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SU NAUJŲJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIA!

STUDIJAS LSMU PRADEDA GERIAUSIAIS REZULTATAIS MOKYKLAS BAIGĘ
LIETUVOS ABITURIENTAI
Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) – svarbi diena. Studijas
Universitete pradeda gabiausi Lietuvos abiturientai, kurie brandos egzaminus išlaikė aukščiausiais balais. Net 169 abiturientų brandos egzaminai
įvertinti šimtu balų.
2 p.

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ KAUNO KLINIKOSE
Iškilmingą mokslų metų pradžią saulėtą rytą Kauno klinikų bendruomenė pasitiko
istorinius metus menančioje Didžiojoje auditorijoje. Šventinės penkiaminutės metu
netrūko sveikinimo žodžių, muzikos, geros nuotaikos ir džiugų naujienų.

K

auno klinikų generalinis direktorius prof. habil.
dr. Renaldas Jurkevičius, sveikindamas ligoninės ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
akademinę bendruomenę Mokslo ir žinių dienos
proga, pabrėžė, kad ši diena – nauja tikslų ir
planų pradžia. „Pradedame naujus darbus, į Universitetą ir ligoninę ateina nauji žmonės. Iš šeimų
išleidžiame savo vaikus į mokyklas, universitetus
ir plačiąją visuomenę. Šių jaunų žmonių, kasmet
įeinančių į didžiulį Kauno klinikų kolektyvą, laukiame ir mes – dėstytojai ir kolegos, kurie esame
įpareigoti pasidalyti geriausia ilgamete patirtimi
su augančia karta. Ši diena – ateities diena. Tad
sveikinu visus ir linkiu pagarbos mūsų vertybėms
bei gražių ateities darbų.“
LSMU rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas šventinės penkiaminutės metu minėjo
svarbius Lietuvai šimtmečio metus. „Tikiu, kad
ir ateinančiame šimtmetyje dar sparčiau žengsime pažangos keliu, dar būsime reikalingesni ir
matomesni pasaulyje –, kalbėjo rektorius. – Šie
metai liudija ir tai, kad mūsų Universitetą renkasi patys gabiausi Lietuvos gimnazistai – tai
suteikia vilties ateičiai, jog galėsime dirbti ir

kurti kartu su šios dienos talentais.“ Prof. habil.
dr. Remigijaus Žaliūno teigimu, LSMU aukščiausius keliamus standartus liudija ir tai, kad
šiais metais Universitetą pasirinko ir užsienio
studentai.
Baigdamas kalbą, rektorius padėkojo LR sveikatos apsaugos ministrui, pristatydamas Universitetui ir ligoninei reikšmingą projektą. „Tikimės, kad jau kitais metais kartu su ligonine
netoli Kauno klinikų atidarysime vaikų darželį
ir pradinę mokyklą, nes tikime, kad sveikos
gyvensenos ugdymas turi prasidėti jau nuo pat
jaunų dienų.“
LR sveikatos apsaugos ministras prof. Aurelijus Veryga renginio dalyviams linkėjo gražios
naujos pradžios. „Smagu matyti besišypsančius
veidus, kurie nusiteikę naujam sezonui ir darbams. Džiugina ir tai, kad turite daug naujų
bendruomenės narių, nors tai yra tam tikras
iššūkis dėstytojams. Todėl linkiu šiame kelyje
neprarasti žmogiškumo, kurio reikia mums
visiems – medicinos darbuotojams, gydytojams
rezidentams, studentams ir, žinoma, pacientams. Gražios šventės jums ir jūsų šeimoms.“

K. Šimatonio nuotr.
Apie jau šį mėnesį įvyksiantį popiežiaus
Pranciškaus vizitą į Lietuvą kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.
„Su žmonėmis kalbėdamas popiežius išlieka
žmogiškas ir sako – gyvenkite ir džiūgaukite.
Tad linkiu jums džiugių naujų mokslo metų ir
kviečiu į susitikimą su popiežiumi, kuris, tikiu,
mus visus praturtins.“
Baigdamas šventinę penkiaminutę generalinis
direktorius susirinkusiai Kauno klinikų ben-

druomenei pristatė ir atsinaujinusią administraciją: direktorių visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms dr. Tomą Lapinską, direktorę
valdymui ir plėtrai dr. Eglę Ramanauskienę ir
Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos
vadovą dr. Evaldą Padervinskį.
LSMU MA choras „Neris“ ankstų rytą dovanojo
muzikinius garsus, nuteikdamas bendruomenę
šventinei ir darbingai dienai.
Kauno klinikų inf.
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L. Kazakevičiaus nuotr.
Tautvydas Bulvičius,
Viešųjų ryšių specialistas

M

inint Mokslo ir žinių dieną visa
LSMU akademinė bendruomenė
tradiciškai dalyvavo eisenoje iki Kauno rotušės. Čia renginio dalyvius pasveikino LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas. „Linkiu, kad sunkias
studijas suderintumėte su studentišku gyvenimu, o svarbiausia, kad jūs
patys patikėtumėte, jog esate vieni
talentingiausių“, – kalbėjo rektorius.
Jis dėkojo ir užsienio studentams bei
jų tėvams, sakydamas, kad jie padarė geriausią gyvenimo investiciją, nes
baigus studijas Universiteto diplomas
atvers daugelį durų.
Abiturientų neatbaidė aukšti Universiteto reikalavimai – stojantieji,
norintys studijuoti daugelyje LSMU
studijų programų, šiemet turėjo
peržengti aukščiausią šalyje 4 balų
kartelę (pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos rekomendacijas universitetai turėjo taikyti 3,6 balo kartelę).
Ši kartelė buvo vienoda visiems –
pretenduojantiems ir į valstybės
finansuojamas, ir nefinansuojamas
studijų vietas. Studijų sutartis su
LSMU pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas taip pat yra vienas
didžiausių – 7,95. Pirmosios pakopos
ir vientisąsias studijas čia pradės
1056 pirmakursiai iš Lietuvos ir 259
užsienio šalių piliečiai.
„Pakeldami minimalius reikalavimus
siekėme sulaukti geriausių abiturientų. Tai mums pavyko“, – kalbėjo
LSMU prorektorius studijoms prof.
Kęstutis Petrikonis. Prorektorius pasidžiaugė ir užsieniečių susidomėjimu
studijomis LSMU. Šių metų priėmimas rodo, kad Universitetas išlieka
patrauklus gabiems jaunuoliams iš
Lietuvos ir viso pasaulio.
„Manome, kad labai svarbu išlaikyti
studijų kokybę. Gabus jaunimas – ne-

atsiejama to dalis“, – akcentavo prof.
Kęstutis Petrikonis. Jis pabrėžė, kad
Universitetas priima tiek studentų,
kad galėtų užtikrinti aukščiausią
studijų kokybę.
Kauno rotušėje naujuosius studentus, išpildžiusius savo svajonę,
sveikino ir LSMU Studentų atstovybės
(LSMU SA) prezidentė Danielė Bučinskaitė. „Nesustokite. Su mokslo metų
pradžia ateina nauji iššūkiai, žinios
ir patirtys. Kad ir kaip būtų sunku,
tikėkite savimi ir niekada nepamirškite – jūs ne vieni. Studentų stiprybė
vienybėje, todėl eikime visi kartu į
priekį“, – kalbėjo D. Bučinskaitė.
Po sveikinimų Kauno rotušėje
mokslo metų pradžios šventė tęsėsi
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedroje bazilikoje, kur vyko
iškilmingas LSMU senato posėdis.
Šventės dalyvius čia sveikino LSMU
senato pirmininkas prof. Rimantas
Benetis, rektorius prof. Remigijus
Žaliūnas, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir LSMU
SA prezidentė D. Bučinskaitė. Vėliau
vyko šv. Mišios už akademinę bend
ruomenę.
Sveikatos mokslai – vieni
populiariausių
Pasibaigęs Lietuvos aukštųjų mokyk
lų asociacijos bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) bendrasis
priėmimas parodė, kad abiturientai šiemet išskirtinį dėmesį skyrė
sveikatos mokslams. Daugiausia –
16 proc. – stojančiųjų į universitetus
rinkosi šios krypties studijas. Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM)
teigimu, dėl padidėjusio specialistų
poreikio 2018 metais padidėjo priėmimas į gyvybės mokslų krypties
studijas, o stojantieji užpildė visas
vietas.
Kineziterapiją LSMU studijuosianti
Julija dėl savo specialybės buvo

apsisprendusi jau iš anksto – bend
rajame priėmime nurodė norinti
studijuoti tik šią studijų programą.
„Man patinka ir medicina, ir sportas,
taip ir susijungė šios dvi sritys. Apie
kineziterapijos studijas galvojau nuo
10 klasės“, – tvirtino mergina.
Pirmakursę Agnę studijuoti odontologiją LSMU paskatino šeima. „Mano
močiutė odontologė ir man visada
buvo įdomus šis darbas, tai kodėl gi
ne?“, – klausė studentė.
Veterinarinės medicinos studijas
LSMU pasirinkusi Rimvydė teigė,
kad veterinarija – vaikystės svajonė.
„Labai myliu gyvūnus ir jau nuo pirmosios klasės planavau, kad stosiu į
veterinariją, taip ir nepasikeitė planai“, – kalbėjo studentė. „Man patinka gyvūnai, jais visada rūpinausi,
mylėjau, taip ir „užkabino“, – Rimvy-

dei pritarė bendrakursis Karolis.
Į medicininę ir veterinarinę genetiką
LSMU įstojusi Gabija ateityje norėtų
dirbti laboratorijoje. „Nesakyčiau,
kad nepatinka dirbti su žmonėmis,
bet man labiau patinka dirbti vienai,
laboratorijoje. Tai mane sužavėjo.
Kai čia lankiausi anksčiau, man labai
patiko atmosfera. Tuo Universitetas
mane patraukė“, – apie savo pasirinkimą kalbėjo Gabija.
Populiariausių studijų programų
dešimtuke šiais metais – net 3 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) studijų programos. Stojančiųjų į valstybės finansuojamas studijas
LSMU, palyginti su 2017 metais, priimta 10,6 proc. daugiau (482 įstojusieji). Susidomėjimą gyvybės ir sveikatos mokslais rodo ir pasiryžusieji
mokėti už mokslus (493 įstojusieji).

LSMU – vienas iš trijų daugiausia
studentų į valstybės nefinansuojamas studijų vietas sulaukusių universitetų. Visos Universiteto studijų
programos yra rentabilios.
2018 metų stojimo tendencijos rodo,
kad LSMU – vienas tarptautiškiausių Lietuvos universitetų ir toliau
sėkmingai konkuruoja su užsienio
universitetais. Šiemet būsimųjų
pirmakursių iš kitų šalių skaičiai,
palyginti su 2017 metais, išlieka panašūs. Išankstiniais apskaičiavimais,
čia pirmosios pakopos ir vientisąsias
studijas pradės 259 kitų šalių piliečiai. Planuojama, kad 2018 metais
kas ketvirtas Universiteto pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų studentas bus užsienietis. Daugiausia
užsieniečių atvyksta iš Izraelio, Švedijos, Vokietijos ir Indijos.
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KAUNO KLINIKOSE PRADĖTAS INOVATYVUSIS SUNKIA
PROGRESUOJANČIA LIGA SERGANČIŲ VAIKŲ GYDYMAS
Lietuvoje pradėtas taikyti gydymas vaikams, sergantiems spinaline
raumenų atrofija. Iki šiol šiai ligai gydyti nebuvo jokių vaistų, nors
ji yra dažniausia genetinė priežastis, dėl kurios miršta vaikai iki
dvejų metų.

S

pinalinė raumenų atrofija – viena
dažnesnių retų ligų. Ji nustatoma
vienam iš dešimties tūkstančių naujagimių. Tai sunkią negalią sukelianti
ir nuolat progresuojanti liga, kurios
ankstyvieji požymiai pastebimi jau
pirmaisiais gyvenimo metais. Sunkesnio, pirmojo, tipo spinaline raumenų
atrofija sergantys vaikai dažniausiai
miršta kūdikystėje. Vėliau atsirandančiu antruoju ligos tipu sergantys pacientai sulaukia suaugusiųjų amžiaus.
Jie būna aukšto intelekto, tačiau dėl
progresuojančios ligos visiškai praranda galimybę judėti, jiems reikalingos
kvėpavimą palaikančios priemonės.
Naujasis vaistas, kuris net ir medikų
bendruomenėje prilyginamas stebuk
lui, suteikia galimybę sustabdyti ligos
progresavimą ir išvengti sudėtingų
komplikacijų.
Net ir didžiulę patirtį sukaupę
ekspertai neslepia emocijų: viena
vertus, daug metų buvo dirbama
tiriant įvairius gydymo būdus, kita
vertus – sunku patikėti savo akimis,
kai vaikas, turėjęs nelaikyti galvos,
nesėdėti, – pradeda vaikščioti arba
minti dviratuką.
„Liga, kuri ilgus metus laikyta visiškai beviltiška ir kurios diagnozę
pranešęs gydytojas neturėdavo jokių
paguodžiančių žinių šeimai, pastaraisiais metais tapo gydoma“, – apie
iš esmės pasikeitusią spinalinės
raumenų atrofijos sampratą pasakojo Kauno klinikų gydytoja Milda
Dambrauskienė.
Pasak jos, simboliškai sutapo, kad
pirmosios vaisto injekcijos buvo
atliktos rugpjūtį – kai visas pasaulis atkreipia dėmesį į spinalinę

raumenų atrofiją. Iš viso Lietuvoje
nusinersenu bus gydoma vienuolika
vaikų. Aštuoni iš jų prižiūrimi Kauno
klinikų Nervų ir raumenų ligų centre.
Dar prieš atsirandant galimybei skirti
genetinį ligos gydymą, vaikai kasmet
atvykdavo visapusiškam tyrimui ir
specialistų konsultacijoms, taip pat
reabilitacijai, nes progresuojančia
liga sergančiam svarbu laiku pastebėti kvėpavimo funkcijos silpnėjimą,
širdies, kaulų, sąnarių, kitų sistemų
komplikacijas, dėl kurių pablogėja
gyvenimo kokybė ir trukmė.
Kauno klinikose inovatyvus šios ligos
gydymo būdas įdiegiamas bendradarbiaujant Vaikų neurologijos, Vaikų
intensyviosios terapijos ir Neurochirurgijos anesteziologijos skyrių
specialistams.
„Vaistas leidžiamas į smegenų skystį,
atlikus juosmeninę punkciją, – techninius procedūros ypatumus atskleidžia Vaikų intensyviosios terapijos
skyriaus vadovas docentas Vaidotas
Gurskis. – Vaikams, kurių stuburas
dėl progresuojančio raumenų silpnumo yra stipriai iškrypęs ir kurie dėl
šios priežasties jau operuoti, net ir
paprasta procedūra virsta tikru išbandymu. Tačiau turime visas reikalingas
priemones ir specialistų komandą,
kuri šią užduotį puikiai įveikia.“
Jauniausiam Kauno klinikų pacientui,
kuris gydomas inovatyviu metodu,
šiuo metu devyni mėnesiai. Skubiai
sutelktomis vaikų neurologų ir Kauno klinikų genetikų pastangomis
liga diagnozuota, kai šiam pacientui
buvo tik aštuonios savaitės – praėjus tik keletui dienų nuo pirmojo
kreipimosi į gydytojus. Pasak Kauno

Milda Dambrauskienė ir Kristina Antanavičienė.
klinikų Retų ir nediagnozuotų ligų
koordinacinio centro vadovės, Neurologijos klinikos profesorės Mildos
Endzinienės, šiuo atveju pagirtina
ir teisinga buvo antrinio lygio vaikų
neurologo reakcija, pacientą nedelsiant pasiuntusiam į Kauno klinikų
Nervų ir raumenų ligų centrą. Tai
įrodo, kaip svarbu įvairių specialybių
gydytojams, dirbantiems skirtingose
sveikatos priežiūros grandyse, turėti
elementarių žinių ir apie retas ligas.
Kai vaistas buvo registruotas Europos Sąjungoje, medikai kreipėsi į
Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo
komisiją. Šių metų liepos mėnesį
sulaukta teigiamo sprendimo, apvainikavusio sutelktas specialistų, pacientų ir atsakingų Lietuvos sveikatos
priežiūros institucijų pastangas.
Be šešių paauglių, kurie ką tik gavo
pirmąsias vaisto dozes, Lietuvoje
gydymas bus tęsiamas ir dviem
pirmojo tipo spinaline raumenų
atrofija sergantiems jaunesniems
vaikams, kurie iki šiol injekcijų vykdavo į Belgiją. Šių vaikų per metus
pasiekti rezultatai patvirtina gydymo
veiksmingumą ir motyvuoja dirbti su
vyresniais pacientais.

