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JAPONIJOS MEDICINOS TYRIMŲ IR PLĖTROS AGENTŪROS PREZIDENTAS
PROF. MAKOTO SUEMATSU LANKĖSI LSMU IR KAUNO KLINIKOSE
Spalio 26 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Kauno klinikose viešėjęs Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros
prezidentas prof. Makoto Suematsu savo įžvalgomis ir patirtimi
dalijosi su Universiteto ir ligoninės bendruomene bei aptarė pasaulinių duomenų dalijimąsi, siekiant dar tiksliau ištirti retas ir
nediagnozuotas ligas.

P

ranešimą „Mission of AMED:
Global Data Sharing“ (Japonijos
medicinos tyrimų ir plėtros agentūros misija: globalių duomenų dalijimas) skaitęs prof. Makoto Suematsu
susitikimo metu kalbėjo apie genų
terapijos plėtrą, bendradarbiaujant
Japonijos ir Lietuvos mokslininkams,
regeneracinės medicinos plėtrą, galimas Lietuvos doktorantų stažuotes
į Japoniją. Taip pat buvo diskutuota
apie retų onkologinių ligų diagnostikos galimybes ir bendradarbiavimą
šioje srityje.
Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros
agentūra įkurta 2015 metais, siekiant
inicijuoti medicinos naujovių progresą, sujungiant įvairių specialybių
ir sektorių specialistus bendram
tikslui – medicininių tyrimų plėtrai
visame pasaulyje.
Agentūroje veikia programos, spartinančios įvairių specialistų bendradarbiavimą ir medicinos inovacijų
kūrimą. Profesoriaus M. Suematsu
vadovaujama agentūra siekia naujoviškų vaistų sukūrimo ir teikia paramos funkciją, reikalingą naujiems
moksliniams tyrimams atlikti, skatina

naujų medicinos prietaisų išradimą,
reikalingą klinikiniams tyrimams,
taip pat skatina regeneracinės medicinos plėtrą nuo eksperimentinių
iki klinikinių tyrimų atlikimo ir standartų kūrimo. Japonijos medicinos
tyrimų ir plėtros agentūroje dėmesys
skiriamas naujų tyrimų inicijavimui,
siekiant gerinti onkologinių ligų
diagnostiką ir gydymą, taip pat siekiama kontroliuoti atsinaujinančias
infekcines ligas, nuošalyje nelieka ir
retų ir nediagnozuotų ligų diagnostikos metodų gerinimas. Kai kurios
agentūroje veikiančios programos dėmesį skiria moksliniams tyrimams ir
jų klinikiniam pritaikymui, skatinant
inovatyvių technologų panaudojimą,
taip pat skatinami moksliniai tyrimai,
siekiant realizuoti genomo tyrimo
metodus.
Japonijos medicinos tyrimų ir plėt
ros agentūrai svarbūs ir moksliniai
tyrimai, susiję su demencijos ir
kitų psichikos sutrikimų tyrimais ir
plėtra, infrastruktūros, skirtos medicinos srityje dirbančių specialistų
poreikiams patenkinti, sukūrimas.
6 p.

LSMU ir Kauno klinikų atstovai su svečiais iš Japonijos.

Kauno klinikų nuotr.

APTARTOS BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS KAUNO „AISTĖS-LSMU“
SU JUNGTINĖS KARALYSTĖS MOKSLININKAIS SU UNIVERSITETO VARDU

Dar neprasidėjęs šiųmetis tarptautinis gyvybės mokslų forumas
„Life Sciences Baltics“ paskatino tarptautinį bendradarbiavimą,
pagyvėjo susidomėjimas galimybėmis užmegzti ryšius mokslo ir
inovacijų srityse.
Rasa Masiokaitė,
viešųjų ryšių specialistė

P

rieš prasidedant forumui, rugsėjo
25 d., Lietuvos sveikatos mokslų
universitete ir Kauno klinikose apsilankė garbi viešnia iš Jungtinės Kara-

