tapau dar studijuodamas vadybą. Galiu atsakingai
pareikšti, kad be šių žinių negalima

galvoti apie jokį vadovaujamą darbą
sveikatos sistemoje. Vadovo darbas
yra vienas sunkiausių ir atsakingiausių. Ir man keista, kai jo imasi
žmonės, neturintys specifinių žinių.
Lietuvos sveikatos sistemoje labai
trūksta profesionalių vadybininkų,
kurie savo žinias galėtų realizuoti
daugelyje gydymo įstaigų padalinių.
Reikėtų nepamiršti, kad diplomas
dar negarantuoja šimtaprocentinės
sėkmės – reikalingi ir tam tikri charakterio bruožai bei vertybių suvokimas, atsakomybė.“

Laurynas Dilys, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro vadovas:
„Visada domėjausi darbo organizavimu, žmonių komunikacija, bendravimu, pokyčių valdymu, tinkamiausių
sprendimų priėmimu. Todėl baigęs
LSMU bakalauro studijas nusprendžiau tęsti mokslus Visuomenės
sveikatos vadybos magistrantūroje.
Šiandien dirbu Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoje – Visuomenės sveikatos
biure. Šios įstaigos vadovu tapau
studijuodamas pirmajame Sveikatos vadybos magistrantūros studijų
kurse ir dirbu jau aštuntus metus.
Mokytis dieninėse studijose ir įkurti
naują įstaigą jaunam žmogui buvo
didžiausias iššūkis, reikalaujantis

M. Kudrevičiūtė, J. Tuleikienė, G. Pacevičiūtė
daugybės jėgų ir bemiegių naktų.
Šiandien galiu pasakyti: viskas
įmanoma. Nuosekliai kurdamas ir
formuodamas Visuomenės sveikatos
biuro komandą, galėjau įprasminti
Universitete įgytas vadybos žinias,
teoriją pritaikyti praktiškai.
Nė akimirkos nesigailėjau, kad pasirinkau Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Visuomenės sveikatos
fakultetą. Čia įgytos žinios, mokymosi drausmė suformavo ir išugdė žmogiškąsias vertybes, kurių vedamas
galiu jaustis pilnaverte asmenybe.
Sveikatos vadybos profesionalų
poreikis Lietuvoje buvo ir yra didelis. Todėl Visuomenės sveikatos
fakultetas kuo puikiausiai atliepia
šiuolaikinius sveikatos sistemos
poreikius ir geba suteikti studentams šiuolaikinės vadybos ir sveikatos priežiūros valdymo žinių bei
įgūdžių. Manau, Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas – tai geriausia
sveikatos vadybininkų ir medicinos
darbuotojų kalvė ne tik Lietuvoje,
bet ir Europoje.“
Marija Kudrevičiūtė, Justina Tuleikienė, Giedrė Pacevičiūtė, sveiko
laisvalaikio studijos „Sveiki sveiki“
įkūrėjos:
„Visuomenės sveikatos vadybos studijų metu įgytos žinios ir gebėjimai
bei įvairiose organizacijose sukaupta

Asmeninės nuotr.

darbo patirtis paskatino mus imtis
veiksmų ir pradėti verslą. Prieš beveik dvejus metus atidarėme sveiko
laisvalaikio studiją „Sveiki sveiki“,
kurios pagrindinis tikslas – vaikų
sveikatos ugdymas.
Studijos padėjo suprasti organizacijų valdymo ir gebėjimo vadovauti
aspektus. Organizacinė kultūra,
lyderystė, vadyba, personalo valdymas – temos, su kuriomis buvo
supažindinta ne tik teoriškai, bet ir
praktiškai, o įgytos žinios praverčia
beveik kasdien. Pastebėjome, kad
studijos suformavimo tvirtą požiūrį į
tai, kaip turėtų būti organizuojamas
darbas, o atėjusios į naują organizaciją galime greitai įvertinti situaciją ir
palaikyti konstruktyvią diskusiją su
darbdaviu. Suteiktos žinios, tikime,
pravers ir dabar, kai pačios tampame
darbdavėmis.“
Akivaizdu, kad sveikatos vadybos
specialistai turi didžiulių karjeros
perspektyvų ne tik sveikatos priežiūros sistemoje, bet ir kituose su
ja susijusiuose sektoriuose, mokslo
projektuose, tarptautinėse korporacijose. Vienas pagrindinių sveikatos
sistemos sėkmės elementų – efektyvus sveikatos priežiūros įstaigų
valdymas, kurį įgyvendinti gali padėti Visuomenės sveikatos vadybos
studijos.
Visuomenės sveikatos fakulteto inf.