„Kai kurios šeimos gydymo laukė
beveik 15 metų, todėl tai ne tik
stebuklas, – tai didelio tikėjimo,
kantrybės ir darbo rezultatas, kurį
nulėmė puikus įvairių sričių specialistų bendradarbiavimas. Sunku apibūdinti jausmą, patirtą per pirmąją
procedūrą. Didžiulį jaudulį sušvelnino kiekviena apgalvota detalė – nuo
vaiko stacionarizavimo iki išrašymo
iš ligoninės, jau nekalbant apie
pačią procedūrą, kai laukiamajame
iš nuolatos kartu buvusios gydytojus sulaukėme raminamų žodžių
ir palaikymo“, – kalbėjo Kristina
Antanavičienė, Lietuvos sergančiųjų
genetinėmis nervų-raumenų ligomis
asociacijos „Sraunija“ prezidentė.
Trumpai apie ligą
Spinalinė raumenų atrofija nustatoma 1 iš 10 tūkstančių naujagimių.
Tai pati dažniausia genetinė kūdikių
mirties priežastis.
Liga paveldima autosominiu recesyviniu būdu. Vienas iš 40 žmonių yra
pažeisto geno turėtojas. Kai du geno
turėtojai susitinka, tikimybė, kad
jiems gims sergantis vaikas, siekia
25 proc.
Spinalinė raumenų atrofija sukelia

E. Ovčarenko nuotr.
fizinę negalią, nes pažeidžia nugaros
smegenų motorinius neuronus. Šios
ląstelės per periferinius nervus perduoda impulsą iš galvos smegenų
į raumenis. Joms sunykus, žmogus
praranda galimybę vaikščioti, valgyti,
vėliau – ir kvėpuoti.
Spinalinę raumenų atrofiją nulemia
vieno penktosios chromosomos
geno, vadinamojo motorinio neurono išgyvenamumo geno, mutacija.
Sveiko žmogaus organizme šis genas
atsakingas už baltymo, reikalingo
raumenis kontroliuojantiems neuronams, gamybą. Kai šio baltymo
trūksta, nervų ląstelės negali tinkamai funkcionuoti ir žūva. Tai sukelia
raumenų silpnumą ir nykimą. Dažniausiai šia liga sergantys asmenys
miršta dėl kvėpavimo sistemos
komplikacijų.
Nuo 2017 m. pavasario Europos Sąjungoje registruotas pirmasis vaistas
spinalinei raumenų atrofijai gydyti –
nusinersenas. Tai vienas brangiausių
vaistų pasaulyje. Šiuo metu tokį
gydymo metodą kompensuoja 24
Europos šalys, dėl sąlygų savo ruožtu sutarusios su vaistus gaminančia
kompanija.
Kauno klinikų inf.

KAUNO KLINIKOSE ATLIKTAS PIRMASIS LAPAROSKOPINIS INKSTO
PAĖMIMAS: VYRAS ŽMONAI PADOVANOJO INKSTĄ
Gyvoji donorystė, kai organas paimamas iš gyvo donoro ir transplantuojamas recipientui, Kauno klinikose vyksta nuo 2014 metų, o
šiais metais ligoninėje pirmą kartą buvo atliktas inksto paėmimas
laparoskopiniu būdu. Europos ir pasaulio centruose, kuriuose atliekamos transplantacijos, tokio pobūdžio operacijos yra pirmaeilės,
o nuo šiol laparoskopinė operacija siūloma ir Kauno klinikose kaip
pagrindinis inksto paėmimo būdas iš gyvo donoro.
„Problemų su inkstais mano žmona
Virginija turėjo jau nuo 2000 metų,
kai jai buvo nustatyta inkstų policistozė. Gerėjant ar blogėjant jos būklei
kartu ėjome 18-ka metų, tačiau finišas buvo aiškus – inksto transplantacija. Dėl įvairių žmonos sveikatos
ypatumų donoro laukėme tol, kol
patys nepradėjome domėtis kitu
transplantacijos būdu – gyvąja donoryste. Po genetinio suderinamumo
nustatymo paaiškėjo, kad su žmona
esame labai artimi, todėl galėjau būti
jos inksto donoras. Kaip tik tuo metu
artėjo jos gimtadienis, todėl šia proga
pasirašiau sutikimą tapti jos inksto
donoru – tai buvo mano gimtadienio
dovana jai“, – pasakoja Arnoldas Vankevičius, kuriam pirmą kartą Kauno
klinikose buvo atlikta laparoskopinė
inksto išėmimo operacija.
Pasak vyro, sprendimas tapti donoru
buvo priimtas greitai, nors vėliau ir

sekė ilgos jo paties sveikatos tikrinimo procedūros. „Paaiškėjo, kad
donoru gali tapti tik visiškai sveikas
žmogus, todėl turėjau atlikti nemažai įvairiausių tyrimų – tai tęsėsi
apie metus, o šių metų kovo mėnesį
gydytojų konsiliumo metu buvo
priimtas sprendimas, kad galiu būti
tinkamas donoras savo žmonai.“
Priėmus šeimą dar labiau suartinusį
sprendimą, Kauno klinikų Urologijos
klinikos gydytojas urologas prof.
Daimantas Milonas vyrui pasiūlė
naują laparoskopinį inksto išėmimo
būdą. „Išgirdus apie šią naujovę
kilo tik vienas klausimas – kas bus,
jeigu nepavyks? Tačiau gydytojas
nuramino, kad ir tokiu atveju operacija būtų tęsiama įprastiniu būdu, o
inkstą paimtų tos pačios operacijos
metu. Ilgai nesvarstęs sutikau dovaną žmonai įteikti pasiūlytu būdu.“
6 p.

Kauno klinikų nuotr.
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URTĖS ISTORIJA: PO INKSTO TRANSPLANTACIJOS GYVENIMAS NESUSTOJA
„Žinia, kad jauniausiam vaikui šeimoje reikės hemodializių, o vėliau – gal ir inksto transplantacijos, buvo visiškai netikėta ir privertė
permąstyti visas vertybes bei pakoreguoti gyvenimo ritmą“, – pasakojimą pradeda dabar jau paauglės Urtės mama.

P

asikeitusio gyvenimo istorija
šeimoje prasidėjo, kai Urtei buvo
vos 8 metai. „Pastebėjau, kad ji tapo
blyškesnė, silpnesnė, dažnai skųsdavosi apetito stoka, mieguistumu. Tuo
metu ji perėjo iš vienos mokyklos
į kitą. Manėme, kad šie simptomai
susiję su adaptacijos laikotarpiu. Tačiau vieną dieną ryte nusprendžiau
jai pamatuoti kraujospūdį, kuris
ne juokais mus nustebino, – buvo
itin didelis tokio amžiaus vaikui.
Tą pačią dieną nuvykome pas savo
šeimos gydytoją, kuri davė siuntimą
išsamiems tyrimams į Kauno klinikas. Taip paprastai prasidėjo mūsų
nepaprasta istorija“.
Moteris pasakoja, kad tą dieną viskas vyko itin greitai: „Vieną akimirką
dukrai atliko tyrimus, o jau po kelių
valandų jai buvo pradėtos taikyti
hemodializės. Visiškas inkstų nepakankamumas – štai ką išgirdome iš
gydytojų. Jau kitą dieną susipažinome su Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Nefrologijos sektoriaus vadove
dr. Jūrate Masalskiene, kuri kartu
su mumis ėjo ilgą tolesnių tyrimų ir
gydymo kelią“.
Mama ir dukra du mėnesius gyveno
Vaikų ligų klinikoje, kiekvieną dieną
tikėdamos, jog gydymas padės ir
jos galės grįžti į įprastą gyvenimą.
„Tikriausiai nėra nė vieno straipsnio,
kurio nesu perskaičiusi šia tema. Iš
pradžių aktyviai domėjausi gydymu
ir užsienyje. Tačiau pamatę Kauno
klinikų gydytojų kompetenciją, patirtį, turimas technologijas, nusprendėme, kad liekame savo šalyje. Juk
Urtė tada buvo dar vaikas. Vaikas,
kuris iš mokyklos suolo turi visą
dieną praleisti ligoninėje tarp nepažįstamų žmonių, adatų ir tyrimų“.
Vėliau šeimai buvo pasiūlyta kitokia

dializių alternatyva – peritoninė,
kurią buvo galima atlikti ir namuose. „Šis dializės metodas mums
buvo sunkesnis, nes buvome patys
atsakingi už teisingą jo atlikimą ir
nepriekaištingą priežiūrą, tačiau tai
suteikė galimybę man ir vyrui grįžti
į darbą, o dukrai – lankyti mokyklą
ir gyventi kiek įmanoma normalų
socialinį gyvenimą. Ryte Urtė išeidavo į mokyklą, vėliau paruošdavo
pamokas, o nakčiai prijungdavome
aparatus“, – savo kasdienybę prieš
penkerius metus pasakojo mergaitės
mama.
Ėjo dienos, savaitės ir atrodė, jog
šeima su šia diagnoze jau susigyveno. „Žinojome, kad anksčiau ar
vėliau inksto transplantacijos reikės,
bet kad tas laikas ateis taip greitai –
neįtarėme. Nuo patekimo į sąrašą
iki lemtingo skambučio vakare
buvo praėję vos trys mėnesiai. Kaip
dabar atsimenu: 2013 metų vakaras, 23 valanda, o gydytojas mums
praneša, kad yra inkstų donoras ir
prašo atvykti į ligoninę tyrimams“.
Moteris atsimena, kad tą naktį Urtei
iš naujo buvo atliekami reikalingi
tyrimai, surengtas skubus gydytojų
konsiliumas. Tiksėjo ir šeimos laikas,
apsisprendžiant dėl operacijos. „Prisimenu, kad kartu su vyru ir dukra
išėjome į koridorių ir svarstėme,
kaip geriau pasielgti šiomis aplinkybėmis. Žinote, laikui einant susigyveni su liga, išmoksti prie jos prisitaikyti, o dabar vėl nežinomybė…
Tačiau anksčiau ar vėliau tai būtų
reikėję padaryti, tad sprendimas
buvo aiškus – darome tai dabar“.
Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos
Nefrologijos sektoriaus vadovės dr.
Jūratės Masalskienės teigimu, vaikų
inkstų transplantacijos išskirtinės,

nes privalu parinkti tinkamą donoro
inkstą tiek pagal donoro amžių, tiek
pagal inksto dydį. Vaikams transplantuoti vyresnio amžiaus donoro
inkstą nerekomenduojama – kaip ir
didelį, suaugusio žmogaus inkstą
persodinti mažam vaikui, nes tikėtinos inkstų kraujagyslių trombozės
ir inksto atmetimas po transplantacijos.
Gydytoja prisimena, kad tai buvo
pirmas toks atvejis, kai vaikas atvyko su siuntimu stacionariniam
tyrimui dėl įtariamos inkstų ligos,
o dializės buvo pradėtos tą pačią
dieną ir tęstos nepertraukiamai iki
transplantacijos.
„Tiek pasaulinės, tiek Europos vaikų
nefrologų rekomendacijos nurodo,
kad idealiausia transplantuoti vaiko
inkstą vaikui, bet tai padaryti nėra
paprasta. Vaikus reikia paskiepyti
nuo daugelio ligų, pvz., vėjaraupių,
difterijos, kokliušo, stabligės, tymų
ir kitų ligų, jei jis nebuvo paskiepytas anksčiau arba po skiepo nebuvo
susidaręs imunitetas; taip pat atlikti
visus reikiamus tyrimus, kitas būtinas procedūras. Tokioms procedūroms turi būti suburta ir profesionali
medikų komanda. Kauno klinikose
atlikti vaikų inkstų transplantacijas
visos sąlygos yra, nuo 2004 metų
iki dabar esame atlikę šešiolika
sėkmingų tokio tipo transplantacijų“, – ligoninės darbu džiaugėsi dr.
J. Masalskienė.
Kauno klinikose sukurtos puikios
sąlygos sėkmingai vaikų inkstų
transplantacijai: dirba daugiadalykė
specialistų komanda, prieinamos
(kaip ir suaugusiems pacientams)
naujausios diagnostikos ir gydymo
priemonės. Vaikų nefrologai nuolat
semiasi žinių vaikų inkstų transplantacijos srityje konferencijose ir
ilgalaikėse stažuotėse įvairiuose Europos ir pasaulio vaikų nefrologijos
centruose. „Rezultatas – sėkmingai
atliekamos vaikų transplantacijos,
gelbstinčios gyvybę mažiausiems

visuomenės nariams“, – pabrėžia dr.
J. Masalskienė.
Pasiruošiant Urtės inksto transplantacijai dalyvavo daugiadalykės gydytojų
komandos, o operacinėje vienu metu
buvo keliasdešimt žmonių, užtikrinusių sklandžią operacijos eigą ir saugumą. „Dauguma gydytojų prieš operaciją su mumis kalbėjo ir pasakojo,
kas ir kaip bus atliekama. Inksto
transplantaciją atliko Urologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas Jievaltas, kuriam mūsų šeima yra be galo
dėkinga. Po keletą valandų trukusios
operacijos sulaukiau džiugios žinios,
kurią supras ir gydytojai, ir tokių vaikų mamos – dukrai jau skyrėsi šlapimas. Nežinomybę pakeitė džiaugsmo
ašaros! Dar po dienos gydytojai patikino, kad inkstai atlieka ir pirminę
savo funkciją – valo kraują. Vėliau jau
galėjau Urtę aplankyti, pasikalbėti, o
po kelių dienų iš Vaikų intensyviosios
terapijos skyriaus specialios palatos
mus perkėlė į Vaikų ligų klinikos
skyrių, kuriame apsilankyti galėjo jau
ir tėtis“, – kalbėjo mama.
Gydytoja priduria, kad penkios dienos po transplantacijos vadinamos
kritinėmis, o dešimt dienų – karantino laikotarpiu, kai pacientams turi
būti užtikrinamas visapusis sterilumas, todėl tiek ligoninės personalas,
tiek artimieji turi laikytis papildomų
saugumo priemonių.
„Inksto transplantacija yra laikoma
geriausiu pakaitinės inkstų terapijos būdu vaikams. Tačiau tam, kad
tokios procedūros būtų sėkmingos,
vaikai griežtai nustatytomis valandomis turi gerti vaistus, kurie padeda
išsaugoti persodintą inkstą, negali
valgyti tam tikrų maisto produktų,
degintis saulėje, – tiesiog privalo
save saugoti daugiau nei kiti. Nors
ir yra apribojimų, vaikai po inkstų
transplantacijos gali gyventi visavertį
gyvenimą: lankyti mokyklą, dalyvauti
socialiniame gyvenime, bendrauti su
draugais, sportuoti, keliauti. Svarbu
nepamiršti išgerti vaistų ir regulia-

Urtės piešinys.
riai, nustatytais laiko intervalais,
atvykti vaikų nefrologo konsultacijoms ir planiniams tyrimams. Puikų
tokio gyvenimo pavyzdį rodo ir Urtės
šeima. Mergaitė puikiai mokosi,
lanko šokius, aktyviai bendrauja su
bendraamžiais, vasarą – atostogauja
su tėvais. Transplantacija – ne nuosprendis, kad gyvenimas turi sustoti“, – pabrėžia Nefrologijos sektoriaus vadovė dr. J. Masalskienė.
Po operacijos Urtė ligoninėje išbuvo
beveik mėnesį, o dar po dviejų mergina pasimatė su klasės draugais.
„Gydytoja mums tapo kaip šeimos
narė, kuriai prireikus skambindavome vakarais ar savaitgaliais, nes
kiekvienas Urtės savijautos pablogėjimas mums sukeldavo tam tikrą
baimės jausmą. Esame labai dėkingi
visiems gydytojams, slaugytojams ir
visam ligoninės personalui, prisidėjusiam prie dukros sveikatos gerinimo ir jau rutina tapusios aukščiausio
lygio priežiūros“, – dėkojo mama.
Kaip pasakojo dr. J. Masalskienė,
su paciente jos draugauja jau šešti
metai, per kuriuos didelių sveikatos
problemų nėra buvę, nes šeima vykdo
visus gydytojos nurodymus, atsakingai vertina mergaitės būklę, o iškilus
klausimams, nedelsdami susisiekia su
ja arba kitais vaikų nefrologais.
Kauno klinikų inf.