K. Šimatonio nuotr.

lystės (JK) – prof. Jacqueline Oldham
iš JK Mančesterio universiteto bei
Jungtinės Karalystės ambasados Vilniuje mokslo ir inovacijų koordinatorė
Baltijos valstybėms Miglė Masaitytė.
Svečių apsilankymo tikslas – daugiau sužinoti apie Universiteto ir

Kauno klinikų mokslo tiriamąją
veiklą, pagrindinius projektus, diegiamas inovacijas, užmegzti glaudesnius kontaktus, sužinoti sritis,
kuriose Universitetas norėtų bendradarbiauti.
Su viešniomis susitiko gausus būrys
LSMU atstovų, pristačiusių Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ir Kauno klinikų veiklą, pagrindinius šiuo
metu vykdomus projektus ir kitas
tarptautines iniciatyvas.
6 p.

PRADEDA VILČIŲ SEZONĄ
Moterų krepšinio klubo Kauno „Aisčių“ pavadinimą papildė Universiteto inicialai. Atsinaujinusi, pajėgiomis sportininkėmis pasipildžiusi Kauno „Aisčių-LSMU“ komanda apsilankė Universitete ir
6 p.
susitiko su LSMU vadovais.

K. Šimatonio nuotr.
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INFORMACIJA

LSMU SENATO POSĖDYJE. 2018 M. RUGSĖJO 21 D.

NUTARIMAS
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231, i. k. 1101010NUTA00XI-973)
antrojo skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu, LSMU rektoriaus teikimu
ir slaptojo balsavimo protokolais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktus: prof. Aureliją Blaževičienę LSMU Medicinos akademijos
Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros vedėja; prof. Mindaugą Malakauską LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos
fakulteto Maisto saugos ir kokybės katedros vedėju; dr. Raimundą
Mockeliūną LSMU VA Mikrobiologijos ir virusologijos instituto vadovu; prof. Eleną Bartkienę LSMU Veterinarijos akademijos Gyvūnų
mokslų fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadove;
prof. Donatą Venskutonį LSMU Medicinos akademijos Medicinos
fakulteto Bendrosios chirurgijos klinikos vadovu.
Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

TEIKIMAS LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ
KOMISIJAI 2018 METŲ LIETUVOS
MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatui pristatytas mokslininkų grupės – prof. habil. dr. Viliaus Grabausko, prof. dr. Jūratės
Klumbienės, prof. habil. dr. Vaivos Lesauskaitės, prof. dr. Janinos
Petkevičienės ir prof. habil. dr. Abdono Tamošiūno – mokslo darbų
ciklas ,,Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų“. Šis
darbas, apžvelgiantis daugiau nei 100 Clarivate Analytics WoS bazės
mokslo publikacijų, turinčių citavimo indeksą, yra autorių grupės
15 metų (2003–2017 metai) kryptingos mokslinės veiklos medicinos
ir visuomenės sveikatos mokslo kryptyse rezultatas.
Mokslo darbų ciklą sudaro paskelbtų publikacijų apžvalga, kurioje
pateikiami lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) praėjusių trijų dešimtmečių
epidemiologinės situacijos pokyčiai Lietuvoje, prognoziniai LNL rizikos modeliai ir genetinių LNL rizikos veiksnių bei jų sąveikos su gyvensena reikšmė individualizuotajai LNL profilaktikai. Pristatomuose
mokslo darbuose pateikiami tarptautinių epidemiologinių tyrimų,
atliktų Kaune (KRIS, MONICA, HAPIEE, Juvenilinės hipertenzijos kohortiniai tyrimai) ir Lietuvoje (INTERHEALTH, CINDI, Suaugusių žmonių
gyvensenos stebėsena), duomenys. Šie moksliniai tyrimai yra svarbūs nustatant LNL epidemijos priežastis ir įrodymais pagrindžiant
LNL kontrolės strategijas, individualizuotosios profilaktikos poreikį.
Pristatomų darbų svarbą ypač pabrėžia tarptautinis jų pripažinimas,
formuojant Europos ir globalią LNL profilaktikos ir kontrolės strategiją bei jos įgyvendinimą. Lietuvos sveikatos mokslų universitete
atliktų darbų pagrindu suformuota integruotosios LNL profilaktikos ir kontrolės koncepcija tapo Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) Europos regiono bei Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos

Politinės deklaracijos įsipareigojimu parengtos Globalaus LNL profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano ašimi.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, įvertinęs atliktų
darbų visumą, konstatuoja, kad minėti darbai reikšmingi medicinos
mokslo raidai ir sveikatos politikos formavimui tiek nacionaliniu,
tiek ir tarptautiniu mastu.
Prof. dr. Rimantas Benetis,
Lietuvos sveikatos mokslo universiteto senato pirmininkas

NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)
37 punkto 21 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato darbo reglamento (patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto senato 2014 m. gegužės mėn. 16 d. nutarimu Nr. 4607) 14.21 punktu, Senatas, iš dalies keisdamas 2017 m. gegužės
19 d. nutarimą Nr. 90-09, nutaria: patvirtinti tokios sudėties LSMU
Zootechnikos mokslo krypties doktorantūros komitetą: pirmininkė –
prof. dr. Elena Bartkienė. Nariai: dr. Saulius Bliznikas; doc. dr. Agila
Daukšienė; prof. dr. Vida Juozaitienė; dr. Violeta Juškienė; prof. dr.
Asta Racevičiūtė-Stupelienė; dr. Violeta Razmaitė; prof. dr. Gintarė
Zaborskienė; prof. dr. Rasa Želvytė.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)
37 punkto 21 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato darbo reglamento (patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto senato 2014 m. gegužės mėn. 16 d. nutarimu Nr. 4607) 14.21 punktu, Senatas, iš dalies keisdamas 2017 m. gegužės
19 d. nutarimą Nr. 90-09, nutaria: patvirtinti tokios sudėties LSMU
Visuomenės sveikatos mokslo krypties doktorantūros komitetą:
pirmininkė – prof. habil. dr. Daiva Rastenytė. Nariai: prof. dr. Lina
Jaruševičienė; prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė; doc. dr. Rima
Kregždytė; prof. dr. Dalia Lukšienė; prof. dr. Janina Petkevičienė;
prof. dr. Ričardas Radišauskas; prof. habil. dr. Abdonas Tamošiūnas;
prof. dr. Nida Žemaitienė.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)
37 punkto 21 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato darbo reglamento (patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto senato 2014 m. gegužės mėn. 16 d. nutarimu Nr. 46-07)
14.21 punktu, Senatas, iš dalies keisdamas 2017 m. gegužės 19 d.
nutarimą Nr. 90-09, nutaria: patvirtinti tokios sudėties LSMU Farmacijos mokslo krypties doktorantūros komitetą: pirmininkas – prof.
habil. dr. Valdimaras Janulis. Nariai: prof. dr. Jurga Bernatonienė;
prof. dr. Vitalis Briedis; prof. dr. Liudas Ivanauskas; prof. dr. Valdas
Jakštas; prof. dr. Vilma Petrikaitė; prof. dr. Kristina Ramanauskienė;
doc. dr. Lina Raudonė; prof. dr. Sonata Trumbeckaitė.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k.
1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 4 papunkčiu bei atsižvelgdamas
į Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. V-340, Lietuvos sveikatos universiteto senatas nutaria patvirtinti
pakeistą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kvalifikacinių ir
atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms
nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas
skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
(Žin., 2009, 54-2140, i. k. 1091010ISTA00XI-242) 28 straipsnio 2 dalies
10 punkto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)
37 punkto 2 papunkčio nuostatomis, išklausęs Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto
Virškinimo sistemos tyrimų instituto vadovo prof. Limo Kupčinsko
pristatymą, susipažinęs su Plėtros ir integracijos komisijos išvada,
teikiant rektoriui, LSMU senatas nutarė:
1. Pritarti Virškinimo sistemos tyrimų instituto struktūros pakeitimui
įsteigiant Bioinformatikos laboratoriją.
2. Siūlyti rektoriui kreiptis į LSMU tarybą su teikimu dėl Bioinformatikos laboratorijos įsteigimo.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro nuostatus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
(Žin., 2009, Nr. 54-2140) 65–66 straipsniais, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (LSMU) kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų
dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų
į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo
ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka,
patvirtinta LSMU senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 75-08, ir
LSMU Farmacijos fakulteto tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu
Nr. FF 17-7, LSMU senatas nutaria: patvirtinti pakeistos sudėties
LSMU MA Farmacijos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją: pirmininkas – prof. Liudas Ivanauskas,
Farmacijos fakultetas; pavaduotojas – prof. Valdas Jakštas, Farmacijos fakultetas; sekretorė – doc. Giedrė Kasparavičienė, Farmacijos
fakultetas. Nariai: prof. Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos
universitetas; prof. Jolanta Liesienė, Kauno technologijos universitetas; prof. Nijolė Večkienė, Vytauto Didžiojo universitetas; prof. Nijolė
Savickienė, Farmacijos fakultetas; doc. Raimondas Benetis, Farmacijos fakultetas; Uršulė Kalvaitytė, Farmacijos fakulteto studentė.
Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

