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LSMU REKTORIUI PROF. REMIGIJUI ŽALIŪNUI SUTEIKTAS ODESOS
NACIONALINIO MEDICINOS UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARO VARDAS
Universiteto bendruomenei – džiugi žinia: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui
birželio 19 d. suteiktas Odesos nacionalinio medicinos
universiteto (Ukraina) garbės daktaro vardas (Doctor
honoris causa).

Garbės daktaro regalijas prof. Remigijui Žaliūnui įteikė Odesos nacionalinio
medicinos universiteto rektorius prof. dr. Valeriy’us Zaporozhan’as.

Odesos nacionalinio medicinos universiteto nuotr.

LSMU IR TOKIJO UNIVERSITETO MOKSLININKAI
SĖKMINGAI BENDRADARBIAUJA

Rasa Masiokaitė

G

arbingu titulu Rektorius įvertintas už išskirtinius nuopelnus kardiologijos, visuomenės
sveikatos, medicinos mokslams ir didelę įtaką
Europos bei pasaulio mokslo ir švietimo bend
ruomenei.
Garbės daktaro regalijas prof. Remigijui Žaliūnui
įteikė Odesos nacionalinio medicinos universiteto rektorius prof. dr. Valeriy’us Zaporozhan’as
iškilmingo šios aukštosios mokyklos Mokslo
tarybos posėdžio metu.
Odesos nacionalinis medicinos universitetas –
viena didžiausių Ukrainos aukštųjų mokyklų.
Joje – 6 fakultetai, mokosi apie 6 tūkst. studentų, iš jų – apie 1,3 tūkst. užsieniečių iš 52 šalių.
Universitete dėstoma ukrainiečių, rusų ir anglų
kalbomis.
Abu universitetai daug metų bendradarbiauja
strateginėse plėtros, dalijimosi darbo su studentais patirtimi, metodologinės veiklos srityse.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius
akademikas habilituotas daktaras prof. Remigijus Žaliūnas taip pat yra Moldovos valstybinio
medicinos ir farmacijos universiteto „Nicolae
Testemitanu“ garbės daktaras, Prancūzijos garbės konsulas Kaune.

ŽURNALO „MEDICINA“
CITUOJAMUMO RODIKLIS – 1,429
M

Susitikimo su prof. T. Tomita akimirka.
Dr. Silvija Jankevičiūtė, LSMU NI Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų
laboratorijos mokslininkė

B

irželio 15 dieną LSMU Neuromokslų
institute ir LSMU MA Farmacijos
fakultete lankėsi profesorius Taisuke
Tomita iš Tokijo universiteto (Japonija)
Farmacijos mokslų fakulteto, Smegenų
ir neurologinių sutrikimų laboratorijos.
Vizito metu buvo aptarti šiuo metu
Tokijo universiteto ir LSMU Neuromokslų instituto mokslininkų vykdomo
LMT finansuojamo Lietuvos–Japonijos
dvišalio bendradarbiavimo programos
projekto „Alzheimerio ligos molekulinių veiksnių tyrimai: užląstelinio tau,
beta amiloido ir neurouždegimo ryšys“
(2018–2020) (projekto vad. prof. dr.

Autorės nuotr.
R. Morkūnienė) klausimai bei aptarti
galimi ateities bendradarbiavimo
planai ir galimos bendros mokslinės
idėjos.
Susitikimo metu prof. T. Tomita susipažino su Neuromokslų instituto (NI)
Biochemijos laboratorijos, Farmacijos
fakulteto mokslininkų vykdomais
projektais bei tematikomis, kurias
pristatė ir apžvelgė Biochemijos lab.
vadovė prof. Vilmantė Borutaitė bei
Farmacijos fakulteto dekanė prof.
Ramunė Morkūnienė. Svečias vizito
metu aplankė ir Neuromokslų institute įsikūrusias laboratorijas bei
Farmacijos fakultetą, susipažino vykdomomis studijų bei mokslo tematikomis, bendravo su mokslininkais
ir buvo sužavėtas ne tik modernia
infrastruktūra, tačiau ypač – moks-

lininkų kompetencija ir vykdomais
moksliniais tyrimais, projektais ir
inovatyviu požiūriu į mokslą. Savo
ruožtu prof. T. Tomita pristatė savo
mokslinės grupės vykdomus tyrimus
ir Neuromokslų instituto bei LSMU
bendruomenės nariams skaitė paskaitą „Molekulinės ir ląstelinės patologijos supratimas ir artimiausios
strategijos Alzheimerio ligai įveikti“
(„Understanding the molecular/cellular pathology and emerging strategies against Alzheimer disease“). Jos
metu buvo pristatomi Alzheimerio
ligos atsiradimą ir plitimą lemiantys veiksniai, ligos patogenezė ir
jos ryšys su beta amiloido ir tau
baltymais, apžvelgti naujausi bei
perspektyviausi Alzheimerio ligos
gydymo metodai ir strategijos.

ieli žurnalo „Medicina“ autoriai, recenzentai ir skaitytojai, su džiugesiu
norime pranešti, kad žurnalo „Medicina“
cituojamumo rodiklis nuosekliai didėja
ir, remiantis „Clarivate Analytics’ Web of
Science“ duomenų baze, 2017 metais jau
pasiekė 1,429 – padidėjo 78 procentais!
Cituojamumo rodiklis yra apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimo
skaičių einamaisiais metais iš bendro
straipsnių skaičiaus, publikuotų per
dvejus praėjusius metus (2017 m. CR =
straipsnių citavimo skaičius 2017 m. /
straipsnių skaičius 2015 ir 2016 m). Žurnalas „Medicina“ patenka į trečiosios
kvartilės grupę (Q3) ir užima 83 vietą iš
154 indeksuojamų
žurnalų „Bendrosios
medicinos žurnalų“ („General and
Internal Medicine“)
grupėje – per 2017
metus pasiekta 890
citavimų.
Dėkojame už Jūsų
indėlį ir norime pakviesti publikuotis
Žurnalo „Medicina“ cituojamumo rodiklis
visų mūsų žurnale!
Žurnalo „Medicina“
redakcija
Nuoroda
į žurnalo
„Medicina“
tinklalapį:
http://www.mdpi.com/
journal/medicina

Žurnalo „Medicina“ straipsnių ir citavimų skaičius
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LSMU SENATO POSĖDYJE. 2018 M. BIRŽELIO 22 D.

NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU)
statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) antrojo skirsnio 37 punkto 6 papunkčiu ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatais
(patvirtinta 2014 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 46-15; nauja redakcija
nuo 2016 m. gruodžio 23 d., patvirtinta nutarimu Nr. 83-6), Senatas
nutaria suteikti: doc. dr. Mindaugui Jievaltui profesoriaus pedagoginį
vardą ir išduoti atestatą; doc. dr. Auksei Mickienei profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. dr. Rūtai Pribuišienei profesoriaus
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. dr. Ingridai Ulozienei profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr. Olgai Riklikienei docento
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr. Alinai Smalinskienei docento
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
(Žin., 2009, 54-2140, i. k. 1091010ISTA00XI-242) 28 straipsnio 2 dalies
10 punkto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010,
Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 2
papunkčio nuostatomis, išklausęs Sporto instituto vadovo prof. Rimtauto Gudo pristatymą, susipažinęs su Plėtros ir integracijos komisijos
išvada, teikiant rektoriui, LSMU Senatas nutarė:
1. Pritarti Slaugos fakulteto struktūros pakeitimui – pertvarkyti Sporto
institutą į profilinę Sporto medicinos kliniką, į kurios struktūrą būtų
įtraukta Sporto traumų tyrimų laboratorija.
2. Siūlyti rektoriui teikti LSMU tarybai teikimą dėl Sporto instituto pertvarkymo į profilinę Sporto medicinos kliniką bei Sporto traumų tyrimų
laboratorijos įsteigimo joje.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ikiklinikinių tyrimų centro nuostatus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria pritarti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Klinikinių tyrimų
centro nuostatams.
Vadovaudamasis 2017 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-362 „Dėl diplomų, diplomų priedėlių
ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos,
apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir diplomo priedėlio
pildymo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. Pakeisti 2010 m. lapkričio 26 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato nutarimą Nr. 3-06 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
diplomų ir diplomo priedėlio (priedo) blankų patvirtinimo“ ir išdėstyti
nauja redakcija pridedamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
diplomas blankų privalomąsias formas, tekstus ir rekvizitus:
1.1. Bakalauro diplomo (kodas 6125) blanko (serija BU) privalomąją
formą, tekstą ir rekvizitus.
1.2. Bakalauro diplomo su pagyrimu (kodas 6125) blanko (serija BUP)
privalomąją formą, tekstą ir rekvizitus.
1.3. Magistro diplomo (kodas 7125) blanko (serija MU) privalomąją
formą, tekstą ir rekvizitus.
1.4. Magistro diplomo su pagyrimu (kodas 7125) blanko (serija MUP)
privalomąją formą, tekstą ir rekvizitus.
1.5. Bakalauro diplomo priedėlio (kodas 6125R) blanko (serija LUB)
privalomąją formą, tekstą ir rekvizitus.
1.6. Magistro diplomo priedėlio (kodas 7125R) blanko (serija LUM)
privalomąją formą, tekstą ir rekvizitus.
2. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato nutarimus:
2.1. 2014 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato
nutarimo Nr. 49-14 1 ir 2 punktus.
2.2. 2015 m. kovo 20 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato
nutarimą Nr. 57-14.
3. Nustatyti, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas gali išduoti
diplomus ir diplomų priedėlius, kurių blankų privalomosios formos
patvirtintos iki šio nutarimo įsigaliojimo, ne ilgiau kaip iki 2019 m.
rugpjūčio 31 d.
Vadovaudamasis 2017 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-362 „Dėl diplomų, diplomų priedėlių
ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos,
apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir diplomo priedėlio
pildymo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. Pakeisti 2015 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato nutarimą Nr. 61-02 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
jungtinio magistro diplomo ir jungtinio magistro diplomo su pagyrimu
privalomųjų formų tvirtinimo“ ir išdėstyti nauja redakcija pridedamus
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto diplomų blankų privalomąsias
formas, tekstus ir rekvizitus:
1.1. Jungtinio magistro diplomo (kodas 7125J) blanko (serija JMU)
privalomąją formą, tekstą ir rekvizitus.
1.2. Jungtinio magistro diplomo su pagyrimu (kodas 7125J) blanko (serija
JMUP) privalomąją formą, tekstą ir rekvizitus.
2. Nustatyti, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas gali išduoti
diplomus, kurių blankų privalomosios formos patvirtintos iki šio nutarimo įsigaliojimo, ne ilgiau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227) 37 punkto 19 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. birželio 19 d.
nutarimą Nr. KT14-N9/2018 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų

įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m.
sausio 13 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“,
Senatas nutaria:
1. Pakeisti 2018 metų studentų priėmimo taisyklių II skyriaus:
a) 1 punkto lentelę „Studijų programos“, ją papildyti studijų programa
„Socialinis darbas medicinoje“;
b) 1 punkto lentelę „Studijų programos“, prie jungtinės studijų programos „Sveikatos informatika“ išbraukti pastabą „Priėmimą vykdo Kauno
technologijos universitetas“;
c) 3.1 punkto lentelę, ją papildyti studijų programa „Socialinis darbas
medicinoje“;
d) 3.1 punkto lentelę, prie jungtinės studijų programos „Sveikatos
informatika“ išbraukti pastabą „Priėmimą vykdo Kauno technologijos
universitetas“.
2. Pakeisti 2018 metų studentų priėmimo taisyklių III skyriaus:
a) 1 punkto lentelę „Studijų programų sąrašas“, prie jungtinės studijų
programos „Medicininė chemija“ išbraukti išnašą „Priėmimą vykdo
Kauno technologijos universitetas“;
b) 2.1 punkto lentelę „Konkursinio balo sandara“, prie jungtinės studijų
programos „Medicininė chemija“ išbraukti išnašą „Priėmimą vykdo
Kauno technologijos universitetas“;
c) 2.2 punkto lentelę, ją papildyti studijų programa „Medicininė chemija“ ir konkursinio balo sandara „KB = V×0,7 + M×0,1 + Z×0,2“;
d) 3.1 punktą, prie jungtinės studijų programos „Medicininė chemija“
išbraukti išnašą „Priėmimą vykdo Kauno technologijos universitetas“;
e) 4 punkto lentelę, dalyje prie „Motyvacijos laiškas“, ir šią dalį išdėstyti

taip: „Motyvacijos laiškas (iki 1 psl. apimties, stojant į Slaugos lyderystės, Išplėstinės slaugos praktikos, Sveikatinimo ir reabilitacijos, Medicininės chemijos bei Dailės terapijos magistrantūros studijų programas).“.
3. Skelbti suvestinę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2018 metų
studentų priėmimo taisyklių redakciją.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227) 23 punkto 8 ir 9 papunkčių nuostatomis, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018
m. birželio 19 d. nutarimą Nr. KT14-N9/2018 „Dėl Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26
dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“, Senatas nutaria:
1. Patikslinti planuojamo 2018 metų studentų priėmimo skaičiaus
sąrašą (PRIEDAS), kuris buvo teiktas Universiteto tarybai tvirtinant
bendrą 2018 metų priėmimo į LSMU I kursą studentų skaičių. Į 2018
metų studentų priėmimo skaičiaus sąrašą įtraukti studijų programas,
kurios buvo laikinai akredituotos ribojamai: „Socialinis darbas medicinoje“ (pirmoji pakopa), „Sveikatos informatika“ (pirmoji pakopa),
„Medicininė chemija“ (antroji pakopa).
2. Priėmimas vykdomas neviršijant Universiteto tarybos 2018 m. gegužės
30 d. nutarimu Nr. UT1-23-4 patvirtinto bendro 2018 metų priėmimo į
LSMU I kursą studentų skaičiaus: į pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų programas – 1506, į antrosios pakopos studijų programas – 465.
Prof. Mindaugas Malakauskas, Senato pirmininko pavaduotojas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

PRIEDAS. Planuojami 2018 metų studentų priėmimo skaičiai
Pirmoji studijų pakopa ir vientisosios studijos (1506)
Studijų krypčių
grupė
Gyvybės mokslai
Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Studijų programa