NAUJASIS FARMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS SIEKIA
PERSPEKTYVIŲ TIKSLŲ
Pavasarį LSMU MA Farmacijos fakultete pradėjo veikti Farmacinių
technologijų institutas, kuriame vykdomi aukšto lygio, komerciniams produktams kurti skirti farmaciniai tyrimai ir plėtojamos
inovatyvios, mokslinei ir praktinei kompetencijai imlios tyrimų
sritys. Vos prasidėjęs naujasis mokslinių tyrimų padalinys kelia sau
ambicingus veiklos tikslus: per artimiausius dvejus–trejus metus
akredituoti laboratorinius tyrimus ir suburti stiprias mokslininkų
grupes veiklai tarptautiniuose projektuose.

Farmacinių technologijų instituto nuotr.

Rasa Masiokaitė

P

asak Farmacinių technologijų
instituto vadovo, LSMU Farmacijos
fakulteto prodekano prof. Valdo Jakšto, instituto idėja buvo puoselėjama
ir plėtojama keletą pastarųjų metų.
Pagrindą jai suteikė modernaus
Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centro, aprūpinto
aukšto lygio infrastruktūra, atvertos
galimybės teikti verslo įmonėms
užsakomųjų tyrimų paslaugas. Kartu
Farmacijos fakultete dirbo iniciatyvi
mokslininkų grupė, plėtojusi farmacijos, kosmetologijos ir funkcinio
maisto produktus.
Tad šiandien naujajame Farmacinių
technologijų institute veikia dvi
mokslinės laboratorijos. Biofarmacinių tyrimų laboratorija siekia
pritraukti daugiau nacionalinių bei
tarptautinių užsakovų ir plėtoti
aukščiausios kokybės farmacijos
srities tyrimus bei bandymus, o
Farmacijos mokslinė laboratorija
orientuota į gilesnius tyrimus,
mokslinę-eksperimentinę veiklą,
vaistų ir farmacinės produkcijos
bei vaistų tyrimo technologijų kūrimą.

Sulaukė vietos gamintojų
susidomėjimo
2017 m. lapkričio 23 d. LSMU Farmacijos fakulteto tarybos posėdžio
metu pritarta Farmacinių technologijų instituto steigimui, o 2018 m. kovo
1 d. šis institutas pradėjo funkcionuoti kaip fakulteto mokslinių tyrimų
padalinys.
Farmacinių technologijų instituto vadovas prof. Valdas Jakštas pabrėžia, kad
stengiamasi bendradarbiauti su visais
galimais užsakovais – ne tik plėtojant
didelius sudėtingus užsakymus, bet ir
tais atvejais, kai verslininkai kreipiasi
nedidelės konsultacinės pagalbos.

„Kreipiasi įvairių įmonių atstovai –
kartais ir tam tikrų sričių, kuriose
jiems stinga kompetencijos, konsultacijos. Didesnė dalis smulkiajam
ir vidutiniam verslui atstovaujančių
Lietuvos įmonių nėra pajėgios svariai
paremti mokslą, tačiau, teikdami
jiems pagalbą, žinias, atliekame šviečiamąją akademinę misiją – dirbame
visuomenės labui, prisidedame prie
verslo raidos.
Ši veikla jau duoda grąžą: partneriai
džiaugiasi, kad yra į ką kreiptis prireikus ne tik konsultacijos, bet ir mokslinių tyrimų, pagalbos plėtojant produk6 p.
tus, kontroliuojant jų kokybę.
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SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS KATEDRA PAMINĖJO VYDŪNO METUS
LSMU MA VSF Sveikatos psichologijos katedra šią vasarą surengė
išvažiuojamąjį posėdį, skirtą Vydūno (1868–1953) metams paminėti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šiuos metus paskelbė šio
mąstytojo, sveikos gyvensenos propaguotojo 150-osioms gimimo
metinėms.
Doc. dr. Junona Almonaitienė,
LSMU MA VSF Sveikatos psichologijos
katedra

K

aip daugeliui žinoma, Vilhelmas
Storosta (1868–1953), vėliau pasirinkęs Vydūno pseudonimą, nuo
mažumės buvo silpnos sveikatos.
Apie 20-uosius gyvenimo metus
pajuto, kad negalią įveikti puikiai
padeda vegetariška mityba, grynas
oras, darnos su aplinkiniu pasauliu
išgyvenimas. Tokios gyvensenos jis
stengėsi laikytis visą savo amžių.
Savo įžvalgas Vydūnas brandino studijuodamas Vakarų Europos universitetuose. Kaip laisvasis klausytojas
1896–1919 m. vasaromis Greifsvaldo,
Halės, Leipcigo, Berlyno universitetuose gilinosi į kalbas, menus, religijos istoriją, filosofiją ir psichologiją.
Išvažiuojamojo posėdžio metu
psichologai aplankė šios žymios
asmenybės kapą Bitėnuose ir svarbias memorialines vietas: Rambyno
kalną – Vydūno organizuotų Joninių
ir kitų švenčių vietą, jo bičiulio
Martyno Jankaus memorialinį muziejų-spaustuvę. Rambyno regioninio
parko lankytojų centre apžiūrėta Vy-

dūno portretinių fotografijų paroda.
Čia Sveikatos psichologijos katedros
docentė dr. Junona Almonaitienė
skaitė pranešimą „Vydūnas ir egzistencinė psichologija“. Buvo aptartas
filosofės Rimos Palijanskaitės įdirbis
tyrinėjant Vydūno psichologines
pažiūras, jos sudaryta Vydūno
publicistikos knyga „Asmenybė ir
sveikata“. Katedros vedėja profesorė Nida Žemaitienė šiltai prisiminė
vyresniosios kartos LSMU kolegos
Tomo Staniko indėlį klojant Sveikatos psichologijos katedros pamatus.
Tomas Stanikas – ilgametis Vydūno
draugijos narys, šiuo metu – jos
pirmininkas. Minint Vydūno metus
savo įžvalgomis T. Stanikas dalijosi
įvairiuose renginiuose bei konferencijoje, atkreipdamas dėmesį į tai, jog
Vydūno pažiūros skatina suprasti
sveikatą kaip svarbią dvasinės kultūros dalį: „Sveikata Vydūnui yra visos
asmenybės darna.“ Vydūno sveikatos filosofijos esmę galima nusakyti
ir jo paties žodžiais: „Giedrusis
žmoniškumas yra tikriausias sveikatos ir apskritai žmoniško gyvenimo
pagrindas.“ Beje, net ir kalbėdamas
apie vegetarišką mitybą, Vydūnas

V. Almonaičio nuotr.
pabrėžė jos derinimo su vertybinėmis nuostatomis svarbą: „Ne susilaikymas nuo mėsos padaro žmogų
prakilnesnį, bet prakilnus žmogus
atsižada mėsos.“

Posėdyje taip pat buvo aptartas Sveikatos psichologijos tarptautinių ir
viešųjų ryšių strategija, įsitraukimas į
sveikos gyvensenos ugdymo veiklas
LSMU ir už Universiteto ribų. Išvažiuo-

jamojo posėdžio dalyviai grįžo pasisėmę įkvėpimo ir energijos, kurių kupini
pradeda naujuosius mokslo metus.
LSMU MA VSF Sveikatos psichologijos
katedra

PACIENTĖ LORETA: IR TOLIAU GALIU DŽIAUGTIS GAMTOS DOVANA
Kūdikio žindymas ir antibiotikai skamba kaip du nesuderinami
dalykai. Vis dar vyrauja nuomonė, kad sergančioms mamoms jokiu
būdu negalima žindyti savo mažylio. Pasak medikų – tai netiesa,
nes nežindyti rekomenduojama tik labai retais atvejais. Kauno
klinikų pacientės Loretos istorija rodo, kad žindymas sergant ne tik
galimas, bet ir būtinas – svarbiausia, jog būtų paskirti su žindymu
derantys antibiotikai.

N

aktį blogai pasijutusi Loreta,
ryte gavo skubų siuntimą iš
savo ginekologės, ir kartu su kūdikiu atvyko į Kauno klinikų Moterų
konsultaciją. „Nuspręsta mane stacionarizuoti į Ginekologijos skyrių
ir atlikti išsamius tyrimus. Skyriuje
buvo sudarytos sąlygos likti kartu
su dukryte – tuo metu man tai buvo
svarbiausia“, – pabrėžė jauna mama.
Tą pačią dieną Akušerijos ir ginekologijos klinikos pacientei buvo atlikti
tyrimai, iš gimdos ertmės paimtas
pasėlis. Atlikus tyrimus paaiškėjo,
kad moteriai gimdos uždegimas – jai
buvo paskirtas antibiotikų kursas.
„Man kilo klausimų: ar aš ir toliau
galėsiu būti su savo kūdikiu, ar aš
galėsiu jį toliau žindyti pati. Labai
nenorėjau kūdikio maitinti mišiniais,
tačiau mane visi konsultavę gydytojai patvirtino, kad galiu ir toliau būti
kartu su dukra ir ją žindyti. Buvo
parinkti tokie antibiotikai, kurie kūdikiui nepakenks, todėl tiek aš, tiek
mano mergaitė jautėmės gerai – ji ir
toliau godžiai valgė, o pienelio nesumažėjo“, – džiaugėsi Loreta. Moteris
prisimena, kad visi artimieji ir draugės, sužinoję apie moteriai paskirtą
gydymą antibiotikais, vieningai
sakė – maitinti tu dabar nebegali.
Kaip teigia Akušerijos ir ginekologijos
klinikos vadovė prof. Rūta Jolanta
Nadišauskienė, visuomenėje vis
dar paplitęs mitas, kad vartojant
antibiotikus jokiu būdu negalima
žindyti savo mažylio. „Tai netiesa.
Visai nežindyti ir nemaitinti nutrauktu mamos pienu rekomenduojama

labai retais atvejais, tokiais kaip
mamos ŽIV infekcija, galaktozemija
(reta metabolinė liga), negydoma
narkomanija, įtariamas arba diag
nozuotas Ebola virusas. Laikinai
nežindyti ar nemaitinti nutrauktu
pienu rekomenduojama tinkamai
gydant tuberkuliozę, motinos vėjaraupių atveju“, – kalbėjo akušerė
ginekologė.
Visais atvejais, sprendžiant žindyti
ar nežindyti kūdikį, sprendžiamos rizikos ir naudos sveikatai klausimas.
„Pavyzdžiui, po gimdymo susirgus
gimdos uždegimu arba pieno liaukos
uždegimu (mastitu), vartodamos
gydytojo paskirtus antibiotikus,
mamos gali žindyti. Netgi turi, jei
nori greičiau pasveikti. Sergančios
mamos buvimas šalia savo naujagimio užtikrina greitesnį sveikimą,
toliau palaikomas glaudus ryšys su
kūdikiu“, – teigia Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė.
Jei moteris suserga, o gydymui paskiriami antibiotikai, pasak Neonatologijos klinikos vadovės prof. Rasos
Tamelienės, nerimauti nereikėtų –
beveik visi antibiotikai yra suderinami su žindymu. Jei visgi neramu
ir kyla abejonių, reikėtų pasitarti su
gydytoju neonatologu.
Tiek Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. R. J. Nadišauskienė,
tiek Neonatologijos klinikos vadovė
prof. R. Tamelienė vieningai teigia,
kad žindymas – tai gamtos dovana.
„Išimtinai žindyti rekomenduojama
iki 6 mėnesių, o vėliau, primaitinant
kitu maistu, žindyti iki dvejų metų

ar ilgiau, kol kūdikis atsisakys pats.“
Mamos pienas yra pats geriausias
maistas naujagimiui, o anksčiau
laiko gimusiems yra netgi gyvybiškai
būtinas dėl jų žarnyno ir imuninės
sistemos nebrandumo. „Žindymo
metu vaikutis gauna naudingų bakterijų, kurios kolonizuoja žarnyną
ir užtikrina gerą žarnyno veiklą.
Mamos pienu maitinami vaikai
rečiau serga nekroziniu enterokolitu, gastroenteritu, geresnis jų
psichomotorinis vystymasis. Mažieji
pacientai gauna sveiką ir patikimą
maistą, greičiau auga, o mamos
jaučiasi emociškai geriau“, – pabrėžia Neonatologijos klinikos vadovė
neonatologė prof. R. Tamelienė.
Kalbant apie žindymą, dažniausiai
pabrėžiama neabejotina nauda naujagimiui, tačiau taip pat pabrėžiama,
kad ilgalaikis žindymas – tai didelė
ir ilgalaikė nauda moters sveikatai.
„Žindymo metu išsiskiria hormonas
prolaktinas, kuris suteikia fizinės,
emocinės ramybės bei bendrystės
jausmą, taip pat ir meilės hormonas – oksitocinas. Šis hormonas mažina po gimdymo netenkamo kraujo
kiekį, lemia gimdos sumažėjimą iki
nėštumo buvusio dydžio. Įrodyta,
kad ilgai žindančios moterys rečiau
serga kiaušidžių ir krūtinės vėžiu.
Vis daugėja mokslo duomenų, kad
natūralus žindymas turi ryškų širdį
apsaugantį poveikį. Moterys rečiau
suserga II tipo diabetu ir reumatoidiniu artritu. Nuolatinis žindymas
pirmaisiais mėnesiais – puiki natūrali apsauga nuo neplanuoto nėštumo“, – teigė akušerė ginekologė
prof. R. J. Nadišauskienė.
Kaip toliau teigia gydytoja, labai
svarbu, kad mamos, turinčios prob
lemų, susijusių su žindymu, galėtų
ir žinotų: galima kreiptis į panašius
sunkumus patyrusias mamas arba
gydymo įstaigą, kuri turi patirties ir
plėtoja efektyvios pagalbos sistemą.