VASAROS PRAKTIKA – OBJEKTYVUS REANIMATOLOGIJOS PAŽINIMAS
Intensyviosios terapijos skyrius – vieta, kur gydytojai kasdien,
siekdami padėti kritinių būklių pacientams, privalo atiduoti visas
savo praktines ir teorines žinias. Kiekvieną vasarą Kauno klinikų
Intensyviosios terapijos klinika atveria duris medicinos studentams,
leisdama jiems įgyti naujų žinių, praktinių įgūdžių ir objektyviai
išsklaidyti besitęsiančius populiariuosius gandus apie šią, dažnai
paslapties apgaubtą, ligoninės dalį.
Rytis Mickus, Karina Lukaševič,
Brigita Šaduikytė

P

raktikos galimybė kasmet sulaukia
didelio susidomėjimo. Šią vasarą,
norėdami iš arčiau susipažinti su reanimatologijos sritimi, liepos–rugpjūčio
mėnesiais Kauno klinikų Intensyviosios terapijos klinikoje praktiką atliko
8 medicinos studentai.
Praktikos metu studentus kasdien
mokė ir sunkaus bei atsakingo darbo
patirtimi dalijosi Intensyviosios terapijos klinikos vadovas prof. Vidas
Pilvinis ir ilgametė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų
mokslinės draugijos Intensyviosios
terapijos būrelio mokslinė vadovė
prof. Dalia Adukauskienė. Profesoriai
studentams skyrė daug dėmesio ir
laiko, skatino nuolat kelti klausimus
ir ieškoti atsakymų, atnaujinti ir gilinti įvairių medicinos sričių žinias,
suprasti priežasties ir padarinio ryšio
svarbą paciento sveikatos būklei.
Buvo pabrėžiama asmeninių žmogiš-