D06 Biochemija
D02 Genetika
G01 Medicina
G02 Odontologija
G03 Burnos priežiūra
G05 Farmacija
G08 Slauga ir akušerija
G08 Slauga ir akušerija
G08 Slauga ir akušerija
G06 Reabilitacija
G06 Reabilitacija
G04 Visuomenės sveikata
G04 Visuomenės sveikata
G04 Visuomenės sveikata
H01 Veterinarija

Medicininė ir veterinarinė biochemija (NL)
Medicininė ir veterinarinė genetika (NL)
Medicina (NL)
Odontologija (NL)
Burnos higiena (NL)
Farmacija (NL)
Slauga (NL)
Slauga (NL neak. mokymosi būdas)
Akušerija (NL)
Kineziterapija (NL)
Ergoterapija (NL)
Visuomenės sveikata (NL)
Veterinarinė maisto sauga (NL)
Veterinarinė maisto sauga (I)
Veterinarinė medicina (NL)

Planuojama priimti
lietuvių kalba* (vf + vnf)
25
35
308
70
25
144
84
32
18
60
15
40
30
8
150

Planuojama priimti
užsienio kalba* (vnf)
–
–
160
40
–
24
25
–
–
–
15
–
–
–
36

Veterinarijos
mokslai
Žemės ūkio mokslai I04 Gyvulininkystė
30
–
Gyvulininkystės technologija (NL)
I04 Gyvulininkystė
12
–
Gyvulininkystės technologija (I)
I04 Gyvulininkystė
25
–
Gyvūnų mokslas (NL)
I04 Gyvulininkystė
12
–
Gyvūnų mokslas (I)
I06 Maisto studijos
35
–
Maisto mokslas (NL)
I06 Maisto studijos
8
–
Maisto mokslas (I)
Socialiniai mokslai J07 Psichologija
40
–
Sveikatos psichologija (NL)
J04 Socialinis darbas
15*
_
Socialinis darbas medicinoje (NL)
Informatikos
B01 Informatika
10*
_
Sveikatos informatika (NL)
mokslai
Iš viso
1206
300
*Į tam tikras studijų programas priimamų studentų skaičius gali kisti, bet negali būti viršytas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos patvirtintas
bendras į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas priimamų studentų skaičius.

Antroji studijų pakopa (magistrantūra) (465)
Studijų krypčių
grupė
Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Studijų programa

Planuojama priimti
Planuojama priimti
lietuvių kalba* (vf +vnf)
užsienio kalba* (vnf)
G01 Medicina
20
–
Laboratorinės medicinos biologija (NL)
G04 Visuomenės sveikata
25
15
Visuomenės sveikata (NL)
G04 Visuomenės sveikata
35
15
Gyvensenos medicina (NL)
G04 Visuomenės sveikata
30
–
Visuomenės sveikatos vadyba (NL)
G04 Visuomenės sveikata
30
–
Visuomenės sveikatos vadyba (I)
G08 Slauga ir akušerija
30
25
Išplėstinė slaugos praktika (NL)
G08 Slauga ir akušerija
Slaugos lyderystė
20
–
G06 Reabilitacija
55
–
Sveikatinimas ir reabilitacija (NL)
G06 Reabilitacija
15
–
Dailės terapija (I)
G04 Visuomenės sveikata
15
–
Veterinarinė maisto sauga (NL)
G04 Visuomenės sveikata
30
–
Veterinarinė maisto sauga (I)
Socialiniai mokslai J07 Psichologija
30
–
Sveikatos psichologija (NL)
Žemės ūkio mokslai I06 Maisto studijos
8
10
Maisto mokslas (NL)
I06 Maisto studijos
12
–
Maisto mokslas (I)
I04 Gyvulininkystė
15
5
Gyvulininkystės technologija (NL)
I04 Gyvulininkystė
15
–
Gyvulininkystės technologija (I)
I04 Gyvulininkystė
–
–
Gyvūninių išteklių valdymas (NL)
I04 Gyvulininkystė
10
–
Gyvūninių išteklių valdymas (I)
Fiziniai mokslai
C01 Chemija
10*
–
Medicininė chemija (NL)
Iš viso
395
70
*Į tam tikras studijų programas priimamų studentų skaičius gali kisti, bet negali būti viršytas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos patvirtintas
bendras į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas priimamų studentų skaičius.

Planuojama priimti į papildomas studijas (75)
Studijų krypčių grupė
I06 Maisto studijos
G04 Visuomenės sveikata
I04 Gyvulininkystė
I04 Gyvulininkystė
G04 Visuomenės sveikata
Iš viso

Studijų programa
Maisto mokslas (NL, I)
Veterinarinė maisto sauga (NL, I)
Gyvulininkystės technologija (NL)
Gyvūnų mokslas (I)
Visuomenės sveikata (I)

Planuojama priimti
15
25
10
5
20
75
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INTENSYVI STAŽUOTĖ: NEFROLOGIJOS KLINIKA PASIDALIJO
PATIRTIMI SU KOLEGOMIS UŽSIENIEČIAIS
Birželio viduryje į Kauno klinikų Nefrologijos kliniką pagal tarptautinę Pasaulinės nefrologų draugijos programą „Seseriniai inkstų ligų
centrai“ („Sister Renal Centres“) dviejų savaičių stažuotei atvyko
gydytojai iš Lucko miesto klinikinės ligoninės.

K

aip pasakojo Nefrologijos klinikos
vadovė prof. Inga Arūnė Bumblytė,
šios stažuotės tikslas – padėti plėtoti
nefrologiją ekonomiškai silpnesnėje
šalyje ir diegti joje šiuolaikišką nefrologijos tarnybos modelį. „Džiaugiuosi,
kad prisidėdami prie šios programos
esame žinomi tarp pasaulio nefrologų.
Šis kolegų vizitas buvo labai intensyvus – iš viso aplankėme dvylika
įvairių skyrių. Svečiai buvo sužavėti
visų sutiktų Ligoninės gydytojų ir kitų
darbuotojų draugiškumu, geranoriškumu ir profesiniais gebėjimais“, – apie
vizitą pasakojo prof. I. Bumblytė.
Kolegoms iš Ukrainos didžiausia
gydymo įstaiga Lietuvoje paliko neišdildomą įspūdį. „Kauno klinikose
dirba puikūs savo srities profesionalai, kurie visuomet stengiasi viską
parodyti, paaiškinti ir padėti. Ypač
man patiko paslaugus Nefrologijos
klinikos personalas, kuris viso projekto metu – 2 savaites – suteikė
mums žinių ir noriai bendradarbiavo“, – įspūdžiais dalijosi Lucko miesto klinikinės ligoninės vyr. slaugytoja
Nadia Bortnik.
N. Bortnik teigė, kad svarbiausias

vizito tikslas buvo stebėti ir periimti
žinias apie nefrologinės tarnybos
modelį iš Kauno klinikų nefrologų.
„Mus domino ne tik darbo metodai,
transplantologija, detoksikacija, bet
ir pati klinika, jos veikimo principai,
pavyzdžiui, kaip organizuojamas vyr.
slaugytojų, kitų slaugos darbuotojų
arba sanitarų darbas. Pamačiau ir
sužinojau būtent tai, ko norėjau“, –
kalbėjo moteris.
Kauno klinikose lankėsi ligoninės
vyr. slaugytoja N. Bortnik, vyr. gydytojo pavaduotojas organizaciniais
klausimais gydytojas endoskopuotojas Andrii’s Smolianinov’as ir gydytojas anesteziologas Serhii’s Letoško.
Pagal minėtą „Seserinių inkstų ligų
centrų“ („Sister Renal Centres“)
draugijos programą Lucko miesto
klinikinė ligoninė yra jaunesnioji
sesuo (angl. emerging center), Bresto regioninė ligoninė – vyresnioji
(angl. supporting center), o Kauno
klinikos – vyriausioji (angl. mentor
center). Ukraina šioje programoje
dalyvauja jau antrus metus, o Kauno
klinikos – 20 metų.
Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų nuotr.