Kauno klinikų Nėščiųjų ir gimdyvių
priėmimo skyriuje dirba akušerė,
kuri teikia pagalbą žindančioms
mamos. Žinoma, sergančiai ar sunkumus patiriančiai mamai turi padėti
ne tik medicinos personalas – artimieji taip pat turi ją palaikyti.
„Visam Akušerijos ir ginekologijos klinikos personalui dėkoju už
suteiktas sąlygas būti šalia savo

mažylės. Noriu padrąsinti ir kitas
mamas: šiais laikais medikai skiria tokį gydymą, kad būtų galima
išsaugoti šią gamtos dovaną“, – pabrėžė Loreta.
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje jau 20 metų sudarytos
sąlygos sergančioms mamoms žindyti savo sveikus naujagimius.
Kauno klinikų inf.
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KAUNO KLINIKOSE ATLIKTAS PIRMASIS
LAPAROSKOPINIS INKSTO PAĖMIMAS:
VYRAS ŽMONAI PADOVANOJO INKSTĄ
3 p.
Kaip pasakoja operaciją atlikęs prof.
Daimantas Milonas, iki šios operacijos gyvo donoro inkstas buvo
paimamas atliekant pjūvį atviros
operacijos metu. „Turime visas technines galimybes ir profesionalius
specialistus, puikią daugiadalykę
komandą, todėl pirmą kartą Kauno
klinikose inkstą iš vyro paėmėme
laparoskopiniu būdu. Tai yra minimaliai invazinė operacija, todėl donoras jau pirmą parą po operacijos
gali vaikščioti, o praėjus 3–4 paroms
vyksta į namus.“ Pjūvis, per kurį išimamas inkstas, pasirenkamas pilvo
apačioje, – laparoskopinės operacijos atlikimas mažina pilvo sienos
traumatizavimą, o pacientui lieka tik
nedidelis randas, primenantis kilnų
darbą.
Dieną prieš operaciją sutuoktiniai
atvyko į Kauno klinikas, kuriose
Arnoldas paminėjo savo gimtadienį su žmona ir dukromis, o
kitos dienos rytą abu pasitiko jau
operacinėje. Vyras atsimena, kad
savijauta po operacijos buvo puiki.
„Atsibudęs nejutau jokio skausmo,
o svarbiausia sužinojau, jog viskas
praėjo sėkmingai ne tik man, bet ir
mano žmonai. Kitą dieną atsargiai
nuėjau iki jos palatos ir per stiklą
trumpai pasikalbėjau su savo inksto
turėtoja, – šypsojosi A. Vankevičius,
atsiminęs pirmąsias dienas. – Niekas
iš giminių negalėjo patikėti, kad
po tokios operacijos aš jau kalbu ir
vaikštau. Nejaučiau jokio nepatogumo ar skausmo, todėl vis nueidavau
pasikalbėti su žmona, kurios kraujo
rodikliai rodė, kad inkstą organizmas

priima be pavojingų komplikacijų.
Didžiausią nuostabą sukėlė tai, kad
jau po trijų dienų gydytojai man
palinkėjo gero kelio namo ir savo
kojomis sėkmingai palikau ligoninę.“
Virginija Vankevičienė, kuriai ir
buvo atlikta inksto transplantacija,
pasakojo, kad belaukiant tinkamo
inksto vyras vis užsimindavo, kad
pats galėtų tapti donoru, bet moteris tokios galimybės iš pradžių net
nesvarstė. „Man jau buvo pašalintas vienas inkstas, todėl žinojau,
kokia sudėtinga yra ši operacija.
Praėjus porai metų nuo laukimo,
viltis sulaukti tinkamo donoro blėso, todėl sutikau su vyro pasiūlymu
išsitirti dėl mūsų suderinamumo.
Jau po pirmo tyrimo tapo aišku,
kad jis gali būti mano inksto donoras. Iš pradžių abejojau, kaip tokią
operaciją vyras ištvers, tačiau prof.
D. Milonas papasakojo apie naują
inksto paėmimo būdą – saugesnį
ir be atvirų pjūvių – todėl visos
mano abejonės išsisklaidė, – apie
lemtingą sprendimą kalbėjo moteris. – Nuo operacijos jau praėjo
trys mėnesiai. Jaučiamės labai gerai, o man vis dar sunku žodžiais
pasakyti, kokia esu dėkinga vyrui
už šią gyvenimo dovaną ir visiems
gydytojams, kurie mumis rūpinosi ir
lydėjo kiekviename žingsnyje. Esame labai dėkingi už profesionalią
priežiūrą.“
Kauno klinikų Nefrologijos klinikos
vadovė prof. Inga Arūnė Bumblytė
pabrėžia, kad dažniausiai inkstų
transplantacijos proceso pradžia tampa netikėtai diagnozuojamas lėtinis
inkstų nepakankamumas, nes lėtinės

inkstų ligos dažniausiai apie save
garsiai nepraneša jokiais ypatingais
simptomais. „Tik galutinėje stadijoje
žmogui atsiranda bendras silpnumas, dingsta apetitas, galimi dažni
pykinimai, kyla arterinis kraujospūdis, gali sumažėti šlapimo kiekis,
atsirasti patinimai kai kuriose kūno
vietose, – dažniausiai transplantaciją
lemiančios ligos požymius vardijo
profesorė. – Kai pacientas patenka
pas gydytojus nefrologus jau įsisenėjus ligai, gydyti jau nebegalime,
todėl tokį žmogų ruošiame pakaitinei
inkstų terapijai. Jos yra trys būdai:
hemodializė, peritoninė dializė ir
inkstų transplantacija. Dažniausiai
pradedama nuo hemodializės, o
vėliau pacientas įtraukiamas į inkstų
transplantacijos laukiančiųjų sąrašą.“
Kauno klinikose inksto transplantacijos iš gyvo donoro atliekamos nuo
2014 m. ir iki šiol jų atlikta aštuonios: 4 inkstai persodinti iš mamos,
2 – iš tėčio ir 2 iš vyro. Kauno klinikose nuo 2000 metų iš viso atliktos
449 inksto transplantacijos, o vien
per 2018 metus – 25 transplantacijos.
Per 5 metus (2014–2018 m.) gyvoji
donorystė sudarė 9,5 proc. visų inkstų transplantacijų. Per 5 metus tėvai
sudarė 75,6 proc. visų gyvos donorystės atvejų, 17,1 proc. – sutuoktiniai, 4,9 proc. – broliai, seserys ir
2,4 proc. dėdės ar tetos. Vidutiniškai
inksto transplantacijos iš mirusio donoro Lietuvoje laukiama apie dvejus
metus, tačiau laukimo trukmė sumažėja, jeigu paciento artimieji patys
tampa donorais.
Kauno klinikų inf.

NAUJASIS FARMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
INSTITUTAS SIEKIA PERSPEKTYVIŲ TIKSLŲ
4 p.
Sulaukiame įvertinimų, kad Lietuvoje
nėra kito tokio integralaus centro,
kuriame siūlomas bendras sisteminis specializuotas produktas“, – sakė
prof. V. Jakštas.
Pasak profesoriaus, taip ir yra:
farmacijos srityje LSMU Farmacinių
technologijų institutas Lietuvoje
lygiaverčių konkurentų neturi. Kas
kita tarptautinėje erdvėje: Vakarų
Europoje yra daug laboratorijų, užsiimančių panašia veikla. Tačiau vietos
gamintojai, užuot vykę į Lenkiją,
šiandien gali kreiptis ir į Farmacinių
technologijų instituto Biofarmacinių
tyrimų laboratoriją.
Plėtoja aukšto lygio tyrimus
Antroji, Farmacijos mokslinė, laboratorija toliau dalyvauja mokslo
procesuose ir vykdo anksčiau pradėtus Farmacijos fakulteto projektus.
Laimėtas Lietuvos mokslo tarybos
finansavimas dideliam, aukšto lygio projektui „Tiksliniai moksliniai
tyrimai sumanios specializacijos
srityje“, pagal veiklą „Aukšto lygio
tyrėjų grupių vykdomi moksliniai
tyrimai“ (SMART). Projekte dalyvauja
nemažai instituto darbuotojų. Rengiami nauji projektai, plėtojamas
bendradarbiavimas su dideliais Lietuvos gamintojais plėtojant gamybos
metodologijas.

Pasak prof. V. Jakšto, darbas, plėtojant užsakomuosius tyrimus,
trunka įvairiai: nuo poros mėnesių,
jei reikia tik sukurti neinovatyvaus
produkto receptūrą ar išspręsti nedidelę technologinę užduotį, – iki
pusmečio ar metų, jei taip pat atliekami ir produkto stabilumo, kokybės ir kiti tyrimai. Tačiau plačios
apimties vaistinių preparatų tyrimai
trunka gerokai ilgiau – dešimt ar
daugiau metų.
Dar viena svarbi šio mokslinio LSMU
padalinio veiklos sritis – Farmacinių technologijų institutas veikia
kaip mokslinė studijų bazė, kurioje
vyksta studentų mokslinė veikla:
rengiami baigiamieji magistro darbai,
doktorantūros studijos.
„Institute sutelktas mokslinis potencialas neabejotinai naudingas mūsų
studentams: jie gali mokslininkų
sukaupta kompetencija naudotis
rengdami mokslinius darbus, pasirengti tolesnei mokslinei karjerai. Šią
sritį planuojame plėtoti, magistrantų
moksliniams tyrimams pasikviesti
daugiau specialistų iš kitų LSMU
padalinių“, – į ateitį žvelgė prof.
V. Jakštas.
Jaunatviškame kolektyve vyrauja
LSMU absolventai
„Mūsų kolektyvas labai jaunas,
amžiaus vidurkis – apie 34 metus.

Tad ne atsitiktinai save įvardijame
kaip jaunatvišką, siekiantį sėkmės
kolektyvą, jau artimiausiems vieniems–dvejiems metams keliantį
sau ambicingus tikslus akredituoti
laboratorinius tyrimus ir suformuoti
stiprias mokslininkų grupes veiklai
tarptautiniuose projektuose“, – pabrėžė Farmacinių technologijų instituto vadovas.
LSMU Farmacinių technologijų instituto vadovą ypač džiugina, jog visi
jauni instituto tyrėjai – LSMU absolventai.
„Tai – kryptingos LSMU prorektorės
mokslui prof. Vaivos Lesauskaitės
pastangos, išsaugoti gabų Universiteto jaunimą, skatino juos atrasti
save mokslinėje veikloje.
Sąlygos moksle gerėja, tampa kokybiškesnės darbo ir motyvacinės
sąlygos, tačiau konkuruoti su verslu
sudėtinga – mūsų jauni žmonės
nemažai dirba ir iš pašaukimo. Todėl
esu dėkingas visam jaunatviškam
mūsų Instituto kolektyvui, žmonėms, kurie stengiasi atrasti save
įdomioje, prasmingoje veikloje, kuria
produktus, kurie tikrai svarbūs tiek
mūsų Universitetui, tiek Lietuvos
mokslui imliai verslo aplinkai, šalies
visuomenei – juk ne pavieniai sprendimai, o visų bendras darbas ir kelia
ekonomiką“, – apibendrino naujojo
instituto vadovas.
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NEIŠNEŠIOTUKIŲ MAMOS
IŠTIESIA PAGALBOS RANKĄ
KITIEMS NAUJAGIMIAMS
V

eronikos ir Raimondos mergaitės šiuo metu gydomos Kauno
klinikų Neonatologijos klinikos
Naujagimių intensyviosios terapijos
skyriuje. Raimondos mergaitė pasaulį išvydo sverdama vos 508 gramus.
Veronikos mergaitės svėrė 500 ir 600
gramų. Abi moterys ligoninėje dėl
tos pačios priežasties – jų mažylėms
reikalinga profesionali medicinos
pagalba. Tačiau pacientės ištiesia
pagalbos ranką kitoms panašaus
likimo moterims ir jų naujagimiams.
Suprasdamos motinos pieno naudą
naujagimiams, gimusiems per anksti, jos tapo Donorinio motinos pieno
banko donorėmis.
Kaip pasakoja Veronika, jai nėštumo
metu prasidėjo gimdos uždegimas,
dėl kurio moteris buvo nedelsiant
atvežta į Kauno klinikas. „Po savaitės gydymo ir stebėjimo gimė dvi
mergytės – identiškos dvynės. Viena
svėrė 500 gramų, kita – 600 gramų.
Sunku pasakyti, koks sunkus buvo
pirmasis mėnuo ir laukimas. Nežinai,
kaip viskas bus toliau. Praėjus dviem
savaitėms po gimimo, pakrikštijome
mergytes. Iškart po krikšto jų laukė
širdies operacijos, kurios būdingos
ankstukams. Dabar 500 gramų mergaitė sveria 2 kg 550 g, o 600 g – 3 kg
400 g“, – džiaugėsi mama.
Pasak Veronikos, kad dukros pasiektų tokį svorį, koks yra dabar, buvo
viso personalo darbas ir pastangos.
Ne mažiau svarbus tapo motinos
pienas, kuris prisidėjo prie dvynių
augimo ir sveikatos būklės gerėjimo.
„Šiuo metu savo pienu galiu maitinti
tik didesnę mergytę, nes po pirmųjų
maitinimų sužinojome, kad mažiausioji netoleruoja baltymo. Nors maitinu ne krūtimi, o per zondą, tačiau
džiaugiuosi, kad bent viena mergytė
gauna mano pieną. Viena mergytė
sveria kilogramu mažiau vien todėl,
nes gavo mažiau mano pieno. Motinos pieno vertė naujagimiui ir jo
sveikatai yra akivaizdi. Kiekvienas
lašelis tampa svarbus. Tikiuosi, kad
vėliau bus galimybė maitinti ir kitą
dukrytę“, – kalbėjo Veronika.
Moteris pasakoja, jog prieš 23 metus savo pirmagimės pienu maitinti
negalėjo dėl išsivysčiusio mastito.
Dvynukių susilaukusi motina puikiai
supranta ir kitas motinas, kurios
savo naujagimių negali maitinti,
todėl gydytojams ir akušeriams
patarus, didžiąją dalį pieno aukoja
Donoriniam motinos pieno bankui. Ji
tvirtina, kad jei prieš 23 metus būtų
buvusi tokia galimybė, būtų ir pati ja
pasinaudojusi.
Raimondos mergaitė pasaulį išvydo
taip pat anksti. „Kai mums buvo 23
savaitės, nubėgo vandenys. Mergytė
svėrė vos 508 gramus. Manėme, kad
nepavyks išsaugoti jos, tačiau per
dvi dienas buvo subrandinti plaučiai
ir ji išgyveno. Kai ji gimė, pati suverkė. Net ir visko matę gydytojai buvo
nustebę“, – gimimo stebuklą prisiminė Raimonda.
„Ji kovotoja. Dukrytei taip pat buvo
atlikta širdies arterinio latako užvėrimo operacija – kaip ir daugumai
neišnešiotų naujagimių. Šiandien
mes sveriame 980 gramų, o mūsų
ūgis 34 centimetrai. Svoris beveik
dvigubai tiek, kiek gimėme“, – nuoširdžiai džiaugėsi Raimonda.
„Mano mergytė mano pieną pradėjo valgyti po vieną, po du, tris