LSMU PRISTATYTAS TARPTAUTINĖJE BIOTECHNOLOGIJŲ PARODOJE
1 p.
Susitikimų metu aptartos tolesnio
bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos.
Paroda „Biotechnologinių inovacijų
organizacijos tarptautinė konvencija“
(angl. „BIO International Convention“) vyksta nuo 1993 metų. Ją organizuoja Biotechnologinių inovacijų
organizacija (angl. Biotechnology Innovation Organization). Ši organizacija atstovauja daugiau nei 1100 biotechnologijų srities organizacijoms
iš viso pasaulio. Šio renginio rėmėjai
yra pasaulyje žinomos biotechnologijų kompanijos, pvz., „Johnson &
Johnson“, „Pfizer“, „Thermo Fisher

scientific“ ir kt. Lietuvoje sukurti
inovatyvūs sprendimai, išmaniosios
technologijos bei kitos inovacijos
sulaukė didelio renginio dalyvių
susidomėjimo. Tikimės, kad „Biotechnologinių inovacijų organizacijos
tarptautinė konvencija 2018“ (angl.
„BIO International Convention 2018“)
parodoje užmegzti kontaktai taps
ilgalaikiais ryšiais ir bus naudingi
šalių bendradarbiavimui.
LSMU bendruomenės nariai, turintys interesų plėsti veiklą JAV, turi
kreiptis į Vidmantą Vaičiulį el. p.:
vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt, tel.
8 37 409746.
Plėtros tarnybos inf.
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LSMU IR KTU BENDRO PROJEKTO REZULTATAI SUDOMINO EUROPOS NEFROLOGUS
Prof. Inga Arūnė Bumblytė, gydytoja
rezidentė Justina Kurganaitė,
Nefrologijos klinika

G

egužės 24–27 dienomis Danijos
sostinėje Kopenhagoje vyko
55-asis Europos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos
(ERA-EDTA) organizuotas tarptautinis
kongresas. Jame buvo ne tik skaitomos paskaitos, bet ir pristatomi
naujausi klinikiniai tyrimai, o jaunieji
nefrologai turi galimybę pristatyti
savo mokslinės veiklos rezultatus. Ši
asociacija gyvuoja nuo 1963 metų. Į
kasmetinį jos organizuojamą pasaulinį kongresą suvažiuoja nefrologai
ne tik iš Europos, bet ir kitų žemynų.
Jame kasmet dalyvauja ir nefrologai
iš Lietuvos. Šiemet Kauno klinikų
Nefrologijos klinikos jaunieji gydytojai
nefrologai į kongresą atsivežė net
tris stendinius pranešimus. Gydytoja
nefrologė Vaida Petrauskienė pristatė
duomenis apie dializuojamų pacientų
kraujagyslių kalcifikaciją ir su ja susijusius rizikos veiksnius („Kraujagyslių
kalcifikacijos progresavimas susijęs
su didesniu fosfatų ir mažesniu
MGP kiekiu: vieno centro kohortinis
tyrimas“, „Progression of vascular
calcification is associated with higher
phosphate and lower MGP levels:
one centre cohort study“). Gydytoja

Asmeninės nuotr.
Irmantė Štramaitytė, kuri domisi
lėtine inkstų liga sergančių pacientų
mityba, parengė stendinį pranešimą
apie lėtinių hemodializuojamų pacientų kūno kompoziciją ir svorio netekimą lemiančius veiksnius („Svorio
kritimas hemodializuojamų pacientų
tarpe: paplitimas, ryšys su kūno
sudėties rodikliais ir vienerių metų
išgyvenamumu“, „Weight loss in
chronic hemodialysis patients: prevalence, relation to body composition
and survival during one year“).
Trečiąjį stendinį pranešimą apie
2017–2018 m. LSMU ir KTU bendro