„Stažuotės siekis – nefrologijos plėtra ekonomiškai silpnesnėje šalyje,
diegiant šiuolaikišką nefrologinės tarnybos modelį.“

TARPTAUTINIO HBSC TYRIMO SUSITIKIMAS VARŠUVOJE
Birželio 21–23 dienomis Lenkijoje, Varšuvos universitete, vyko Tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir gyvensenos tyrimo
(angl. Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) tarptautinio
mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo pavasario susitikimas.
Agnė Slapšinskaitė, Monika Grincaitė,
Kastytis Šmigelskas

S

enojoje Varšuvos universiteto
bibliotekoje visus tarptautinius
partnerius pasveikino Lenkijos sveikatos apsaugos ministerijos viceministras Marcin’as Czech’as. Plenarinėje atidarymo sesijoje sveikinamąjį
žodį tarė ir HBSC tyrimo tarptautinė
koordinatorė Jo Inchley. Susitikimo
metu buvo apžvelgta, kaip 48 šalims sekėsi vykdyti 2017–2018 metų
tyrimą, kuris yra vykdomas kas ket
verius metus beveik visose Europos
šalyse, o tyrimą koordinuoja Pasaulio sveikatos organizacija.
Lietuvoje tyrimą vykdo LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos
tyrimų institutas, todėl mūsų šaliai
šiame susitikime atstovavo HBSC
tyrimo grupės atstovai – LSMU VSF
Sveikatos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr.
Kastytis Šmigelskas (pagrindinis
tyrėjas), jaunesnieji mokslo darbuotojai dr. Agnė Slapšinskaitė,
Tomas Vaičiūnas, Monika Grincaitė,
naujosios narės Justė Lukoševičiūtė
ir Monika Žemaitaitytė. Lietuvoje
2018 m. tyrimas buvo vykdomas
balandžio–gegužės mėnesiais,
apklausoje dalyvavo 11–15 m. amžiaus mokiniai iš 64 mokyklų visoje
Lietuvoje. Iš viso tyrime dalyvavo
27 bendrai apmokyti tyrėjai, vykdę
apklausas mokyklose. Daugiausia
moksleivių apklaususios studentės
Laura Lipkytė (Sveikatos psichologijos magistrantūros I kursas) ir Greta
Oklinskaitė (Visuomenės sveikatos
magistrantūros I kursas) taip pat

buvo pakviestos ir dalyvavo šiame
susitikime.
Iš viso tarptautiniame HBSC susitikime Varšuvoje dalyvavo 107 atstovai
iš Europos ir Šiaurės Amerikos, buvo
Pasaulio sveikatos organizacijos
atstovas. Tyrėjai tikslinėse grupėse
(angl. Focus Groups) turėjo galimybę
diskutuoti įvairiomis temomis – mitybos ir dietos (angl. Eating and Dieting), šeimos kultūros (angl. Family
Culture), rizikingos elgsenos (angl.
Risk Behaviour), lytinės sveikatos
(angl. Sexual Health), socialinių netolygumų (angl. Social Inequalities),
pozityvios sveikatos (angl. Positive
Health), fizinio aktyvumo (angl.
Physical Activity), bendraamžių kultūros (angl. Pear Culture), mokyklos
(angl. School), smurto ir traumų
prevencijos (angl. Violence and Injury
Prevention). E zonos šalių (Armėnija,
Azerbaidžanas, Estija, Gruzija, Kazachija, Latvija, Lietuva, Moldavija,
Rusija, Ukraina) susitikime kiekviena
šalis pristatė ne tik sunkumus ir
problemas, su kuriomis susidūrė
organizuodamos ir vykdydamos tyrimą, bet ir pasidžiaugė, kad pavyko
surinkti numatytas tiriamųjų imtis ir
apklausti numatytą mokinių skaičių.
Lietuvai tai buvo 7-asis sėkmingai užbaigtas HBSC tyrimas (pirmasis vyko
1994 m.). Pirmoji konferencijos diena
buvo užbaigta socialiniu jaunimo
įtraukimo projektu, vykusiu Lazenkų
parke (Łazienki Królewskie), kurį dar
XVIII amžiaus pabaigoje įkūrė Abiejų
Tautų Respublikos valdovas, mokslo ir menų mecenatas Stanislovas
Augustas Poniatovskis (1732–1798).
Antroji diena buvo ne mažiau inten-

Lietuvos HBSC tyrimo komanda prie senosios Varšuvos universiteto bibliotekos.
syvi nei pirmoji. Visų dalyvių laukė
mokslinių tyrimų sklaidos seminaras
(angl. Research Communication
Workshop), taip pat – tikslinių
grupių seminarai, Šiaurės šalių psichikos sveikatos gerosios patirties
pristatymas (angl. Positive Mental
Health). Itin daug laiko buvo skirta
mokslinėms grupėms kurti (angl.
Networking) ir skirtingų mokslinių
grupių susitikimams. Be to, vyko
žodiniai pranešimai su diskusijomis,
taip pat buvo galima susipažinti su

stendiniais pranešimais (čia Lietuvai
atstovavo M. Grincaitė). Uždarant
plenarinę sesiją buvo apdovanoti
patys geriausi stendiniai darbai
ir žodiniai pranešimai. Trečiąją,
paskutinę, dieną vyko uždaromoji
pagrindinių tyrėjų asamblėja, kurioje
Lietuvai atstovavo K. Šmigelskas. Joje
pabrėžta naujų Europos teisės dokumentų svarba organizuojant vaikų ir
jaunimo tyrimus, taip pat vykdomų
tyrimų imčių reprezentatyvumas. Be
to, vyko jaunųjų tyrėjų grupės (angl.