mililitrus. Šiandien ji suvalgo jau 14
mililitrų. Pieno turiu daug, todėl galiu
duoti ir kitiems naujagimiams. Apie
motinos pieno banką man papasakojo gydytojai. Tiek aš, tiek mano vyras
į pieno donorystę reaguojame labai
teigiamai. Kiek dar galėsiu, tiek ir padėsiu naujagimiams ir jų mamoms.“
Abi moterys vieningai tvirtina: sužinojus, kad reikės gimdyti neišnešiotukus, stresas būna labai didelis.
„Mes esame labai dėkingos tiek už
profesionalią medicinos pagalbą,
tiek už emocinę paramą. Pas mus
lankosi psichologai, socialiniai darbuotojai, asociacijos „Padedu augti“
narės. Vyksta šeimos pamokėlės,
bendraujame su mamomis, kurios
užaugino neišnešiotukus, – klinikoje
sukuriama palanki mamai ir vaikui
aplinka. Gydytojai išmokė gyventi šia
diena. Žinome, kiek stiprybės reikia
motinoms, todėl linkime joms daug
stiprybės ir tikėjimo.“
2018 m. rugpjūčio 1–7 dienomis
minima jau 26-oji Pasaulio žindymo
savaitė, kurios tikslas – skatinti
žindymą ir gerinti kūdikių sveikatą
visame pasaulyje.
Pasaulyje atlikti moksliniai tyrimai
patvirtina neabejotiną trumpalaikę
ir ilgalaikę žindymo naudą mamai ir
jos naujagimiui – kūdikiams mažėja
rizika ne tik sirgti tam tikromis ligomis, bet ir stiprėja emocinis ryšys
su vaiku.
Tačiau neišnešiotų naujagimių motinoms pieno pirmosiomis dienomis
gali nebūti arba būna labai mažai
dėl patiriamo streso. Donorinis motinos pieno bankas skirtas anksčiau
laiko gimusiems ir sergantiems
naujagimiams. Mamos pienas yra
pats geriausias maistas naujagimiui,
o anksčiau laiko gimusiems – netgi
gyvybiškai būtinas dėl jų žarnyno
ir imuninės sistemos nebrandumo.
Mažieji pacientai gauna sveiką ir
patikimą maistą, o mamos jaučiasi
emociškai geriau.
Kaip teigia Neonatologijos klinikos
Naujagimių ligų skyriaus vadovė doc.
Dalia Stonienė, motinos pienas yra
biologiškai specifiškas, jo sudėtis
kinta pagal kūdikio poreikius. „Motinos pienas yra natūralus, optimalus
ir tinkamiausias maistas kūdikiams.
Donorinis motinos pienas pirmiausia
skiriamas neišnešiotiems naujagimiams pirmosiomis jų gyvenimo
dienomis, kol prasidės jų motinų
pieno gamyba. Donorinis motinos
pienas gali ne tik pagerinti gyvenimo kokybę, bet ir išgelbėti gyvybę
mažo gimimo svorio, neišnešiotiems
naujagimiams arba sveikstantiems
po sunkių žarnyno operacijų ir komplikacijų“, – kalbėjo naujagimių ligų
gydytoja doc. D. Stonienė.
„Pieno bankai, tiekdami saugų, ištirtą ir kruopščiai atrinktą donorinį
motinos pieną, kartu skatina sergančių naujagimių mamas žindyti ir
jas palaiko. Todėl vis daugiau prieš
laiką gimusių naujagimių iš ligoninės
išvyksta patys visiškai žįsdami, o
jų mamos, grįžusios namo, ir toliau
tęsia žindymą“, – pabrėžė Neonatologijos klinikos slaugos vadovė Natalija Skorobogatova.
Pirmasis donorinis motinos pieno
bankas Lietuvoje atidarytas 2016
metų gruodžio 1 dieną Kauno klinikose.
Kauno klinikų inf.
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RETA GENETINĖ LIGA ŠEIMAI NEATIMA GYVENIMO DŽIAUGSMO
Nėštumas Daivai nerimo nekėlė – laukimo laikotarpis buvo sklandus, tačiau viskas pasikeitė vos gimus vaikui. „Supratau, kad kažkas
ne taip, kai pamačiau sūnaus kojyčių pirštukus. Pirmasis mūsų
pasimatymas buvo labai trumpas, nes jį greitai pervežė į Kauno
klinikas, o mane namo išleido po kelių parų. Tada ir prasidėjo
naujas gyvenimo etapas“, – pasakoja Daiva, kurios vaikui Kauno
klinikose buvo nustatytas retas Apert sindromas.

M

oteris prisimena, kad pradžia
ir susitaikymas su vaiko liga
nebuvo lengvi. „Vis kilo klausimų:
kodėl tai nutiko jam ir mūsų šeimai.
Tačiau tai mūsų vaikas, kurį sukūrėme, mes juo džiaugiamės, mylime
ir padedame užaugti kuo sveikesniam“, – teigia moteris, kurios šiuo
metu pagrindinis tikslas – laiku suteikti reikiamą pagalbą.
Tai – pirmasis toks pacientas Kauno
klinikose, todėl šio sindromo tyrimu
rūpinosi Genetikos ir molekulinės
medicinos klinikos vadovė dr. Vir-

ginija Ašmonienė ir visas klinikos
personalas. Kaip pasakoja gydytoja
genetikė Rasa Traberg, Apert sindromas yra reta genetinė liga, kurios
dažnumas – 1 iš 65 000–160 000 naujagimių. Šiam sindromui būdingas
priešlaikinis kaukolės siūlių sukaulėjimas, galūnių pirštų neatsiskyrimas
ir kitų organų anomalijos: gomurio
nesuaugimas, centrinės nervų sistemos anomalijos, širdies ydos, rečiau – šlapimo ir lytinių organų (sin.
urogenitalinės), virškinimo, kvėpavimo organų sistemų anomalijos.

Visų pacientų simptomų rinkiniai yra
unikalūs. Iki 50 proc. vaikų, kuriems
būdingas raidos atsilikimas, nustatomas Apert sindromas. Literatūros
duomenimis, tai tiesiogiai priklauso
nuo kaukolės siūlių rekonstrukcinės
operacijos laiko bei įgimtų smegenų
anomalijų buvimo.
„Pirmiausia šis sindromas įtariamas
iš klinikinių požymių: kaukolės siūlių
priešlaikinis sukaulėjimas, tam tikri
šiam sindromui būdingi veido bruožai bei viršutinių ir apatinių galūnių
pirštų neatsiskyrimas. Diagnozė patvirtinama nustačius specifinę FGFR2
geno mutaciją – šiam tyrimui yra užtikrinamos visos galimybės ir mūsų,
Genetikos ir molekulinės medicinos,
klinikoje“, – aiškina Rasa Traberg.
Daiva pasakoja, kad jos sūnus, nekreipiant dėmesio į išvaizdą, niekuo
nesiskiria nuo kitų. „Nors jo pirštukai neatsiskyrę, jis aktyviai stengiasi

ir tyrinėja jį supančią aplinką –
čiulpia kumštukus, bando pasiekti
kabančius žaislus, skleidžia garsus.
Mes taip pat stengiamės nuolatos
būti kartu, kalbinti jį ir tokiu būdu
padėti tolesnei jo raidai“.
Apert sindromo gydymas yra simptominis, dalyvaujant daugiadalykei
specialistų komandai: neurochirurgams, plastikos chirurgams, veido
žandikaulių chirurgams, vaikų neurologams ir kt. specialistams pagal
poreikį. Genetikos ir molekulinės
medicinos klinikos gydytoja Rasa
Traberg pabrėžia, kad rekonstrukcinę
kaukolės operaciją rekomenduojama
atlikti iki 1 m. amžiaus.
„Atsižvelgiant į korekcinių operacijų
sėkmę ir kitus svarbius veiksnius,
raidos atsilikimo gali ir nebūti arba
jis gali būti neryškus. Gyvenimo
kokybė priklauso ir nuo galūnių
pirštų atskyrimo operacijų sėkmės,

o vėliau gali prireikti ir žandikaulio
korekcijos, nes šį sindromą turinčių
vaikų gali būti netaisyklingas jo
augimas. Taip pat šie pacientai periodiškai tiriami dėl miego apnėjos,
kitų organų sistemų pažaidų. Visi
reikalingi tyrimai ir specialistų konsultacijos, diagnozavus šį sindromą,
yra atliekami Kauno klinikose, todėl
mamai nereikia važinėti į skirtingas
gydymo įstaigas“.
Apert sindromą turinčio vaiko mama
Daiva nestokoja ryžto siekti geriausios pagalbos vaikui. „Prižiūrėti ir
ugdyti sūnų mums padeda ne tik
artimieji, kurių palaikymas skatina
nesustoti, tačiau ir gydytojai, suteikdami informacijos, atsakydami į aibę
klausimų, kylančius vaikui augant.
Tikime, jog padarysime viską, kad
mūsų vaikas gyventų visavertį gyvenimą“.
Kauno klinikų inf.

RETA LIGA VIDAI NETRUKDO SIEKTI TIKSLŲ IR ĮKVĖPTI OPTIMIZMO KITIEMS
„Gimiau neturėdama akių rainelių,
tačiau tai nesutrukdė man įgyti
socialinio darbo magistro laipsnį,
aktyviai domėtis naujovėmis, susijusiomis su šios ligos gydymu,
o vėliau, sužinojus „aniridijos“
terminą, prisidėti prie kitų šia liga
sergančių žmonių švietimo“, – pasakoja Vida Jočienė.
„Kol dar buvau maža mergaitė,
nesupratau, kad labai blogai matau. Tiesiog nešiojau akinius, kurie
mano regos negerino ir gyvenau
savo vaikišką gyvenimą. Jau paaug
lė, pastebėjau, kad vis sunkiau
galiu perskaityti tekstą – iš juodų,
ryškių raidžių jos tapo pilkos,
balkšvos, neryškios. Artimieji manė,
kad blogą regėjimą išsigalvoju, nes
neva nenoriu mokytis, tačiau diena
po dienos rega blogėjo ir nebegalėjau skaityti jokio teksto“. Po ilgų
paauglės įkalbinėjimų ir įrodinėjimų, kad jai būtina oftalmologo
konsultacija, jai buvo atlikti akių
tyrimai, kurių išvada – reikalinga
kataraktos operacija. Po jos Vida
pasaulį pamatė kaip niekad ryškiai.
„Nemoku papasakoti to jausmo,
kai po operacijos pamačiau akmenukus, sienoje esančius įbrėžimus
ir savo paauglės veidą. Po kelerių
metų tokia pat operacija laukė ir
kitos akies. Vėliau buvo diagnozuota antrinė katarakta, tada taikytas
gydymas lazeriu, vėl įvairios varginančios procedūros. Tai tęsėsi iki
dienos, kai mano neregės draugės
mama, kurios dukrai taip pat nustatyta aniridija, pažiūrėjo į mano akis
ir ištarė šią diagnozę. Taip būdama
šešiolikos metų sužinojau šį žodį ir
jo reikšmę, lydinčius ne tik mane,
bet ir mano sūnų“, – prisimena
moteris.
Aniridija, pasak Kauno klinikų Retų
akių ligų centro gydytojos oftalmologės doc. Rasos Liutkevičienės,
reiškia rainelės nebuvimą akyse.
„Tai – reta, įgimta patologija, pasireiškianti įvairaus laipsnio visišku
arba daliniu rainelės nebuvimu.
Tokiems žmonėms taip pat pastebima katarakta, glaukoma, lęšiuko
dislokacija, vokų nusileidimas, regos nervo hipoplazija. Pacientams,

sergantiems izoliuota aniridijos
forma, būna susilpnėjusi uoslė,
kartais – elgesio ir raidos sutrikimai, augimo sulėtėjimas, nerimo
sindromas, miego sutrikimai ir kiti
simptomai, susiję su nervų sistemos pažeidimu“.
Ši liga dažniausiai nustatoma iškart po gimimo, tačiau kartais gali
būti nustatoma ir iki 3 mėnesių
amžiaus, išimtiniais atvejais – iki
1 metų, nes iki šio laiko visi vaikai
turi būti apžiūrėti vaikų oftalmologo. „Deja, vaikas jau gimsta turėdamas ligos požymius ir ryškius
akių pokyčius, o vėliau progresuoja
regėjimui pavojingos būklės, pvz.,
keratopatija, katarakta, glaukoma ir
kitos ligos, kurių gydymas yra labai
sudėtingas. Nustačius glaukomą –
skiriama antiglaukominių preparatų
arba atliekamos antiglaukominės
operacijos, koreguojamos refrakcijos ydos, kartais rekomenduojami
kontaktiniai lęšiai, imituojantys
rainelę, akiniai, apsaugantys akis
nuo saulės, bei kitos priemonės“, –
vardijo doc. R. Liutkevičienė.
Izoliuota aniridija yra paveldima
liga ir nustatoma atlikus PAX6 geno
tyrimą. „Tikimybė, kad aniridija sergantis asmuo sulauks tą pačią ligą
turinčio vaiko, yra 50 proc. Kauno
klinikų Genetikos ir molekulinės
medicinos klinikoje yra atliekami
šio geno tyrimai, o gydytojai genetikai šeimai suteikia visą reikiamą
informaciją apie ligos prognozę ir
gydymą“, – diagnostikos galimybes
Kauno klinikose pabrėžė Genetikos
ir molekulinės medicinos klinikos
vadovė dr. Virginija Ašmonienė.
Vida Jočienė pasakojo, kad visos
aniridija sergančių žmonių viltys
šiuo metu yra nukreiptos į gydytojus genetikus. „Jie – didžiausia aniridijos pacientų viltis. Oftalmologų
misija – padėti pacientams išlaikyti
tą menką regos likutį, kurį jie dar
turi, iki tos dienos, kai genetikai
suras tą paslaptingą aniridijos gink
lą. Tačiau dabar, kol gydymo dar
ieškoma, džiaugiuosi, kad kiekvieno
iš mūsų asmeninė istorija gydytojui
yra tarsi vadovėlis. Kai tokie pacientai kaip mes garsiai kalbame ir pra-

L. Jakubauskienės nuotr.
šome pagalbos, ir vadovėlio vaizdas
tampa aiškesnis ir suprantamesnis.
Smagu, kad ir gydytojai pradeda
veiksmus su ligų duomenų regist
rais – tai mūsų šalies medikams
atvers platesnius kelius į mūsų
retos ligos pažinimą“.
Pacientės žodžiams antrino ir doc.
R. Liutkevičienė, paaiškindama,
kad Kauno klinikų Retų akių ligų
centras priklauso Europos referencinių centrų tinklui, o tai itin svarbu
prižiūrint ir suteikiant kvalifikuotą
pagalbą tokiems pacientams kaip
Vida. Per metus Akių ligų klinikoje
apsilanko 1000 vaikų ir suaugusių
dėl retų ligų. „Pacientai, kuriems
nustatyta aniridija, neturi oficialios organizacijos, tačiau jie nėra
praleidę nė vienos Retų ligų dienai
skirtos konferencijos, noriai bend

rauja su žiniasklaida ir gydytojais,
rūpinasi vieni kitais bei skatina
aktyviau veikti kitus retomis ligomis
sergančius pacientus“, – pabrėžė
doc. R. Liutkevičienė.
Lietuvoje dirbantys medikai daro
stebuklus – taip V. Jočienė įvardija
sunkų kasdieninį gydytojų darbą.
„Tai garsiai sakau ne tik aš, bet ir
Švedijoje dirbantys specialistai, kurie žavisi lietuvių į priekį vedančiu
užsispyrimu. Todėl labai noriu padėkoti Retų akių ligų centro vadovui
dr. Arvydui Gelžiniui, doc. Rasai
Liutkevičienei, prof. Ingridai Janulevičienei, Retų ir nediagnozuotų ligų
koordinacinio centro koordinatorei
ir gydytojai vaikų neurologei Mildai
Dambrauskienei. Šie žmonės visada
būna šalia, kai norime konsultacijos, patarimo, ir visa širdimi ieško

būdų, kaip mums padėti gyvenant
su šia liga. Jiems esu ir būsiu dėkinga visa gyvenimą“. Vida Jočienė
priduria, kad šiuo metu ji kartu su
gydytoja oftalmologe doc. R. Liutkevičiene ir gydytoja genetike dr.
V. Ašmoniene rengia pirmąją knygutę Lietuvoje apie aniridija sergančius žmones.
Šiuo metu gydymo, kuris pašalintų
genetinę ligos priežastį, nėra, tik
simptominis. Jeigu nustatomas
ragenos epitelio pažeidimas, skiriamos dirbtinės ašaros be konservantų. Jeigu pastebimi ryškūs ragenos
pokyčiai, gali būti atliekama keratoplastika arba implantuojamas
ragenos protezas, jei nustatoma
katarakta – atliekama lęšiuko pašalinimo operacija.
Kauno klinikų inf.