kųjų savybių – atsakingumo, atjautos,
dėmesingumo svarba gydytojo profesijai bei pagrindinis principas medicinoje: svarbiausia – nepakenkti.
Praktikos metu medicinos studentams buvo suteikta galimybė įsilieti
į gydytojų kolektyvą, stebėti, kaip
gydytojų, slaugytojų ir pagalbinio
personalo atkaklumu, maksimaliomis
pastangomis išgelbėjami kartais net
beviltiškų sveikatos būklių pacientai.
Ir suprasti – kilus netikėtoms situacijoms, kai atsiranda būtinų atlikti darbų, rodos, daugiau nei esama laiko,
o stresas bet kurią akimirką grasina
palaužti, tik vidinė ramybė ir sistemingas klinikinis mąstymas leidžia
neklysti, tinkamai ir laiku nuspręsti ir
galiausiai – padėti ligoniui.
Darbo diena prasidėdavo nuo rytinės
penkiaminutės ir pacientų vizitacijos
Traumų centre ir Centrinėje reanimacijoje kartu su klinikos vadovu ir gydytojais. Jų metu praktikantai stebėjo
ir mokėsi referuoti, suprasti pacientų
gydymo ypatumus ir rezultatus, inter-

Praktikantai kartu su klinikos vadovu prof. V. Pilviniu ir LSMU SMD Intensyviosios terapijos būrelio moksline vadove
prof. D. Adukauskiene.
Asmeninė nuotr.
pretuoti klinikinės jų būklės pokyčius.
Studentai dirbo kartu su klinikos gydytojais ir gydytojais rezidentais, kurie
visada atsakydavo į rūpimus klausimus, dalijosi patirtimi. Daug dėmesio
buvo skirta klinikiniams studentų
įgūdžiams lavinti bei teorinėms jų
žinioms gilinti. Praktikantai mokėsi ištirti pacientus, pagal klinikinę jų būklę
planuoti laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, tinkamai interpretuoti
jų atsakymus, numatyti tolesnę pacientų gydymo taktiką. Buvo galimybė
kartu su gydytojais eiti į konsultacijas
terapinio profilio klinikose, dalyvauti
konsiliumuose, pacientų aptarimuose,
lydėti pacientus į tyrimus už reanimacijos ribų. Neatsiejama praktikos

dalimi tapo galimybė mokytis paimti
arterinį kraują, matuoti centrinį veninį
spaudimą, stebėti (sin. monitoruoti)
gyvybines pacientų funkcijas, suprasti
dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato
režimų ypatumus, stebėti centrinių
venų kateterizavimą, dalyvauti taikant
pradinę ir specializuotą reanimacijos
pagalbą.
Kritinių būklių pacientų gydymas Intensyviosios terapijos klinikoje reikalauja ypatingo dėmesio, atsidavimo,
kantrybės, laiko, profesinio pasirengimo ir galiausiai – dvasinės ir fizinės
stiprybės. Tačiau gydytojams jis suteikia daug neįkainojamos patirties ir
ugdo klinikinį mastymą, kuris išlieka
visą gyvenimą bei gali būti pritaiko-

mas daugelyje kitų medicinos sričių.
Intensyviosios terapijos skyrius – tai
ligoninės dalis, kurioje kasdien kovojama už žmogaus gyvybę ir kurioje
geriausiai pamatomas ir suvokiamas
žmogaus gyvybės trapumas. Tai vieta,
kuri tampa tikra gyvenimo mokykla.
Taigi visiems medicinos studentams
verta bent kartą savo akimis pamatyti
ir įsitikinti, kad intensyvioji terapija –
tai itin sudėtinga, daugialypė ir labai
įdomi medicinos sritis.
Studentai, paskyrę vasaros laiką
praktikai Intensyviosios terapijos
klinikoje, taria nuoširdų „Ačiū“ praktikos vadovams prof. Vidui Pilviniui ir
prof. Daliai Adukauskienei už turtingą
žinių, įgūdžių, patirčių kupiną vasarą.
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BENDRADARBIAUJAMA SU VOKIETIJOS NEUROMOKSLININKAIS
Dr. Aušra Saudargienė