T. Vaičiūno nuotr.
Early Careers Groups) susitikimas,
vėliau skirtingose teminėse sesijose
mokslininkai pristatė savo nuveiktus
darbus.
Šiuo metu Lietuvos HBSC tyrimo
grupė rengiasi 2018 metų pavasarį
suvesti vykusio tyrimo duomenis ir
juos pateikti tarptautiniam centrui
Norvegijoje. Kitas susitikimas vyks
lapkritį Estijos sostinėje Taline – panašiu metu jau turėtų būti žinomi
preliminarūs HBSC tyrimo Lietuvoje
rezultatai.
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LABORATORIJAI – ŠEIMOS TARYBOS PADĖKA BENDRADARBIAUDAMA SU
ITALIJOS MOKSLININKAIS,
Dr. Silvija Jankevičiūtė, LSMU NI Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų
laboratorijos mokslininkė

STUDENTĖ ATLIKS JUNGINIŲ NUO
VĖŽIO METASTAZIŲ TYRIMUS

B

irželio 14 dieną Šeimos tarybos
atstovai aplankė aktyviausius,
gegužės 15 d. Tarptautinei šeimos
dienai skirtoje akcijoje „Darbovietė – atvira šeimai“ dalyvavusius
kolektyvus. Vienas iš jų – LSMU
Neuromokslų instituto Biochemijos
laboratorijos kolektyvas. Mokslininkai maloniai bendravo su Kauno
miesto Šeimos tarybos atstovėmis.
Kalbėjosi apie socialinės akcijos
idėją, vieni su kitais dalijosi laboratorijoje vykusios šventės („Darbovietė – atvira šeimai“) įspūdžiais bei
mintimis, kad svarbu jausti bendrys-

Kauno miesto Šeimos tarybos nuotr.
tę tiek šeimoje, tiek darbovietėje.
Susitikimo metu laboratorijai įteikta
Kauno miesto Šeimos tarybos padėka, kurią įteikė tarybos pirmininkė

Vėžinės ligos yra antra pagal dažnumą mirties priežastis visame
pasaulyje. Viena svarbiausių tokio didelio mirtingumo priežasčių
yra vėlyva diagnostika ir naviko atsparumas vaistams, dėl kurių
atsiranda metastazės. Jos sudaro daugiau nei 90 proc. mirčių nuo
vėžio. Iki šiol nėra sukurta specifinių vaistų, slopinančių metastazes, ir tik keletas navikams gydyti vartojamų vaistų turi antimetastazinį potencialą.

dr. Ramunė Jurkuvienė. Susitikimui
einant į pabaigą aptarti ir ateities
bendradarbiavimo klausimai bei
planai.

NAUJIENOS IŠ PASAULINIO OFTALMOLOGŲ
KONGRESO, VYKUSIO BARSELONOJE
Pasaulinis oftalmologų kongresas (angl. World Ophthalmology
Congress (WOC)) – vienas pagrindinių tarptautinių oftalmologijos
srities renginių, organizuojamas kas dveji metai vis kitoje pasaulio
šalyje. Šiais metais Pasaulinis oftalmologų kongresas vyko birželio
16–19 dienomis Barselonoje (Ispanija).

Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė bei Lietuvos glaukomos draugijos
prezidentė prof. I. Janulevičienė, išeivijos lietuvis dr. E. Kondrot’as, Lietuvos
akių gydytojų draugijos pirmininkė doc. L. Kuzmienė, dokt. L. Šiaudvytytė,
dokt. A. Daveckaitė.
Akvilė Daveckaitė, Lina Šiaudvytytė

P

asaulinis oftalmologų kongresas –
vienas seniausių ir didžiausių
tarptautinių kongresų, pirmą kartą
surengtas dar 1875 m. (Briuselyje).
Kongresą rengia Tarptautinė oftalmologų taryba (angl. International
Council of Ophthalmology (ICO)), vienijanti daugiau nei 170 viso pasaulio
oftalmologų draugijų. Organizacija
siekia skleisti oftalmologijos žinias,
pagerinti regos priežiūros kokybę ir
pasiekiamumą bei išlaikyti ir atkurti
regos funkciją viso pasaulio žmonėms. Kongreso metu aptariamos
ir tokios temos, kurios dažnai lieka
nepaliestos nacionalinių ar regioninių
suvažiavimų metu: kaip pasaulinė
aklumo profilaktika ir ilgalaikių strategijų kūrimo iššūkiai ir laimėjimai.
Ilgalaikės glaukomos priežiūros strategijos rengimo, remiantis pasauline
patirtimi, sesijoje Europoje kylančius
iššūkius pristatė mūsų Universiteto
profesorė Tarptautinių ryšių ir studijų
centro dekanė, Lietuvos glaukomos
draugijos prezidentė, Europos glaukomos draugijos valdybos narė Ingrida Janulevičienė. Kartu su profesore
šioje sesijoje savo patirtimi dalijosi
pranešėjai iš kitų pasaulio regionų:

Afrikos, Australijos, Pietų Amerikos,
Šiaurės Amerikos ir Pietryčių Azijos.
Šiemet kongresas pritraukė per 8000
dalyvių iš daugiau nei 146 pasaulio
šalių. Daugiau nei 2200 pranešėjų iš
įvairių valstybių dalijosi savo patirtimi pristatydami pranešimus. Rengiant mokslinę kongreso programą
prisidėjo 93 nacionalinės, regioninės
ir specialybių draugijos. Pasauliniam
ofalmologų kongresui buvo pateikta
daugiau nei 2000 tezių (1058 stendiniai pranešimai, 905 elektroniniai
pranešimai / vaizdo pranešimai,150
pristatomųjų kursų).
Smagu pasidžiaugti, kad šiais metais
buvo surengta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos akių gydytojų draugijų
sesija. Sesijai pirmininkavo visų trijų
Baltijos valstybių oftalmologų atstovai: prof. I. Janulevičienė iš Lietuvos,
prof. Guna Laganovska iš Latvijos,
dr. Kuldar’is Kaljurand’as iš Estijos.
Šioje sesijoje pranešimus skaitė
LSMU atstovės. Akių ligų diagnostinio
skyriaus vadovė prof. I. Janulevičienė pristatė išsamų pranešimą apie
klinikinėje praktikoje taikomų gausių
glaukomų diagnostinių tyrimų vertę,
jų tarpusavio sąsajas ir subtilybes.
Akių ligų klinikos doktorantė Lina
Šiaudvytytė aptarė naujo glaukomų