DĖMESIO! Informaciją, kurią pageidaujate išspausdinti artimiausiame LSMU laikraščio „Ave vita“ numeryje, reikėtų atsiųsti avevita@lsmuni.lt iki antradienio 17 val. (jeigu trečiadienis yra poilsio
diena, informacijos lauktume iki antradienio 12 val.). Dėkojame Jums už supratingumą, malonaus bendradarbiavimo ateityje.
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UNIVERSITETE ATIDENGTAS BARELJEFAS PROF. TADUI IVANAUSKUI
ATMINTI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK) rugpjūčio 30 dieną atidengtas bareljefas
gamtininkui profesoriui Tadui Ivanauskui atminti. Atminimo vieta
pasirinkta neatsitiktinai – čia įsikūrusioje tuometinėje Biologijos
katedroje (dabar Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas –
red. past.) dirbo pats prof. Tadas Ivanauskas, kuris buvo pirmasis
katedros vedėjas.

K. Šimatonio nuotr.
Tautvydas Bulvičius,
Viešųjų ryšių specialistas

P

agrindiniai idėjos tokiu būdu
įamžinti Universitetui svarbaus
gamtininko, rašytojo, biologijos daktaro, profesoriaus, akademiko atminimą autoriai – kartu su T. Ivanausku
Biologijos katedroje dirbę profesoriai
emeritai Algis Bertulis ir Mindaugas
Venslauskas.
„Netenka abejoti, kad tokio išminčiaus įžvalgos daug prisidėjo prie
naujų darbų ir kūrimo sėkmės per
visus tolesnius dešimtmečius ir

šimtmečio virsmo metu“, – apie to
meto Lietuvai ypač svarbius prof.
T. Ivanausko pasiekimus kalbėjo
prof. A. Bertulis – ilgametis Biologijos
katedros vedėjas.
Profesorius dėkojo ir kitiems, kurie
padėjo tokiu būdu Universitete įamžinti prof. T. Ivanausko atminimą.
„Šioje aplinkoje yra kaupiami ir
puoselėjami prof. Tado Ivanausko
atminimo ženklai ir simboliai. Šis
susitikimas, šis įvykis yra atminimo
atnaujinimas“, – kalbėjo prof. A. Bertulis.
Bareljefo, skirto prof. T. Ivanaus-

kui atminti, autorius – skulptorius
profesorius Stasys Žirgulis. „Profesorius – svarbiausias kūrėjas, jis
sukūrė harmoniją, jis suliejo praeitį
su dabartimi ir jis padarė šią mintį
matomą ir apčiuopiamą“, – dėkojo
prof. A. Bertulis.
Daugiausia su pačiu prof. T. Ivanausku dirbęs prof. M. Venslauskas
prisiminė savo pirmąsias dienas
Universitete ir pažintį su Lietuvai
nusipelniusiu gamtininku. Pasak jo,
svarbu ne tik tinkamai įvertinti iškilių žmonių darbus, bet ir užtikrinti,
kad jie nebūtų pamiršti. „Be to,

kad mes įvertiname žmones už jų
darbus, dar yra toks reiškinys kaip
simbolika. Ji turi daug reikšmės“, –
kalbėjo prof. Mindaugas Venslauskas, taip pat vadovavęs tuometinei
Biologijos katedrai.
Profesorius dėkojo visiems, kurie
prisidėjo prie prof. T. Ivanausko atminimo įamžinimo, ypač prof. Algiui
Bertuliui. „Dėkoju profesoriui už tai,
kad sujungė tokį kolektyvą, kuris
profesoriaus T. Ivanausko idėjas, intelektinį įnašą, nusiteikimą Lietuvai,
manau, išlaikė ir išplėtojo. Visa tai
turi prasmę ir gražią ateitį“, – kalbė-

jo prof. Mindaugas Venslauskas.
Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute atidengtas bareljefas –
ne vienintelis prof. T. Ivanausko
atminimas. Čia taip pat galima rasti
atminimų lentą, kurioje įamžintos
prof. T. Ivanausko gyvenimo akimirkos.

SEMINARAS „NEUROINFORMATIKA MEDICINAI“
Liepos 2 d. Palangoje LSMU Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorijoje vyko seminaras „Neuroinformatika medicinai“.
Seminarą organizavo LSMU Neuromokslų instituto (LSMU NI) Elgesio
medicinos laboratorija. Seminaras buvo skirtas supažindinti Elgesio
medicinos laboratorijos mokslininkus ir visus šia sritimi besidominčius su neuroinformatikos metodais, taikomais medicininiams
tyrimams.
Dr. Julius Burkauskas,
LSMU Neuromokslų instituto
Elgesio medicinos laboratorija

S

eminarą pradėjo dr. Vesta Steiblienė, apžvelgusi LSMU NI Palangos
klinikos veiklą ir Elgesio medicinos
laboratorijoje atliekamus mokslinius
tyrimus.
Dr. Aušra Saudargienė (LSMU NI)
pranešime „Neuroinformatika Neuromoksluose“ aptarė matematiniais
algoritmais ir informacinėmis technologijomis grįstų metodų reikšmę
integruojant ir analizuojant daugiarūšę (sin. multimodalinė) informaciją
apie smegenų struktūrą ir funkcijas.
Prof. Marja-Leena Linne (Tamperės
technikos universitetas, Suomija) papasakojo apie šiuo metu visame pasaulyje vykdomus plačios apimties
smegenų tyrimų projektus „Smegenų
iniciatyva“ (angl. The BRAIN Initiative, JAV), „Smegenys / Protas“ (angl.
Brain/Minds, Japonija), „Kinijos smegenų projektas“ (angl. China Brain
Project, Kinija), „Izraelio neurotechnologijos“ (angl. Israel neurotechnologies, Izraelis). Profesorė pasidalijo
savo patirtimi vykdant teorinius

neuromokslų tyrimus ir koordinuojant „Žmogaus smegenų projektą“
(angl. The Human Brain Project),
bei dalyvavimą „EU Era-Net Neuron“
projekte SYNSCHIZ (2018–2021). Šis
projektas skirtas šizofrenijos ligai ir
jungia klinikinius tyrimus, genetinius
ir neurobiologinius eksperimentus,
teorinį / kompiuterinį modeliavimą.
Dr. Gundars’as Bergmanis-Korats’as
(Ventspilio aukštoji mokykla, Latvija)
skaitė pranešimą apie gilius dirbtinus neuroninius tinklus ir galimybes
taikyti šiuos metodus automatizuotai
elektroencefalografijos EEG analizei.
Dr. Julius Burkauskas užbaigė seminarą padėkojęs renginio dalyviams ir
pakvietęs aktyviai įsitraukti į bendrai
organizuojamus mokslinius darbus ir
tyrimų projektus.

„Aptarti
medicininiuose
tyrimuose taikomi
neuroinformatikos
metodai“.

Dr. Aušra Saudargienė (LSMU NI) pasakoja, kam neuromokslams reikalinga neuroinformatika.

Prof. Marja-Leena Linne pranešimas „Žmogaus smegenų projektas“
(angl. The Human Brain Project).
A. Podlipskytės nuotr.

Dr. Gundars’as Bergmanis-Korats’as
seminaro dalyvius supažindina su
giliųjų neuroninių tinklų tyrimais,
automatizuota EEG signalų analize.
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LIETUVOS ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS
SLAUGYTOJŲ DRAUGIJAI – 10 METŲ!
Liepos 28 dieną vyko Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos (toliau – AITSD) įkūrimo ir 10 metų gyvavimo šventė. Draugijos narių sueigos vietai buvo pasirinkta žalioji Lietuvos
viršūnė – Anykščiai. Visą reikšmingą AITSD dieną susirinkusias
slaugytojas lydėjo puiki šventinė nuotaika, prisiminimai, profesinės
diskusijos, ateities planų idėjos bei išskirtinai gražūs Aukštaitijos
lankomi objektai ir jų skleidžiama dvasia.

Daiva Didvalė, Vera Gerasimčik-Pulko.
Daiva Didvalė,
Anestezijos ir intensyviosios terapijos
slaugytojų draugijos pirmininkė

J

uridinių asmenų registre Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija (AITSD) įregistruota
2008 m. liepos 29 dieną. Tai yra
savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti slaugytojus, turinčius
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo specializaciją. AITSD
pirmininke įsteigimo metu išrinkta
ir 10 metų jai vadovavo Santaros
klinikų I reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus anestezijos ir
intensyviosios terapijos slaugytoja
Vera Gerasimčiuk-Pulko, kuri ir yra
nenuilstanti Draugijos įkūrimo idėjininkė, iniciatorė ir aktyvistė.
Gegužės 18 d. AITSD suvažiavimo

Asmeninės nuotr.
metu išrinkti ir Juridinių asmenų
registre įregistruoti nauji valdybos
nariai, pirmininke tapo Daiva Did
valė (Kauno klinikos, Centrinio
anesteziologijos skyriaus vyresnioji
slaugytoja-slaugos administratorė,
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja). Aptarta ir nuspręsta
tęsti veiklą ir išlaikyti AITSD nuostatus. Iškeltos ambicijos – sujungti dar
daugiau anestezijos ir intensyviosios
terapijos slaugytojų neaplenkiant nei
vienos stacionaro įstaigos.
Draugijos veikla remiasi jos narių
iniciatyva, kolegialiu vadovavimu ir
vadovaujančių asmenų atsiskaitomybe rinkėjams principais, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, LR civiliniu kodeksu,
asociacijos įstatymu ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, taip pat –

AITSD įstatais. Pagrindiniai Draugijos
tikslai: suvienyti anestezijos ir
intensyviosios terapijos slaugytojų
pastangas tobulinant, reformuojant
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų veiklą: dalyvauti
rengiant normatyvinius aktus ir kitus
dokumentus, reglamentuojančius
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų darbo organizavimą,
profesinį rengimą, kvalifikacijos kėlimą; koordinuoti savo narių veiklą,
šviesti juos darbo teisės ir kitų sričių
klausimais, padėti kelti kvalifikaciją,
ugdyti profesionalumą; atstovauti
narių interesams ir juos ginti. Daugiau informacijos apie Draugiją –
www.laitsd.lt
Per 10 Draugijos egzistavimo metų
buvo aktyviai vykdoma įstatuose
numatyta veikla: organizuojamos

mokslinės–praktinės konferencijos
slaugytojams (ir tarptautinės), suvažiavimai, palaikomas glaudus ryšys
su kitomis Lietuvos bei kaimyninėmis
Latvijos ir Estijos slaugytojų draugijomis, kasmet rengiami ir skaitomi
pranešimai, atspindintys anestezijos
ir intensyviosios slaugos aktualijas,
bendradarbiaujama su Sveikatos apsaugos ministerija siekiant atstovauti
anestezijos ir intensyviosios terapijos
slaugytojų interesams ir išlaikyti
kompetencijų lygmenį.
Šiuo metu Draugijos narių skaičius
padidėjo iki 125 anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų iš
visos Lietuvos gydymo įstaigų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Ukmergės,
Anykščių.
Bendradarbiaudami su Lietuvos
anesteziologų-reanimatologų drau-

gija (LARD), VU MF Slaugos katedra,
Lietuvos universitetinio išsilavinimo
slaugytojų draugija (LUSD), Lietuvos operacinės slaugytojų draugija
(LOSD), Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru
spalio 25 d. Vilniuje organizuojame
tarptautinį kongresą. Planuojama
ir anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų sesija, kurioje
dalyvaus slaugytojai iš įvairių šalių:
Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos,
Suomijos ir Didžiosios Britanijos.
Slaugos sekcijos programoje rengiami aktualūs ir įdomūs žodiniai,
stendiniai pranešimai. Praktinėse
stotelėse dalyviai galės įtvirtinti jau
turimus praktinius įgūdžius ir išmokti dar daugiau naujovių. Išsamesnė
informacija apie kongresą tinklalapyje http://www.baltanest2018.com/

VILKIJOJE NE TIK MEDIKUS LAIMINA „ŠV. LUKAS – GYDYTOJŲ GLOBĖJAS“
Daugelio metų veiklos tradicijas tęsiantis Vilkijos pirminės sveikatos
priežiūros centras – kažkada čia veikė ligoninė ir Chirurgijos, Vidaus
ligų, Akušerijos-ginekologijos skyriai – tebėra viena reikalingiausių
įstaigų šio krašto bei Kauno rajono gyventojams. Centro administracijos, visų medikų ir darbuotojų pastangos, rūpinantis žmonių
sveikata, žinomos ir vertinamos.
Danguolė Labutienė

V

is pastebimesni ir aplinkos puoselėjimo darbai. Vilkijos pirminės
sveikatos priežiūros centro prieigose
esantį ir skoningai tvarkomą nedidelį
skverą planuojama oficialiai pavadinti Šv. Luko skveru. Prieš kelerius metus čia atidengta prof. G. Česiūno sukurta skulptūra „Šv. Lukas
evangelistas – gydytojų globėjas“.
Šv. Lukas, kaip liudija istoriniai šaltiniai, buvo gydytojas.
„Šv. Lukas evangelistas – gydytojų
globėjas“ yra padėkos ženklas ne
tik gydytojams, bet ir visiems medikams už atsakingą jų darbą.
Skulptūra pastatyta Dangerutės ir
Adolfo Augustinavičių iniciatyva ir
lėšomis, pasiūlius kunigui Vytautui
Dageliui. „Kai dar aptarinėjome idėją
namuose, mano argumentas, kad
per gyvenimą nė kiek neišleidau
rūkalams, buvo svarbus, – šypsodamasis pasakoja A. Augustinavičius. –
Esu gydytojas. Vilkijos sveikatos
priežiūros įstaigai, kurios pavadinimas keitėsi, vadovavau 45-erius me-

tus, o Vilkijoje profesinės veiklos bei
vidaus ligų gydytojo keliu einu jau
per penkiasdešimt metų. Šiuo metu
šeimoje esame septyni medikai: tai
ir dukros, sūnus, trys anūkės.“
Už nuoširdų rūpinimąsi Kauno rajono žmonių sveikata ir profesionalų
darbą gyd. A. Augustinavičiui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos
apsaugos darbuotojo vardas bei
Kauno rajono savivaldybės Garbės
ženklas.
1968 metais, baigęs studijas, jis
galėjo likti tuometiniame Kauno
medicinos institute ir dirbti mokslinį
bei pedagoginį darbą. Pasirinko gydytojo praktiko kelią: „Atvykau dirbti
gydytoju ir netrukus buvau paskirtas
Vilkijos ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Įstaigą radau apleistą, reikėjo
ją prikelti, taip pat ir po gaisro 1980
metais. Darbas buvo nelengvas ir
sudėtingas. Visada siekiau padėti
žmonėms ir kai jie serga, ir suprasti
kitus jų kasdienius lūkesčius, bėdas.
Jeigu vėlai grįžęs iš rajono centre
vykusio pasitarimo sužinodavau, kad
manęs ieškojo žmogus ir jam svarbi