projekto „Dializuojamų pacientų
smegenų pažeidimų tyrimas atliekant
neinvazinę fiziologinę smegenų stebėseną“ vykdyto bandomojo tyrimo
rezultatus pristatė gydytoja rezidentė
Justina Kurganaitė („First experience
of noninvasive cerebrovascular autoregulation monitoring in hemodialysis
patients“). Pasaulyje bandoma vertinti hemodializuojamų pacientų galvos
smegenų kraujotaką, daugiausia
naudojant invazinius metodus arba
vaizdinius tyrimus. Tačiau minėtame
perspektyviajame klinikiniame tyrime pirmą kartą neinvaziniu metodu

vertinta hemodializuojamų pacientų
galvos smegenų autoreguliacija ir
jos pokyčiai visos, t. y. 4 valandų
trukmės, hemodializės procedūros
metu. Ši neinvazinė stebėsena atlikta
naudojant KTU mokslininkų išrastą
ir patentuotą ultragarsinį monitorių,
taip pat vertinti smegenų oksimetrijos pokyčiai dializės metu ir jų ryšys
su arterinio kraujospūdžio svyravimais. Gauti rezultatai sudomino
kongreso dalyvius: ERA-EDTA komisija
įvertino šį stendinį pranešimą kaip
vieną iš 30 geriausių Jaunųjų nefrologų (nefrologai iki 40 metų amžiaus)

platformoje (pristatyta daugiau kaip
2000 stendinių pranešimų). Vykdant
minėtą LSMU ir KTU projektą ir analizuojant rezultatus daug dirbo prof.
Edita Žiginskienė. Gydytojos darbo
patirtis, žinios ir pastangos lėmė ir
stendinio pranešimo sėkmę kongrese.
Šis įvertinimas ir užsienio nefrologų
susidomėjimas rodo, kad tarpuniversitetinis bendradarbiavimas ir vykdomi bendri projektai yra labai perspektyvūs, gauti rezultatai nenusileidžia
užsienio mokslininkų darbams, todėl
LSMU nefrologai tikisi, kad bendradarbiavimas su KTU tęsis ir ateityje.

PATIRTIS HOPE MAINŲ PROGRAMOJE
4 p.
Vaikų ligų klinikos pacientai ir tėveliai gauna informaciją apie ligoninės
tvarką ir procedūras, Vaikų dantų
klinikos – peržiūrėdami smagų filmuką apie lapiuką Fredį.
Įstaigų veiklos skaidrumui išlaikyti
prieš dvejus metus buvo sukurtas
puslapis www.kliniksuche.at. Čia
pacientas gali sužinoti, kiek laiko
reikės laukti operacijos įvairiose
Austrijos ligoninėse. Pacientas gali
pats užsiregistruoti bei turi galimybę paskambinti ir pasitikslinti savo
vietą eilėje.

kolegomis. Tokiu būdu teorija virsta
praktika su realia nauda pacientui
ir jo šeimos nariams. Specialiųjų
kompetencijų įgijimas yra galimybė
karjerai slaugos srityje. Slaugytojai skyriuose, klinikose, tarnybose
tampa mokytojais, ekspertais, specialistais. Slaugytojas, turėdamas
karjeros galimybę, įgauna didesnę
motyvaciją likti slaugos sektoriuje ir
plėtoti žinias.
Be specialiųjų kompetencijų, slaugytojai kaip ir pas mus įgyja specializacijas. Darbo įgūdžius gali tobulinti
ligoninės Simuliacijų centre.

Slaugytojų kompetencijos
Slaugytojas darbo vietoje yra aprūpintas darbo priemonėmis ir reikiama informacija, gaunama mokymų
metu. Pastaruoju metu slaugytojai
mokėsi skirtingomis ligomis sergančių pacientų aromaterapijos
taikymo būdų. Patvirtintas slaugos
diagnozių, tikslų ir priemonių sąrašas. Kiekvienai iškilusiai slaugos
problemai spręsti galima rasti ekspertą ir kreiptis patarimo. Slaugos
tarnyba kartu su Personalo tobulinimo tarnyba organizuoja atitinkamos
aktualios kompetencijos įgijimo
mokymus, pvz., mokymus apie
demenciją. Kompetenciją įgijęs slaugytojas dalijasi žiniomis su skyriaus

El. mokymai
Visi be išimties ligoninės darbuotojai turi dalyvauti periodiniuose
el. mokymuose higienos, paciento
identifikavimo, duomenų apsaugos,
priešgaisrinės saugos temomis. Tai
yra patrauklios formos mokymo medžiaga ligoninės intraneto sistemoje.
Darbuotojas į savo el. pašto dėžutę
gauna nuorodą į būtinus mokymus.
Mokymuose pagal atitinkamas
temas yra naudojama vaizdinė medžiaga, padedanti labiau suprasti
aptariamas situacijas. Medžiaga
išdėstyta suprantamai, nesukelia
frustracijos ir nepajėgumo jausmo.
Kursas yra įskaitomas teisingai atsakius ne mažiau 80 proc. klausimų.