R

ugsėjo 20 d. LSMU Neuromokslų institute viešėjo profesorius
Peter’is Jedlicka ir doktorantas
Martin’as Mittag’as, dirbantys Getės
universiteto Klinikinės neuroanatomijos fakulteto Neuromokslų centre
ir Gyseno Justo Lybigo universiteto
Medicinos fakultete (Vokietija).
Svečiai dalyvavo tarpdisciplininiame
moksliniame seminare „Neurodegeneracinių procesų dinamika: teorinio
ir eksperimentinio neuromokslo
integracija“, kurį vedė ir svečius pasveikino LSMU Neuromokslų instituto
direktoriaus pavaduotoja mokslui dr.
Rima Naginienė. Prof. Peter’is Jedlicka supažindino su vykdomais Alzheimerio ligos kompiuterinio modeliavimo tyrimais. LSMU Neuromokslų
instituto Biochemijos laboratorijos
vadovė prof. Vilmantė Borutaitė
papasakojo apie Alzheimerio ligos ir

beta amiloido bei tau baltymų ryšį.
Molekulinės neurobiologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Aistė
Jekabsonė pristatė naujos kartos
in vitro ikiklinikinių tyrimų sistemų – organų ant lusto (angl. organon-a-chip) – kūrimo pasiekimus ir
iššūkius.
Vizito metu aptarti šiuo metu vykdomo bendro projekto „Sinapsių
ir dendritų disfunkcija Alzheimerio ligos metu: teorinio ir eksperimentinio
neuromokslo perspektyvos siekiant
suprasti neurodegeneracinių procesų
dinamiką“ (2018 m., projekto vadovė dr. A. Saudargienė) moksliniai
tyrimai, bendradarbiavimo planai,
bendrų mokslo renginių organizavimo galimybės. Projektas remiamas
Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų
mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio
reikalų ministerijos lėšomis.

Dr. Aušra Saudargienė, dr. Aistė Jekabsonė, prof. Peter’is Jedlicka, dr. Rima Naginienė, prof. Vilmantė Borutaitė, doktorantas
Martin’as Mittag’as seminaro metu.
Asmeninė nuotr.

NUTUKIMO GYDYMAS: KADA VERTA GULTIS ANT OPERACINIO STALO?
Naujausiais Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tyrimo duomenimis, Lietuva patenka į labiausiai nutukusių Europos šalių penketuką. Antsvorio turi daugiau nei penktadalis šalies gyventojų. Kol
„piliulė nuo nutukimo“ neišrasta, labai nutukusiems pacientams
rekomenduojamas chirurginis gydymas – įvairios skrandžio apimties
mažinimo operacijos.

T

ai – vienas veiksmingiausių būdų
ilgam sumažinti itin didelį antsvorį ir užkirsti kelią sunkioms gretutinėms ligoms. Lietuvoje ir prieinamos
visos skrandžio apimties mažinimo
operacijos, kokios tik taikomos pasaulyje, tačiau pilvo chirurgė Rita
Gudaitytė įspėja: vien noro greitai
sulieknėti tokiu atveju nepakaks –
yra labai aiškūs kriterijai, kada toks
gydymas skiriamas.
„Nėra tokios operacijos, kurią
padarius, žmogus galėtų ir toliau
valgyti kaip valgęs, o svoris vis tiek
mažėtų. Operacija – tarsi įrankis,
kuris padeda mesti svorį, bet savo
pastangų taip pat teks įdėti“, – sako
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Chirurgijos klinikos gydytoja chirurgė Rita
Gudaitytė.
Abdominalinės, arba pilvo chirurgijos, specialisto kasdienybė – pilvo
organų ligos ir jas gydant atliekamos
įprastinės atvirosios ir laparoskopinės operacijos. Stemplės, skrandžio
ir endokrininės chirurgijos skyriuje,
kuriame dirba gydytoja R. Gudaitytė,
pacientai dažniausiai serga įvairiomis stemplės, skrandžio, žarnyno
ligomis: piktybiniais stemplės arba
skrandžio navikais, gastroezofaginiu
refliuksu ir kitomis ligomis, kurioms
gydyti reikia chirurgo pagalbos.
Nutukimas neretai yra daugelio ligų
gretutinė arba jas sukelianti patologija. Tad chirurginiai jo gydymo
metodai yra prioritetinė jaunos specialistės domėjimosi sritis. Šia tema