Augustinavičių giminės medyje – septyni medikai. Iš kairės: gydytoja Asta Vaivadienė, gydytojas Adolfas Augustinavičius, Dovydas Paulauskas, gydytoja Justina
Paulauskienė, gydytoja Dainora Kudzinskienė, gydytoja Birutė Kudzinskaitė,
kineziterapeutė Paulina Kudzinskaitė ir gydytojas Vytautas Augustinavičius.
Vilkija, 2015 m. liepa.
J. Jaro nuotr.
mano pagalba, motociklu važiuodavau į namus. Jeigu naktį manęs jau
neįsileisdavo, nuvažiuodavau anksti
rytą… Gydytojo darbas – svarbiausias.
Vilkijos sveikatos priežiūros įstaiga
visada buvo pavyzdys kitoms rajono
įstaigoms, o atsakomybė ir nuolatinis
mūsų profesionalių ir nuoširdžių medikų darbas siekiant kuo geriau padėti pacientams lėmė gerus rezultatus. Medikai ir visi darbuotojai tęsia
tradicijas gerai ir labai gerai, sąžinin-

gai, atsakingai dirbdami. Pacientai tai
patiria ir vertina. Šiuo metu Vilkijos
pirminės sveikatos priežiūros centre
teikiamos įvairios paslaugos, taip pat
palaikomojo gydymo ir slaugos 80
vietų stacionare.“
Šiemet Dangerutės ir Adolfo Augustinavičių organizuotame kurso draugų,
studijavusių Kauno medicinos institute 1962–1968 metais, susitikime
dalyvavo 95 gydytojai iš visos Lietuvos. Sužinoję apie medikų darbui

skirtą skulptūrą, daugelis žadėjo
atvykti į Vilkiją ir pamatyti ją iš arti.
„Svarbus visų kolegų indėlis saugant
ir stiprinant Lietuvos žmonių sveikatą, ugdant būsimuosius medikus,
vykdant visuomenines pareigas ir
garbingai einant gydytojo profesijos
keliu, – sako A. Augustinavičiaus. –
Susitikome po 50 metų. Deja, ne
visi. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vl. Lašo auditorijoje prisiminėme studijų metus, dalijomės
tuo, ką mums dovanojo laikas. Kalbėjomės ir apie tai, kad medicinos
mokslas ir praktika plėtojasi, daug
naujovių, ypač diagnostikos srityje.
Nebereikia anamnezės, nebūtina
pacientą perkutuoti, auskultuoti,
pakalbėti ar nuraminti. Technologijoms vis dažniau patikima nustatyti
pradinius organų ir sistemų funkcinius bei struktūrinius pokyčius.
Laikas yra geras gydytojas, o žmogus
geba mokytis ir vis daugiau suprasti.
Šiuo metu mūsų aukštoji mokykla –
atsinaujinusi, kintama. Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas tęsia
geriausias tradicijas ir siekia ugdyti
kūrybingus, dorus, iniciatyvius, išsilavinusius, savarankiškus jaunus
medikus ir sveiką visuomenę. Mūsų
darbas – nuolatinė atsakomybė už
savo darbo rezultatus ir pasišventimas. Siekime, kad gydytojo profesija
visada būtų viena garbingiausių ir
vertinama.“
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PRO MEMORIA

PETRAS SIMAŠKA (1933–2018)
E

idamas 85uosius metus mirė ilga
metis Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) dėstytojas gydy
tojas Petras Simaška.
Petras Simaška gimė 1933 m. spalio
16 d. Kaune darbininkų šeimoje.
1953–1959 m. studijavo Kauno valsty
binio medicinos instituto (KMI) Gy
domajame fakultete ir įgijo gydytojo
kvalifikaciją.
1959–1964 m. P. Simaška dirbo Klai
pėdos žvejų ligoninės Chirurgijos
skyriuje chirurgu bei laivo gydytoju
Klaipėdos silkių žvejybos bazės ir
Lietuvos refrižeratorinio laivyno bazės
laivuose, su kuriais pabuvojo Škoti
joje, Danijoje, Fareruose, Gvinėjoje,
Ganoje, Senegale, Gibraltare, Kuboje.
1964 m. P. Simaška buvo priimtas
į KMI Centrinę mokslinių tyrimų
laboratoriją vyresniuoju moksliniu
bendradarbiu širdies ir kraujagyslių
sistemos problemoms nagrinėti. Tais
pačiais metais jis pradėjo dirbti Kau
no respublikinės ligoninės II vidaus
ligų skyriuje gydytoju.
Nuo 1967 m. gydytojas P. Simaška
tapo ir pedagoginės bendruomenės
nariu – paskirtas į KMI Fakultetinės
terapijos katedrą vyresniuoju labo
rantu, o nuo 1969 m. – Vidaus ligų
propedeutikos katedros dėstytoju.
Vidaus ligų ir kardiologijos disciplinų
dėstytoju P. Simaška KMI (vėliau Kau
no medicinos akademijos – KMA ir
Kauno medicinos universiteto – KMU)
Fakultetinės terapijos, Hospitalinės
terapijos, Vidaus ligų propedeutikos,
II vidaus ligų, Kardiologijos katedrose
bei Kardiologijos ir Gastroenterologi
jos klinikose dirbo iki 2003 m. Nuo
1990 m. KMA pradėjus vykdyti studi
jas anglų kalba, vyresnysis asistentas

P. Simaška tapo vienu pirmųjų dėsty
tojų, kuris paskaitas skaitė angliškai.
Studentų ir rezidentų buvo vertina
mas ir gerbiamas.
Nesvetimas gydytojui buvo ir admini
stracinis darbas – 1969 m. jis paskiria
mas KMI Mokslo skyriaus vedėju, nuo
1971 m. – Mokslinio tyrimo sektoriaus
vedėju; 1991–2001 m. buvo KMA
(KMU) Mokslo skyriaus vedėjo pava
duotojas, tarptautinių mokslo progra
mų koordinatorius. Šiuo laikotarpiu
P. Simaška aktyviai dalyvavo mokslo
suvažiavimų, konferencijų ir simpo
ziumų Lietuvoje ir užsienyje veikloje,
koordinavo mokslinio darbo organi
zavimą, prisidėjo ugdant jaunuosius
mokslininkus studentų mokslinėje
draugijoje. Už tai buvo ne kartą
apdovanotas tuometinės Aukštojo
mokslo ir spec. vidurinio mokymo bei
Sveikatos ministerijų ir Universiteto
administracijos. Gydytojas P. Simaška
ir pats dirbo mokslinį darbą, vienas
arba kartu su bendraautoriais paren
gė vadovėlį ir paskelbė apie dvide
šimt mokslo straipsnių.

Gydytojas P. Simaška buvo erudi
tas, domėjosi įvairiomis gyvenimo
sritimis, daug skaitė rusų, anglų,
prancūzų, lenkų, ispanų, latvių kal
bomis. Kalbų mokėjimas jam padėjo
dramatiškų sausio 13osios įvykių
metu per radiją keliomis kalbomis
kreiptis į pasaulio bendruomenę ir
informuoti apie sunkią padėtį Lietu
voje. Kalbų mokėjimas lėmė, kad nuo
1991 m. jis aktyviai įsitraukė į KMA
Tarptautinių programų koordinavimo
skyriaus veiklą. Nuo tada dirbo ir
kaip anglų bei rusų kalbų redaktorius
ir vertėjas, padėjo parengti daugy
bę mokslo straipsnių, konferencijų
pranešimų. Jis buvo ir KMA (KMU)
metinių ataskaitų anglų kalba „Annu
al Report’97“, „Annual Report’98“ ir
„Annual Report’99“ redaktorius. Dėl
šių gebėjimų nuo 2002 m. gydytojui
P. Simaškai patikėtos svarbios Univer
siteto specialisto informacijai (anglų
k.) pareigos, kurias jis, būdamas ir
garbaus amžiaus, ėjo iki 2013 m.
Net ir baigęs aktyvią darbinę veiklą
P. Simaška nenutolo nuo Universite
to – jį buvo galima sutikti įvairiuose
LSMU kultūriniuose renginiuose, kon
ferencijų posėdžiuose, susitikimuose.
Su žmona Gražina užaugino ir į gyve
nimą išleido sūnų Petrą ir dukrą Ievą,
sulaukė vaikaičių Emilijos ir Manto.
Tai buvo žmogus, turintis aiškius gy
venimo principus, labai pareigingas,
nebijantis pareikšti savo nuomonę,
mielai bendraujantis su kolegomis,
noriai besidalijantis savo žiniomis ir
patirtimi. Tokį mes Jį ir prisiminsime.
Tebūna mūsų Gydytojui šviesu Amži
nybės erdvėse ir teglobia Jį Aukščiau
siojo ranka… Dalijamės širdgėla su
artimaisiais…
LSMU bendruomenė

DOC. IRENA
ČYGAITĖ-BUOŽIENĖ
(1941–2018)

I

rena ČygaitėBuožienė gimė
19410715 Jurbarke inteligentų
šeimoje.
1963 m. baigė Kauno medicinos
institutą.
1963–1971 m. dirbo terapeute
Respublikinės Kauno klinikinės ligo
ninės poliklinikoje.
1971 m. priimta asistente į KMI Fa
kultetinės terapijos katedrą.
Nuo 1982 m. tęsė darbą 2oje vidaus
ligų klinikoje, nuo 1995 m. – Geriatri
jos klinikoje.
1989 m. apgynė medicinos mokslų
daktaro disertaciją „Persirgusiųjų
ūmine pneumonija kardiorespiraci
nės funkcijos ypatumai“.
1990 m. pripažinta aukščiausioji
terapeuto kvalifikacija.
1993 m. suteiktas docento vardas.
1995 m. gruodžio 12 d. buvo išrinkta
į naujai organizuojamą pirmąją Slau
gos fakulteto tarybą.
Tais pačiais metais išrinkta į Slaugos
fakulteto Konkursų ir atestacijų ko
misiją. Tarybos nare buvo dvi kaden
cijas, 10 metų.
Mokslinės veiklos kryptis – lėtinės
obstrukcinės plaučių ligos – jų rizikos
veiksniai, diagnostika, gydymo ir re
abilitacijos ypatumai. Kartu su bend
raautoriais turėjo pripažintus 5 racio
nalizacinius pasiūlymus. Ji buvo
vadovėlių „Geriatrija“ (1997, 1998),
„Pagyvenusių žmonių slauga (2001)
bendraautorė. I. ČygaitėBuožienė
buvo studentų praktikos vadovė, KMI
Moterų tarybos narė, apdovanota me
daliu „Už šaunų darbą“, gavusi KMA

Rektoriaus padėką. Klinikinį darbą
dirbo RKKL bei Kauno 2oje klinikinėje
ligoninėje, kurioje išdirbo 35 metus.
2006 m. išėjo į pensiją, tačiau ryšių
su Universitetu nenutraukė. Gyvai
domėjosi Alma Mater istorija, dalijosi
prisiminimais, kaupė nuotraukas.
Bendradarbiai Ireną prisimena kaip
aukšto intelekto asmenybę, linkusią
filosofuoti, apibendrinti, geranorišką
ir sąmojingą, padrąsinančią ir nesi
skundžiančią savomis problemomis.
Ji išaugino du vaikus: dukrą Aušrą ir
sūnų Martyną. Aušra pasekė Mamos
pėdomis – medikė, sūnus – tėvo – in
formacinių technologijų specialistas.
Staiga susirgusi mirė rugpjūčio 31 d.
Palaidota Kauno Petrašiūnų kapi
nėse.
LSMU bendruomenė

PROF. HABIL. DR. SIGITAS PRANCKEVIČIUS (1924-12-11–2018-09-02)
E

idamas 94uosius metus mirė įžy
mus Lietuvos gydytojas, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto profe
sorius habilituotas daktaras Sigitas
Pranckevičius
Prof. habil. dr. Sigitas Pranckevičius –
vienas pirmųjų Lietuvos traumatolo
gijos ir ortopedijos dėstytojų, pirmojo
Lietuvos ortopedijos ir traumatolo
gijos centro profesorius, traumato
logijos ir ortopedijos mokslo pradi
ninkas, praktinės vaikų ortopedijos
ekspertas, įžymus ilgametis Kauno
Raudonojo Kryžiaus ligoninės vaikų
ortopedastraumatologas.
Gimė Kaune, mokėsi Kauno VI gim
nazijoje, vėliau – Kauno vidurinėje
ekonomikos mokykloje. Baigė Vytauto
Didžiojo universiteto Medicinos fa
kultetą. Iš pradžių dirbo Kauno I kli
nikinės ligoninės Chirurgijos skyriuje,
vėliau – Kauno Raudonojo Kryžiaus
klinikinės ligoninės Vaikų traumatolo
gijosortopedijos skyriuje.
1965–1968 m. – Kauno medicinos uni
versiteto aspirantas, 1968–1970 m. –