Gerovė darbe
Ligoninėje didelis dėmesys skiriamas
darbuotojų gerovei darbe. Darbuotojai yra aprūpinti ne tik kokybiškomis
darbo priemonėmis, ergonomiška
darbo vieta, bet yra užtikrinami
psichosocialiniai gerovę darbe lemiantys veiksniai. Darbuotojui suteikiama informacija visais rūpimais
darbo klausimais. Jei darbuotojas
turi sunkumų namie dėl slaugomo
šeimos nario, jam yra suteikiama
išsami informacija, kur ir kokios
pagalbos šalies mastu jis gali tikėtis.
Pastebėta, kad visais klausimais yra
pateikiami konkretaus kontaktinio
asmens duomenys.
Darbuotojas yra mokomas netoleruoti
psichologinio engimo (mobingas).
Ligoninėje yra veikiantis mechanizmas, padedantis atpažinti psichologinį
engimą (mobingas), bei kreiptis asmeninės ar anoniminės (telefonu) pagalbos. (Mobingas – tai tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką pasikartojantis kolegų
elgesys darbovietėse, kurio dažniausias tikslas – pažeminti, apjuokti kurį
nors kolegą, sumažinti vertę, eliminuoti arba net atitraukti darbuotoją
nuo bendradarbių (Vikipedija).)
Ligoninės teritorijoje darbo dienomis
6.00–18.30 val. veikia vaikų lopšelis.
Ligoninėje dirbantiems tėvams tai
yra didelė parama.

Rizikos ir kokybės tarnybos darbuotojai. Pirmas iš kairės tarnybos vadovas G. Sendlhofer’is.

Personalo tobulinimo tarnybos darbuotojai. Pirmas iš kairės vadovas
H. U. Schloegl’is, pirma iš dešinės E. Zaponig.
Klausimynai pateikiami ir iš darbo
išėjusiems darbuotojams. Klausimai
apima šias sritis: karjeros galimybės, komandinis darbas, tiesioginio vadovo darbo stilius, darbo
organizavimas, išėjimo iš darbo
priežastys. Remdamasi gautais buvusių darbuotojų atsakymais įstaiga
įvardija veiksnius, kuriuos galima
gerinti.
Naudodamasi proga noriu padėkoti
Kauno klinikų generaliniam direktoriui prof. habil. dr. R. Jurkevičiui,

Baigiamosios konferencijos Stokholme akimirkos.

Slaugos koordinavomo tarnybos
vadovei dr. Vilmai Raškelienei bei
nacionalinei HOPE programos koordinatorei dr. Daivai Zagurskienei už
suteiktą neeilinę galimybę praplėsti
profesinį akiratį ir pagaliau susivokti
sveikatos priežiūros sistemoje!
Jei kuris iš skaitytojų norėtų išsamesnių patikslinimų ar tiesioginių
kontaktų su geranoriškais Graco
ligoninės atsakingų tarnybų darbuotojais, prašome kreiptis el. paštu:
ingrida.urboniene@kaunoklinikos.lt

Asmeninio archyvo nuotr.
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Darbuotoją Rità Alimienę, mirus mylimam tėveliui,
nuoširdþiai uþjaučia ir kartu liûdi
filialo Onkologijos ligoninės Chirurgijos,
Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyrių kolegos.