diagnostikos žymens – akytosios
plokštelės sienelių spaudimų skirtumo – reikšmę. Doktorantės pranešimas buvo išsamus ir apibendrinantis
visų doktorantūros metų kruopštų
darbą, pateiktą straipsniuose, tarptautinėse konferencijose ir įžanga į
doktorantūros gynimo posėdį, kuris
vyko 2018 m. birželio 26 d. Neurologijos klinikos doktorantė oftalmologė
Akvilė Daveckaitė pranešime aptarė
pažinimo funkcijų sutrikimo įtaką,
gydant glaukoma sergančius pacientus. Doktorantė atlieka tarpdisciplininį darbą, kuriame vertina oftalmologinių pokyčių vertę pažinimo
funkcijų sutrikimais pasireiškiančių
neurodegeneracinių ligų diagnostikai.
Pastaraisiais metais tiek oftalmologų,
tiek neurologų konferencijose akcentuojamas akies ir galvos smegenų
panašumas bei aptariami oftalmologiniai pokyčiai, kurie galėtų būti
vertinami kaip prognoziniai žymenys.
Doktorantė pranešime pateikė dalį
savo doktorantūros darbo rezultatų,
aptarė pažinimo funkcijų sutrikimo
įtaką, gydant glaukoma sergančius
pacientus, galimus blogo atsako į
skiriamą gydymą veiksnius, psichologines problemas ir psichikos sveikatos sutrikimus.
Kongrese elektroninius pranešimus
pateikė gausus lietuvių gydytojų būrys. Veiksnius, lemiančius pakartotinį
gydymą po lazerinės subepitelinės
keratektomijos (angl. LASEK), elektroniniame pranešime pristatė gydytoja
Simona Stech iš klinikos „Lirema“.
Trumparegystės ir miR-328 raiškos
(sin. ekspresija) kraujyje sąsajas analizavo LSMU MA Kardiologijos instituto
Molekulinės kardiologijos laboratorijos laborantė Edita Kuncevičienė su
bendraautoriais. Ryšius tarp STAT3
(rs744166) ir SIRT1(rs12778366) genų
variantų ir atrofinės amžinės geltonosios dėmės degeneracijos pateikė
LSMU Akių ligų klinikos doktorantas
Mantas Banevičius ir bendraautoriai.
Kongrese dalyvavo gausus lietuvių
gydytojų oftalmologų būrys, tačiau
pranešimus skaitė tik gydytojai iš
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Akių ligų klinikos.
Tai ne tik garbė atstovauti savo Universitetui pasaulyje, tačiau ir didelė
atsakomybė, taip pat ir džiaugsmas,
kad mūsų Universitete atliktus darbus galima pristatyti viso pasaulio
oftalmologų bendruomenei.

Asmeninė nuotr.
Rasa Masiokaitė
„Manoma, kad kinazių slopikliai galėtų būti pritaikyti ląstelių migracijai
ir invazijai slopinti. Pastaruoju metu
ypač didelio susidomėjimo susilaukia šių junginių veikimo mechanizmo tyrimai, vertinant jų poveikį
vėžio mikroaplinkai, jos reguliacijai,
įskaitant ir įtaką ląstelių metastazavimui“, – teigia LSMU Medicininės ir
veterinarinės biochemijos studentė
Ugnė Endriulaitytė.
Nustatyta, kad tam tikri eksperimentiniai kinazių slopikliai slopina
metastazes pelių neuroblastomos
ir plaučių vėžio modeliuose, taip
pat mažina adhezines melanomos
ląstelių savybes in vitro, tai galėtų
trukdyti metastazavusioms ląstelėms sudaryti naujus navikus. Kitų
mokslininkų gauti rezultatai leidžia
manyti, kad kinazių slopikliai galėtų
būti kuriami ne tik kaip antivėžiniai
vaistai, mažinantys naviko augimą,
bet ir kaip vaistai nuo metastazių.
Atliekant projekte „Naujų kinazių
slopiklių antimetastazinio aktyvumo in vitro įvertinimas“ numatytus
tyrimus, bus naudojami kinazių slopikliai, susintetinti Kaljario (Cagliari)
universitete (Italija). Šių medžiagų
struktūra panaši į patvirtintą vaistinį
junginį sunitinibą, vartojamą neoperuojamiems arba metastazavusiems virškinamojo kanalo, kasos ir
inkstų navikams gydyti. Šie tyrimai
yra tęstiniai – prof. Vilmos Petrikaitės studentų grupėje atliekamų
eksperimentų dalis. Prieš metus
LSMU mokslininkė pradėjo glaudų
bendradarbiavimą su mokslininkais
iš Italijos, sutikusi vadovauti magistranto Lorenzo’o Serusi’o antivėžinio
aktyvumo tyrimams. Gauti daug
žadantys rezultatai paskatino tęsti
bendrus darbus ir gilintis į šių jungi-

nių veikimo mechanizmą.
Studentės U. Endriulaitytės vasaros
mokslinės praktikos tyrimų tikslas
yra ištirti naujų junginių antimetastazinį aktyvumą (poveikį navikinių
ląstelių migracijai ir invazijai) in
vitro modeliuose. Bus taikomi naujoviški erdviniai (3D) migracijos ir
invazijos modeliai, kurie imituoja
realias vėžio mikroaplinkos sąlygas.
Tyrimuose bus naudojami aktyviausi
kinazių slopikliai, labiausiai slopinantys vėžio ląstelių gyvybingumą,
atrinkti naudojant standartinius antivėžinio aktyvumo tyrimus ankstesnių eksperimentų metu. Tyrimams
bus naudojamos skirtingos vėžio
ląstelių linijos: kiaušidžių, plaučių
ir kasos vėžio. Šios vėžio rūšys yra
dažnai atsparios vaistams ir linkusios metastazuoti. Tikimasi, kad
nauji sunitinibo analogai bus aktyvesni už sunitinibą vėžio migracijos
ir invazijos modeliuose.
Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 09.3.3-LMTK-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų,
studentų mokslinės kompetencijos
ugdymas per praktinę mokslinę
veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų
vykdyti MTEP veiklą ugdymas“. Jos
tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų
bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą,
mokslinių idėjų mainus, skatinant
mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.
Studentų mokslinė praktika (studentų praktika) – tai vasaros atostogų
metu studento pagal individualią
programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant praktikos
vadovui. Veiklos trukmė – 2 mėnesiai (vasaros atostogų metu).
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DISERTACIJOS GYNIMAS
Liepos 30 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Akių
ligų klinikos Prof. P. Avižonio auditorijoje (Eivenių g. 2, LT50161
Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdy
je bus ginama Brigitos Būdienės daktaro disertacija „Amžinės
geltonosios dėmės degeneracijos sąsajos su imunogenetiniais
veiksniais ir pokyčiais miego arterijos baseine“ (biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Dalia Þaliūnienė (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:
Doc. dr. Renata Balnytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Aras Puodžiukynas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Pranas Šerpytis (Vilniaus universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Andrejs Erglis (Latvijos universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6,
LT50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 28 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Širdies, krūtinės
ir kraujagyslių chirurgijos klinikos konferencijų salėje (Eivenių g. 2, LT50161
Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama
Birutės Kumpaitienės daktaro disertacija „Smegenų kraujotakos autoreguliacijos
sutrikimas širdies operacijų metu ir jo ryšys su pažinimo funkcijų sutrikimu po
operacijos“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas Benetis (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Konsultantas – prof. habil. dr. Edmundas Širvinskas (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Þilvinas Endzinas (Lietuvos sveikatos mokslų universi
tetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Doc. dr. Vaida Mizarienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Antanas Vaitkus (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedi
cinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Saulius Vosylius (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, me
dicina – 06B)
Dr. Evaldas Girdauskas (Hamburgo universitetas, biomedicinos mokslai, me
dicina – 06B)
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 Aku
šerijos ir ginekologijos klinikos auditorijoje (Eivenių g. 2, LT50161
Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus
ginama Vildos Baliulienės daktaro disertacija „Skirtingų bupivakaino
ir levobupivakaino koncentracijų įtaka gimdymo skausmo malšinimo veiksmingumui paciento kontroliuojama epidurine analgezija“
(biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Kęstutis Rimaitis (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Saulius Paškauskas (Lietuvos sveikatos moks
lų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Doc. dr. Arnoldas Bartusevičius (Lietuvos sveikatos mokslų univer
sitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. habil. dr. Edmundas Širvinskas (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Jūratė Šipylaitė (Vilniaus universitetas, biomedicinos moks
lai, medicina – 06B)
Doc. dr. Juri Karjagin (Tartu universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6,
LT50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 29 d. 11 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centro 205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT50162 Kaunas) viešajame
Farmacijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Vyčio
Čižinausko daktaro disertacija „Liposominių nano-nešiklių su
dihidrokvercetinu modeliavimas, charakterizavimas ir galimybių
pritaikyti apsaugai nuo UV spinduliuotės poveikio tyrimas“ (bio
medicinos mokslai, farmacija – 08B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Vitalis Briedis (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Farmacijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Jurga Bernatonienė (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Nariai:
Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė (Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Prof. dr. Ramunė Morkūnienė (Lietuvos sveikatos mokslų univer
sitetas, biomedicinos mokslai, farmacija – 08B)
Prof. dr. Eugenijus Valatka (Kauno technologijos universitetas,
technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T)
Prof. dr. Jouni Hirvonen (Helsinkio universitetas, biomedicinos
mokslai, farmacija – 08B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6,
LT50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 31 d. 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos S. Jankausko auditorijoje (Tilžės g. 18, LT47181 Kaunas) vieša
jame Zootechnikos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Kristinos
Morkūnienės daktaro disertacija „Genominis galvijų pieninių ir sveikatingumo savybių gerinimas“ (žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Mokslinės vadovės:
2012–2016 m. doc. dr. Lina Baltrėnaitė (Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
2017 m. doc. dr. Sigita Kerzienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Zootechnikos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Elena Bartkienė (Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Nariai:
Prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė (Lietuvos sveikatos mokslų univer
sitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Prof. dr. Gintarė Zaborskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Dr. Petras Prakas (Gamtos tyrimų centras, biomedicinos mokslai, bio
logija – 01B)
Dr. Asta Tvarijonavičiūtė (Mursijos universitetas (Ispanija), žemės ūkio
mokslai, veterinarija – 02A)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT50161
Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