Bendrosios chirurgijos katedros asis
tentas. Nuo 1970 m. dirbo Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Me
dicinos akademijos Traumatologijos
ir ortopedijos katedros bei klinikos
asistentu, vėliau – docentu, profeso
riumi. Pirmasis Lietuvoje pradėjo tirti
naujagimių gimdymo traumų profi
laktiką ir gydymą. Šiuos tyrimus api

bendrino 1968 m. medicinos mokslų
kandidato (dr.), 1975 m. – medicinos
mokslų daktaro (habil. dr.) apgintose
disertacijose.
Patobulino ortopedinių operacijų
metodus, kartu su bendradarbiais į
klinikinę praktiką įdiegė rezorbuoja
mas polimerines medžiagas, sukūrė
pirmąjį originalų lietuvišką išorinės
fiksacijos aparatą kaulų lūžiams
gydyti. 8 išradimų, apie 400 raciona
lizacinių pasiūlymų, apie 800 mokslo
straipsnių autorius, pirmojo lietuviško
vadovo „Traumatologija“, vadovėlio
„Ortopedija“ ir kitų knygų bei mo
komųjų priemonių bendraautoris,
Lietuvos traumatologų ir ortopedų
draugijos valdybos narys, Lietuvos
vaikų ortopedų ir traumatologų drau
gijos garbės narys.
Puikiai įvaldęs anglų, vokiečių, rusų,
lenkų, prancūzų kalbas, skaitė pas
kaitas ir mokslo pranešimus konfe
rencijose, seminaruose, kursuose ne
tik Lietuvoje, bet ir įvairiose pasaulio
šalyse (Kanadoje, Švedijoje, Suomijo

je, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje,
Rusijoje, Lenkijoje, Baltijos šalyse ir
kt.). Parengė mokslo daktarų trauma
tologijos ir ortopedijos srityse, buvo
ilgametis Universiteto Traumatologi
jos ir ortopedijos mokslinio būrelio
vadovas, kurio mokiniai yra laimėję
apdovanojimų už geriausius studentų
darbus jaunųjų mokslininkų konfe
rencijose Lietuvoje ir užsienyje.
Prof. habil. dr. S. Pranckevičius – pro
fesoriaus emerito konkurso nomi
nantas, yra gavęs Kauno medicinos
universiteto Rektoriaus padėką už
visuotinai pripažintus nuopelnus plė
tojant mokslą, studijas ir medicinos
praktiką, už labai efektyvų mokslinin
ko, pedagogo ir gydytojo darbą.
Mokslinės techninės kūrybos draugi
jų tarybos prezidiumo apdovanotas
Garbės raštu už aktyvų dalyvavimą
moksle ir techninėje kūryboje. Kartu
su bendradarbiais sukūrė mažaga
baritinį naujo tipo aparatą kaulų
lūžiams gydyti, konkurseapžiūroje
vertingiausiems išradimams išaiškinti
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„Eureka“ tapo nugalėtoju, buvo įver
tintas Lietuvos respublikinės išradėjų
ir racionalizatorių draugijos tarybos
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Prof. habil. dr. S. Pranckevičius –
aukštos kompetencijos ir mokslinės
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darbuotojai
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VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS,
KODAS 302536989, A. MICKEVIČIAUS G. 9, KAUNAS, SKELBIA
VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ
PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Farmacijos fakultete:
■ 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmakog
nozijos katedroje,
■ 2 lektorių (0,5 et. ir 0,5 et., mokslo kryptis – farmacija) Klinikinės
farmacijos katedroje.
Medicinos fakultete:
■ 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Aku
šerijos ir ginekologijos klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) ir 2 docentų
(1,0 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Anesteziologijos
klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,875 et., mokslo kryptis – medicina) Chirurgijos
klinikoje,
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Endokrinologijos
klinikoje,
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Gastroente
rologijos klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Infekcinių ligų
klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Kardiologijos
klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Laboratorinės
medicinos klinikoje,
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus
(0,5 et., mokslo kryptis – medicina) Odos ir venerinių ligų klinikoje,
■ 3 docentų (1,0 et., 0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medicina)
ir 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Radiologijos
klinikoje,
■ 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų chi
rurgijos klinikoje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir žan
dikaulių ortopedijos klinikoje,
■ 2 docentų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) ir 2
lektorių (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Veido ir
žandikaulių chirurgijos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata)
Profilaktinės medicinos katedroje,
■ 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – psichologija) Sveikatos
psichologijos katedroje,
■ 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Svei
katos vadybos katedroje,
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – visuo
menės sveikata) Sveikatos tyrimų instituto Lėtinių ligų profilaktikos
laboratorijoje.
Kardiologijos institute:
■ 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Mole
kulinės kardiologijos laboratorijoje.
Veterinarijos akademijoje:
Gyvūnų mokslų fakultete:
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) ir 2 lektorių
(1,0 et., mokslo kryptis – medicina ir 0,5 et., mokslo kryptis – zoo
technika) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute,
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – zoo
technika) Gyvūnų auginimo technologijų instituto Gyvūnų produk
tyvumo laboratorijoje.
Veterinarijos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija) Anatomijos ir
fiziologijos katedroje,
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – vete
rinarija) Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo fiziologijos
ir patologijos moksliniame centre.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus
pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. birželio
17 d. nutarimu Nr. 7508 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos rei

kalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo,
konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, orga
nizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo
tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Pedagoginio darbo patirtis
dėstant Farmacijos fakulteto studentams Farmacinę botaniką ir kitas
disciplinas, susijusias su vaistiniais augalais ir vaistiniais augali
niais preparatais, – profesoriaus pareigoms eiti Farmakognozijos
katedroje. 2. Darbo patirtis vykdant biofarmacijos ir farmacinių
biotechnologijų tyrimus – lektoriaus pareigoms eiti Klinikinės
farmacijos katedroje. 3. Visuomenės sveikatos vadybos magistro
laipsnis, dalyvavimas projektinėje veikloje, gebėti kurti egzaminų
vertinimo OSCE metodus – asistento pareigoms eiti Akušerijos ir
ginekologijos klinikoje. 4. Turėti galiojančią medicinos praktikos
licenciją: gydytojo anesteziologo reanimatologo – profesoriaus ir
docento pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje; abdominalinės chi
rurgijos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Chirurgijos klinikoje;
gydytojo endokrinologo – docento pareigoms eiti Endokrinologijos
klinikoje, gydytojo gastroenterologo – profesoriaus pareigoms eiti
Gastroenterologijos klinikoje; infekcinių ligų gydytojo – lektoriaus
pareigoms eiti Infekcinių ligų klinikoje; gydytojo kardiologo –
lektoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje; laboratorinės
medicinos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Laboratorinės
medicinos klinikoje; gydytojo dermatovenerologo – profesoriaus ir
lektoriaus pareigoms eiti Odos ir venerinių ligų klinikoje; gydytojo
radiologo – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Radiologijos klini
koje; gydytojo vaikų chirurgo – profesoriaus pareigoms eiti Vaikų
chirurgijos klinikoje; gydytojo vaikų pulmonologo ir gydytojo vaikų
alergologo – docento pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje; gydytojo
odontologo ortopedo – docento pareigoms eiti Dantų ir žandikau
lių ortopedijos klinikoje; gydytojo veido ir žandikaulių chirurgo
arba gydytojo burnos chirurgo – docento ir lektoriaus pareigoms
eiti Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. 5. Mokslinės veiklos
ir mokymo patirtis dėstant mokslo tiriamojo darbo metodikos
temas, fundamentinės epidemiologijos ir sveikatos ekonomikos
temas universitetinių studijų programų klausytojams – lektoriaus
pareigoms eiti Profilaktinės medicinos katedroje. 6. Darbo patirtis
dėstant Sveikatos psichologijos dalyką, organizuojant ir vykdant
sveikatos psichologijos mokslinius tyrimus, patirtis dėstant užsienio
studentams, dalyvavimas vykdant tarptautinius ir nacionalinius
mokslo projektus – lektoriaus pareigoms eiti Sveikatos psichologijos
katedroje. 7. Turėti ne mažiau kaip dešimt metų sveikatos priežiūros
valdymo ir finansavimo, pokyčių valdymo pedagoginės patirties –
docento pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje. 8. Mokslinio
darbo patirtis, atliekant gyvensenos tyrimus, juos analizuojant ir
vertinant – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos
tyrimų instituto Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijoje. 9. Turėti ga
liojančią gydytojo kardiologo medicinos praktikos licenciją, išmanyti
kraujo krešėjimo sistemos molekulinius genetinius mechanizmus,
turėti patirties vertinant kraujo krešėjimo sistemos biocheminius
rodiklius, genetinius tyrimus ir trombocitų agregacijos rodiklius –
mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos instituto Molekulinės
kardiologijos laboratorijoje. 10. Patirtis dėstant: Ląstelės biologiją
(lietuvių ir anglų kalbomis) – profesoriaus pareigoms eiti; Ląstelės
biologiją, Genetiką, Parazitologiją ir Žmogaus reprodukcinę sveikatą
(lietuvių ir anglų kalbomis) – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti;
Genetiką ir Veterinarinę genetiką – lektoriaus (0,5 et.) pareigoms
eiti Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute. 11. Gebėti
atlikti cheminius ir fizinius gyvūninės ir augalinės kilmės žaliavų
mokslinius tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms
eiti Gyvūnų auginimo technologijų instituto Gyvūnų produktyvumo
laboratorijoje. 12. Darbo patirtis dėstant dalykus: Taikomoji zoolo
gija ir laboratoriniai gyvūnai ir Ląstelės biologija (lietuvių ir anglų
kalbomis) Veterinarijos studijų programos studentams – lektoriaus
pareigoms eiti Anatomijos ir fiziologijos katedroje. 13. Darbo patirtis
tiriant atrajotojų didžiojo prieskrandžio turinio fizikocheminius ir
biocheminius rodiklius – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms
eiti Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo fiziologijos ir
patologijos moksliniame centre.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).
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5. Pastarųjų 5erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių straipsnių
kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus,
docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo par
eigas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo
dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus
juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumen
tai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams
reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su
pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami
paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono
numerį.
Dokumentus pateikti iki 2018 m. spalio 8 d. Personalo tarnybai (I a.,
kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų univer
siteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel. 8 37 395389.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS,
KODAS 302536989, A. MICKEVIČIAUS G. 9, KAUNAS, SKELBIA
KONKURSĄ EITI VETERINARIJOS AKADEMIJOS GYVŪNŲ MOKSLŲ
FAKULTETO DEKANO PAREIGAS 5-ERIŲ METŲ KADENCIJAI.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.
5. Fakulteto veiklos plano projektà.ą
6. Mokslinių darbų sąrašą.
7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas (originalai,
sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei
dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro), lei
džiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.
Dokumentus pateikti iki 2018 m. spalio 8 d. Personalo tarnybai (I a.,
kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevi
čiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų univer
siteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel. 8 37 395389.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO ADMINISTRACIJA
SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5-ERIŲ METŲ
KADENCIJAI:
Medicinos akademijoje:
Farmacijos fakultete:
■ Vedėjo Vaistų chemijos katedroje.
Veterinarijos akademijoje:
Gyvūnų mokslų fakultete:
■ Vedėjo Gyvūnų mitybos katedroje,
■ Vedėjo Gyvūnų veisimo katedroje.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68
12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros
vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų
reglamentą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
5. Atestacijos kortelę.
6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos
skyriaus.
Dokumentus pateikti iki 2018 m. spalio 8 d. Personalo tarnybai (I a.,
kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevi
čiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų univer
siteto tinklalapyje www.lsmuni.lt . Pasiteirauti: tel. 8 37 395389.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

PADĖKA

N

uoširdžiai dėkoju Gastroenterologijos klinikos gydytojui gastro
enterologui Mindaugui Urbai ir slaugytojai Vilmai Mieliauskienei
už nuoširdumą, profesionalumą, begalinę kantrybę suteikiant
medicinines paslaugas.
Bronius Vaickūnas

N

orime tarti nuoširdžios padėkos žodį Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės
Konservatyviosios onkologijos skyriaus darbuotojams.
Šioje ligoninėje buvo slaugoma šviesios atminties mūsų Mama,
Nina Morozo. Ačiū šio skyriaus medikams, slaugiusiems ligonę iki
paskutinio jos atodūsio.

Konservatyviosios onkologijos skyriuje sunkaus ligonio priežiūrai
sukurta komfortabili aplinka ir atmosfera, profesionalių ir gailestingų
gydytojų pastangomis Mamai neteko kęsti skausmo ir kančių. Taria
me nuoširdų ačiū gydytojai onkologei Vitai ŠimonyteiVerbickienei
ir bendrosios praktikos slaugytojai Linai Šiaudvytienei.
Igoris Starilovas

L

ietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
filiale Onkologijos ligoninėje Paliatyviosios onkologijos skyriuje
gydėsi mūsų tėtis. Norime nuoširdžiai padėkoti Paliatyviosios
onkologijos skyriaus kolektyvui: gerb. gyd. Laimai Dubinskienei,
bendrosios praktikos slaugytojoms: Daliai Dranseikienei, Drąsutei

Urbonavičienei, Silvijai Kežemienei, slaugytojų padėjėjoms: Loretai
Valančiūnienei, Ilonai Veličkienei. Suprantame, kad darbas skyriuje
reikalauja daug kantrybės, išmanymo ir atjautos. Stiprybės Jums
nelengvame, bet labai prasmingame darbe.
Edvardo Maščinsko šeima
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Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Mirus mylimai Mamai nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius dėl ilgametės Slaugos fakulteto
docentės Irenos Čygaitės-Buožienės staigios mirties.
LSMU MA Slaugos fakulteto akademinė bendruomenė

RESPUBLIKINĖ LIETUVOS KINEZITERAPEUTŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJA
Maloniai kviečiame į Respublikinę Lietuvos kineziterapeutų draugijos konferenciją, skirtą Pasaulinei kineziterapijos
dienai paminėti, kuri vyks 2018 m. rugsėjo 7 d. 11 val. Birštono sanatorijoje „Eglė“ (Algirdo g. 14, LT-59219 Birštonas).
Konferencija skirta kineziterapeutams, ergoterapeutams, slaugytojams, fizinės medicinos ir reabilitacijos ir šeimos gydytojams, kitų sričių ir reabilitacijos specialistams, dėstytojams ir studentams.
Bus išduodami 6 val. LKTD konferencijos dalyvio pažymėjimai (pripažįstami Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos prie SAM). Dalyvių registracija www.lktd.lt
Lietuvos kineziterapeutų draugija

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Patologijos skyriaus vadovo 0,5 et. Patologinės anatomijos
klinikoje;
■ Širdies chirurgijos skyriaus vadovo-gydytojo širdies chirurgo 0,75 et. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos
klinikoje;
■ Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vadovo-gydytojo kraujagyslių chirurgo 0,75 et. Širdies, krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinikoje;
■ Branduolinės medicinos skyriaus vadovo-gydytojo radiologo 0,75 et. Radiologijos klinikoje;
■ Intervencinės radiologijos skyriaus vadovo-gydytojo radio
logo 0,25 et. Radiologijos klinikoje;
■ Akių ligų dienos chirurgijos skyriaus vadovo-gydytojo
oftalmologo 0,75 et. Akių ligų klinikoje;
■ Vaikų akių ligų skyriaus vadovo-gydytojo oftalmologo 0,75
et. Akių ligų klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti medicinos praktikos
licencija, praktinio darbo patirtis 3 m., privalumas –vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos
planą, pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai
iki 2018-09-21. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237,
Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 0,25 et. Intensyviosios terapijos klinikoje;
■ Gydytojo neonatologo 4,0 et. (4 × 1,0 et.) Neonatologijos
klinikoje;
■ Gydytojo širdies chirurgo 2,0 et. (2 × 1,0 et.) Širdies,
krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje;
■ Gydytojo kraujagyslių chirurgo 0,5 et. Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinikoje;

■ Gydytojo kardiologo 0,25 et. Radiologijos klinikoje;
■ Gydytojo radiologo 1,5 et. (0,5 et., 1,0 et.) Radiologijos
klinikoje;
■ Gydytojo oftalmologo 1,0 et. Akių ligų klinikoje;
■ Gydytojo hematologo 1,0 et. Onkologijos ir hematologijos
klinikoje;
■ Gydytojo onkologo chemoterapeuto 1,0 et. Onkologijos ir
hematologijos klinikoje;
■ Gydytojo onkologo radioterapeuto 1,0 et. Onkologijos ir
hematologijos klinikoje;
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 0,5 et. Neurochirurgijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos
praktikos licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno
klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2018-09-17. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Administratoriaus 1,0 et. Onkologijos ir hematologijos
klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, raštvedybos žinios, mokėti dirbti
kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis.
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 2018-09-21. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237,
Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius,
Generalinis direktorius

Viešasis pranešimas!
Rugsėjo 14 d. 14 val. LSMU MA VSF Profilaktinės medicinos katedros lektorius
dr. Mindaugas Štelemėkas LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultete (Tilžės g. 18) 101 auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Sveikatos technologijų
vertinimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje“.

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.

INFORMACIJA

TAPKITE KRAUJO DONORAIS
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 kraujo.centras@kaunoklinikos.lt
Kauno klinikų Kraujo centras