R. Gudaitytė rengia daktarinę disertaciją, kurioje lygina įvairių metodų
veiksmingumą.
Operacijų veiksmingumas skiriasi
Kauno klinikų Chirurgijos klinikoje
taikomi visi pagrindiniai pasaulyje
žinomi chirurginiai nutukimo gydymo būdai, todėl kokią operaciją
pasirinkti, sprendžiama kartu su
pacientu, aptarus kiekvieno metodo privalumus ir trūkumus – nes
operacijų pobūdis ir veiksmingumas
skiriasi.
„Anksčiau plačiai taikyto skrandžio
suveržimo specialiu žiedu operacijų šiuo metu ne tik Lietuvoje bet
ir visame pasaulyje atliekama vis
mažiau. Pacientams, turintiems
gana mažą antsvorį, arba tiems,
kurie neapsisprendę dėl operacinio
gydymo, o laikantis dietos numesti
svorio nepavyksta, į skrandį endoskopijos būdu gali būti įstumiamas ir
išplečiamas specialus balionas – tačiau tai laikinas ir ne toks efektyvus
būdas kaip operacija.
Skrandžio apylankos operacija, pasaulyje atliekama daugiau kaip 50
metų, nutukimo chirurgijoje jau yra
aukso standartas. Skrandžio didžiosios kreivės įvertimo operacija –
gana nauja, Lietuvoje atliekama apie
6 metus. Ji ne tokia veiksminga, bet
pacientams patraukli, nes jos metu
išsaugomas virškinamojo trakto
vientisumas. Be to, tokiai operacijai
nereikalingi vienkartiniai instrumentai“, – pasakojo gydytoja.

Į visavertá gyvenimà – jau po mënesio
Greitai tobulėjanti įranga, naujos
technologijos padeda sklandžiau ir
greičiau atlikti operacijas, sumažinti
galimų komplikacijų pavojų. Svorį
mažinančios operacijos atliekamos
laparoskopiniu būdu – neatveriant
pilvo ertmės, padarant tik keletą nedidelių pjūvių. Chirurgo darbą labai
palengvina laparoskopiniai mechaninės siūlės aparatai (sin. stapleriai),
kuriais siuvama, pjaunama, todėl
sutrumpėja operacijos trukmė.
Pirmąsias keletą savaičių po operacijos pacientai jaučiasi šiek tiek silpniau, nes keičiasi valgymo įpročiai ir
režimas – tenka valgyti dažniau, bet
mažesniais kiekiais. Jau po mėnesio
jie visiškai grįžta į aktyvų gyvenimą.
Jei laikomasi gydytojo nurodymų ir
dietologo rekomendacijų – skundų po
operacijos nebūna. Chirurgė įsitikinusi, kad operacinis nutukimo gydymo
būdas šiandien – veiksmingiausias ir
veikiausiai toks liks dar ir artimiausioje ateityje – jei tik nebus išrasta
kokia „lieknėjimo piliulė“.
„Chirurginis gydymas skirtas ne tam,
kad chirurgai turėtų darbo, ir ne
vien tam, kad žmogus taptų lieknesnis. Svarbiausia, kad gydome ne tik
nutukimą, bet ir gretutines paciento
ligas: normalizuojasi kraujospūdis,
gerėja bendra savijauta, mažėja
vartojamų medikamentų dozės – atlikus skrandžio apylankos operaciją,
80 proc. pacientų, sergančių II tipo
cukriniu diabetu, vaistų nebereikia
vartoti“, – pasakojo specialistė.
Kam ir kada rekomenduojamas ðis
gydymas?
Gydytoja pabrėžė, kad operacijos
neatliekamos vos panorėjus – net jei
pacientas pageidauja operuotis savo
lėšomis. Lietuvoje galioja tokie patys
chirurginio nutukimo gydymo kriteri-