REDAKCIJA:
Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba,
LSMU Leidybos namai
A. Mickevičiaus g. 9,
LT-44307 Kaunas
El. p.: avevita@lsmuni.lt
Išeina kiekvieną penktadienį
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniaiir-organizacijos/leidybos-namai/leidiniai/

Rugpjūčio 23 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Prof. J. Blužo
auditorijoje (Eivenių g. 2, LT50161 Kaunas) viešajame Medi
cinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Viliaus
Kviesulaičio daktaro disertacija „Radiodažninės abliacijos poveikis širdies autonominei inervacijai“ (biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Aras Puodžiukynas (Lietuvos sveika
tos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – doc. dr. Juozas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Eglė Ereminienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Gediminas Jaruševičius (Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Sigita Aidietienė (Vilniaus universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Gustavs Latkovskis (Latvijos universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6,
LT50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 21 d. 11 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Prof. J. Blužo auditorijoje (Eivenių
g. 2, LT50161 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos
posėdyje bus ginama Eglės Rumbinaitės daktaro disertacija „Kairiojo
skilvelio miokardo deformavimosi diagnostinė vertė nustatant hemodinamiškai reikšmingas vainikinių arterijų stenozes, kai yra vidutinė
išeminės širdies ligos rizika“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Jolanta Justina Vaškelytė (Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Gediminas Jaruševičius (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Raimondas Kubilius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, slauga – 10B)
Doc. dr. Jurgita Plisienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Jelena Èelutkienė (Vilniaus universitetas, biomedicinos moks
lai, medicina – 06B)
Dr. Gražina Urbonavičienė (Aarhuso universitetas, biomedicinos moks
lai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6,
LT50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 30 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universi
teto ligoninės Kauno klinikų Didžiojoje auditorijoje (Eivenių
g. 2, LT50161 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties
tarybos posėdyje bus ginama Tomo Mickevičiaus daktaro
disertacija „Sąnario kremzlės regeneracijos tyrimai panaudojant alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantaciją eksperimentiniame modelyje“ (biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – doc. dr. Arvydas Ûsas (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Ingrida Balnytė (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Alfredas Smailys (Lietuvos sveikatos mokslų univer
sitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Šarūnas Tarasevičius (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Valius Uvarovas (Vilniaus universitetas, biomedici
nos mokslai, medicina – 06B)
Dr. Volker Betz (Ulmo universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių
g. 6, LT50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Rugsėjo 7 d. 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos S. Jankausko auditorijoje (Tilžės g.
18, LT47181 Kaunas) viešajame Zootechnikos mokslo krypties
tarybos posėdyje bus ginama Vytautės Šakienės daktaro disertacija „Biotechnologiniai sprendimai tvarių ir saugių augalinių
baltymų išgavimui taikant beatliekines ir mažaatliekines gamybos technologijas“ (žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Elena Bartkienė (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Zootechnikos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – doc. dr. Agila Daukšienė (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Nariai:
Prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Dr. Violeta Razmaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03A)
Doc. dr. Vilma Kaškonienė (Vytauto Didžiojo universitetas,
fiziniai mokslai, chemija – 03P)
Dr. Damian Escribano Tortosa (Barselonos autonominis uni
versitetas (Ispanija), žemės ūkio mokslai, veterinarija – 02A)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eive
nių g. 6, LT50161 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
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KONGRESE – DĖMESYS VAIKŲ DANTŲ
TRAUMŲ GYDYMUI

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
Akių ligų klinikos gydytoją oftalmologę docentę Vilmą Jūratę Balčiūnienę
nuoširdžiai užjaučia Akių ligų klinikos kolektyvas.
Mirus brangiai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame
Reabilitacijos klinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus
vyresniąją slaugytoją Vidą Puskunigienę.

Gydytoja rezidentė Marija Borisovaitė

B

irželio 20–23 d. Lugane, Šveicarija,
vyko Europos vaikų odontologų
asociacijos, Šveicarijos vaikų odontologų asociacijos bei Tarptautinės
dantų traumatologijos asociacijos
rengiamas kongresas. Kongreso
šūkis – „Išsaugokime vaikams gyvybingus dantis“. Pagrindinis dėmesys
buvo skirtas vaikų dantų traumoms
gydyti. Dantų traumos – visada iššūkis vaikui, odontologui, paciento tėvams. Įvykus vaiko pastoviųjų dantų
traumai dažniausiai dėl netinkamo
transportavimo arba dėl mechaninio
poveikio žūva danties pulpa (nervas), dantis tampa negyvybingas,
sutrinka šaknies apeksogenezė. Net
ir taikant standartizuotas gydymo
metodikas dažnai nepavyksta išvengti ilgalaikių komplikacijų – danties šaknies rezorbcijos arba šaknies
ankilozės. Neretai dėl šių komplikacijų jauni žmonės praranda pastoviuosius dantis. Apie visiškai išmuštų (avulsuotų) dantų gydymo taktiką
pranešimą skaitė prof. Andreas’as
Filippi iš Bazelio universiteto. Prof.
Anne O’ Connell iš Dublino universiteto kalbėjo apie klinikinius ir
biologinius dantų šaknų rezorbcijos
aspektus. Traumos paveiktas dantis,
žuvus pulpai, pakeičia spalvą. Net ir
sėkmingai išgydžius danties kanalą,
spalvos pokytis išlieka. Tai tampa es-