Nuoširdþiai uþjaučiame Gastroenterologijos klinikos docentę,
mokslo darbuotoją Aidà Þvirblienę dėl mylimo tėvelio mirties.
LSMU MA MF Gastroenterologijos klinikos kolektyvas
LSMU Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorijos kolektyvas

LSMU TENISININKĖS – LIETUVOS UNIVERSITETŲ
STUDENTŲ TENISO ČEMPIONATO PRIZININKĖS!
Gegužės 26–27 d. vyko Lietuvos
universitetų studentų teniso
čempionatas. Čempionate da
lyvavo penkių Lietuvos univer
sitetų pajėgiausi sportininkai.
Tomas Bardauskas, LSMU SI treneris
LSMU atstovavo 6 sportininkai: Ieva
Kaminskaitė MF 5 k., Benedikta Pale
sik OF 1 k., Sara Ida Maria Nova VF 1
k., Redas Pociūnas VF 2 k., Augustas
Rudzevičius OF 1 k. ir Mantas Gra
bauskas MF 2 k. Komandinėje įskai
toje LSMU užėmė 4ąją vietą, o Ieva
Kaminskaitė ir Benedikta Palesik
merginų dvejetų rungtyje iškovojo
3 vietą. Dėkojame LSMU SI Sporto
centrui už suteiktą galimybę pasi
rengti Lietuvos universitetų studentų
teniso čempionatui Àžuolyno parko
teniso kortuose.

R. Pociûno nuotr.
LSMU teniso rinktinė Lietuvos universitetų studentų teniso čempionate Gineitiš
kėse (Vilniaus raj.). Iš kairės: Benedikta Palesik OF 1 k. ir Ieva Kaminskaitė MF
5 k. – Lietuvos universitetų studentų teniso čempionato prizininkės.

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

DISERTACIJOS GYNIMAS
Rugpjūčio 27 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų Laboratorinės medicinos klinikos salėje Nr. 217 (Eivenių g. 2, LT50161
Kaunas) viešajame Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama
Živilės Žemeckienės daktaro disertacija „Astmos uždegiminio branduolio faktoriaus kapa B kelio genetinių ir biocheminių žymenų bei jų sąsajų paieška“
(biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Astra Vitkauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Biologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Nariai:
Prof. dr. Aušra Mongirdienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biome
dicinos mokslai, medicina – 06B)
Doc. dr. Rasa Ugenskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedi
cinos mokslai, biologija – 01B)
Dr. Audronė Eidukaitė (Inovatyvios medicinos centras, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Doc. dr. Denis Kaynov (Helsinkio universitetas, biomedicinos mokslai, biolo
gija – 01B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT50161
Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Rugpjūčio 31 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre 202 auditorijoje (Sukilėlių
pr. 13, LT50166 Kaunas) viešajame Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje
bus ginama Evelinos Rekuvienės daktaro disertacija „Kvėpavimo grandinės I
komplekso slopiklių vaidmuo reguliuojant mitochondrijų nespecifinį laidumą ir
apsaugant smegenų ląsteles nuo išemijos pažeidimo“ (biomedicinos mokslai,
biologija – 01B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Ramunė Morkûnienė (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Konsultantė – prof. dr. Laima Ivanovienė (Lietuvos sveikatos mokslų universi
tetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Biologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – doc. dr. Jurgita Skiecevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų univer
sitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Nariai:
Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. habil. dr. Vida Mildaþienė (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos
mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Aidas Alaburda (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, bio
logija – 01B)
Prof. dr. Maija Dambrova (Latvijos organinės sintezės institutas, biomedicinos
mokslai, farmacija – 08B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT50161
Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

PADĖKA

D

ėkoju Pulmonologijos skyriaus gydytojui Vytautui Ankudavičiui už profe
sionalią, rūpestingą pagalbą gydant plaučių uždegimą.
Janina Valčiukienė

B

enedikto Pilkausko vardu už begalinį rūpestį, profesionalumą, kantrybę
ir priežiūrą noriu padėkoti Gerbiamajam profesoriui Mindaugui Kiudeliui
ir visai jo komandai. Ačiū.
Pagarbiai
Neringa Pilkauskienė, Benedikto Pilkausko marti

D

ėkoju Kauno klinikų profesionaliam kolektyvui už suteiktą pagalbą birže
lio 9 vakarą. Žaviuosi jūsų profesionalumu ir žmogiškumu.
Dėkoju gydytojai Loretai Venckienei, rezidentėms Kotrynai Marijai Miciuke
vičiūtei, Gintarei Stončiūtei ir jaunam chirurgui, kuris siuvo galvos žaizdą.
Visiems nuoširdžiai ačiū.
Aidas Mackevičius

Renkamos pacientų grupės klinikiniams tyrimams, kurių metu bus atlieka
ma įprastinė dantų implantacijos procedūra ir protezavimas. Tyrimo daly
viams taikoma iki 50 proc. nuolaida. Kontaktinis tel. 8 610 98097.