Reabilitacijos klinikos kolektyvas

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Administratoriaus 0,25 et. Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos ambulatorijoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, raštvedybos žinios, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro
technikos priemonėmis.
■ Klinikos slaugos vadovo 0,5 et. Vaikų chirurgijos klinikoje.
■ Klinikos slaugos vadovo 0,5 et. Endokrinologijos klinikoje.
Marija Borisovaitė, Sandra Žemgulytė, Eglė Slabšinskienė, Julija Narbutaitė,
Jaunė Razmienė.
Asmeninė nuotr.
tetine problema, ypač paauglystėje.
Apie dantų spalvos pokyčių rūšis po
traumos bei jų gydymą pranešimą
skaitė prof. Cecilia Bourguignon iš
Paryžiaus. Kita kongreso dalis buvo
skirta vaikų burnos gleivinės patologijoms – virusinėms ir grybelinėms
burnos gleivinės ligoms. Ypač įdomus pranešimas buvo profesoriaus
iš Sidnėjaus – Richard’o Widmer’io.
Jo metu profesorius, daugelio vadovėlių autorius, pateikė įdomių ir retų
burnos gleivinės klinikinių atvejų.
Kongreso mokslinėje dalyje stendinius pranešimus pristatė jaunieji

mokslininkai iš daugelio pasaulio
šalių. LSMU MA Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos klinikai atstovavo asistentė Sandra Žemgulytė, gyd.
rezidentė Marija Borisovaitė, lektorė
Jaunė Razmienė, profesorė Julija Narbutaitė ir profesorė Eglė Slabšinskienė. Pristatyti trys stendiniai pranešimai apie tėvų išsilavinimo ir požiūrio
į vaiko burnos sveikatą sąsajas,
neoperacinį dantų ėduonies gydymo
metodą naudojant infiltracinę ICON
sistemą, elektroninių žiniasklaidos
priemonių naudojimo įtaka vaikų
dantų gydymo baimei atsirasti.

KAMALDULIŲ DVASINGUMAS IR
FITOTERAPIJA PAŽAISLYJE

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimas, magistro kvalifikacinis
laipsnis arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis
ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos
arba reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinis laipsnis, ne mažesnė
kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje ir ne mažesnė kaip 1 metų darbo
patirtis slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje, galiojanti
bendrosios praktikos slaugytojo licencija. Privalumas: mokslo laipsnis (slaugos,
visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos ir administravimo, teisės, ekonomikos), užsienio kalbų mokėjimas, papildomų profesinės kvalifikacijos kursų
arba sveikatos politikos, vadybos ir administravimo mokymų išklausymas.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas (rekomendacijas), veiklos
planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2018-06-13. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

Viešasis pranešimas!
Liepos 9 d. 13.00 val. LSMU MA Kardiologijos klinikos docentė Jurgita Plisienė Kardiologijos klinikos Prof. J. Blužo antrojoje auditorijoje skaitys viešąjį
pranešimą „Mikrovaskulinė krūtinės angina ir autonominės širdies nervų
sistemos įtaka širdies funkcijoms“.

Svetlana Adler-Mikulėnienė,
Kauno klinikų dvasinė asistentė

Liepos 17 d. 12.30 val. LSMU MA Kardiologijos klinikos docentė Olivija Gustienė
Kardiologijos klinikos Prof. J. Blužo antrojoje auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Miokardo infarkto etiopatogenezės, diagnostikos ir gydymo ypatumai“.

B

irželio 13 d. Kauno klinikų filia
lo Onkologijos ligoninės vyr.
slaugytojos-slaugos administratorės lankėsi Pažaislio vienuolyno
edukaciniame centre, skirtame
vienuolyno paveldui ir jo aplinkai
pažinti. Prieš 8-erius metus pradėta, po kelerių metų pritaikyta LSMU
akademinės sielovados poreikiams,
o šiais metais atnaujinta edukacinė
programa „Kamaldulių dvasingumas
ir fitoterapija“. Slaugytojos buvo
supažindintos su kamaldulių ordino
vienuolijos dvasingumu ir jo principų laikymosi esme. Kamalduliai –
tai atsiskyrėlių ir bendruomenėje
gyvenančių vienuolių ordinas, kurį
XI a. pradžioje įkūrė šv. Romualdas.
Pažaislyje jie gyveno iki 1832 metų,
tačiau iki šių dienų išlikę gyvenamieji jų namai ir kai kurie pasodinti
augalai, taip pat yra duomenų, kad
veikė vaistinė. Kauno miesto archyve saugoma kamaldulių vaistinių
preparatų receptų knyga, kurioje lotynų kalba užrašyti tinktūrų, balza-
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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.

LAUKO DIENOS MŪSŲ ŪKYJE
mų, emulsijų, aliejinių ištraukų bei
vyno pagrindo preparatų receptai.
Ses. Renatos (LSSC) rūpesčiu šios
knygelės kopija yra ir Pažaislyje. Su
jos turinio fragmentais supažindinami edukacinės programos klausytojai. Pateikiama ir keletas nevisiškai
rekonstruotų žolelių mišinių receptų. Juose yra x dalis, kurios nepavyko iššifruoti dėl rašto neaiškumo,
santrumpų vartojimo ar ištrupėjusio
popieriaus. Pristatymo pabaigoje
ses. Renata vaišino žolelių arbata ir

atsakė į klausimus. Susitikimą vainikavo trumpa ekskursija po Pažaislio vienuolyną.
Nuo 1992 m. Pažaislyje gyvenančios
Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
rūpinasi ne tik dvasiniais dalykais,
bet ir, palaikomos pasauliečių, įkūrė
VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo
centrą“. Centras vykdo įvairias šviečiamąsias ir edukacines programas,
priima maldininkus, piligrimus, yra
rekolekcijų namai, kuriuose vienu
metu gali apsistoti 16 žmonių.

R. Pečiunaitienės nuotr.
Dr. Ronaldas Bilskis, VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centro
direktorius
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Autorės nuotr.

irželio 6 d. LSMU Praktinio
mokymo ir bandymų centras,
bendradarbiaudamas su UAB „Agrokoncernas“, sukvietė Kauno rajono
žemdirbius į Lauko dieną. Centro
direktorius Ronaldas Bilskis pasveikino visus ir pasidžiaugė pasiektais
rezultatais. LSMU Praktinio mokymo
ir bandymų centro laukuose buvo
įrengti 6 bandymų laukai su skirtin-

gomis žieminių kviečių veislėmis.
Renginio dalyviai galėjo pamatyti
demonstruojamų veislių skirtumus,
jų ankstyvumą, atsparumą ligoms ir
kitas savybes.
Ūkio agronomas Jovydas Macnorius
kartu su „Agrokoncerno“ agronomais
sudarė kviečių auginimo technologijas, pagal kurias buvo tikslingai ir
laiku atliktas žemės dirbimas, sėja,
augalų tręšimas ir purškimai.
Laukiamas gausus derlius ir artėjanti
javapjūtė parodys, ar efektyviai kartu dirba mokslas, verslas ir praktika.