Kauno klinikų nuotr.
jai kaip ir visame pasaulyje.
Pagal PSO apibrėžtį, nutukusiu laikomas žmogus, kurio kūno masės
indeksas (KMI) didesnis kaip 30.
Operacinis gydymas siūlomas, jei
kūno masės indeksas didesnis kaip
35 ir žmogus serga gretutinėmis, su
nutukimu susijusiomis ligomis (II
tipo cukrinis diabetas, padidėjusio
kraujospūdžio liga, miego apnėja,
artrozė, nevaisingumas), arba jei
kūno masės indeksas didesnis kaip
40. Taip pat pacientas turi būti jau
išbandęs neoperacinius svorio mažinimo metodus, neturėti endokrininių
ligų, galinčių sukelti nutukimą.
„Jei kamuoja didelis antsvoris, pasikonsultuoti su specialistu visada
verta. Kai ateina konsultacijai po
operacijos, dažniausias pacientų
pastebėjimas būna, kad galėjo
operaciją pasidaryti daug anksčiau,
nes dabar vėl jaučiasi gyvybingi,
atsikrato nereikalingo antsvorio,
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užsiima aktyvia veikla, pradeda gyventi iš naujo. Smagu matyti, kaip
keičiasi žmonių gyvenimai, jie tampa
laimingesni ir vėl pamilsta save iš
naujo“, – sako R. Gudaitytė.
Gilintis į Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje itin aktualią nutukimo
gydymo problemą jauną specialistę,
tada dar gydytoją rezidentę, paskatino prof. Almantas Maleckas, tapęs
ir jos mokslinio darbo vadovu. „Prof.
A. Maleckas – puikus mokytojas,
tikras profesionalas, visada padės,
patars. Dirbti su juo komandoje
neįkainojama patirtis. Jaučiuosi pasirinkusi teisingai: turiu mėgstamą
darbą, gerą mokytoją“, – šypsosi
gydytoja.
Nutukimas Europoje tampa tikra epidemija: PSO ataskaitos duomenimis,
per pastaruosius 6 metus antsvorio
turinčių europiečių padaugėjo 2,8
proc. – iki 58,7 proc.
Kauno klinikų inf.
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APIE „LEAN“: KAI DARBAS LIGONINĖJE PAREMTAS NE SUNKIU,
O TIKSLIU IR STANDARTIZUOTU DARBU
Rugsėjį Kauno klinikų vadovų mokymuose bene didžiausio klausytojų dėmesio sulaukė praktiniai mokymai „Lean“, į kuriuos, deja,
pateko tik nedidelė norinčiųjų dalis. Tai rodo, kad šiandieną išmaniosios vadybos technologijos peržengia gamybos srityse, kuriose
iki šiol labiausiai ir buvo taikomos, ribas ir aktyviai skverbiasi į
kasdienę gydytojų praktiką. Apie tai, kokios naudos sistema „Lean“
gali suteikti ligoninei, visai ar tam tikroms specialistų komandoms,
kaip jos gali efektyvinti kasdienius ligoninės veiklos procesus, kalbiname Kulautuvos reabilitacijos ligoninės Reabilitacijos skyriaus
vadovę dokt. Eglę Tamulevičiūtę-Prascienę.
Gyd. Raimondas Zaleckis
Kodėl ligoninėje nusprendėte pradėti
dirbti kokybės valdymo sistemomis?
Kodėl pasirinkote būtent „Lean“?
Prieš dvejus metus perkėlus ligoninę
į visiškai naujas, šiuolaikinę įrangą
turinčias patalpas, Kulautuvoje susidūrėme su tam tikrais iššūkiais –
pasikeitusiomis darbo sąlygomis ir
labai padidėjusiu pacientų srautu.
Pajutome poreikį keisti darbo tvarką,
kuri būtų patogi tiek čia dirbančiam
personalui, tiek sveikstantiems pacientams.
Atsakymą į klausimą, kaip tinkamai
koordinuoti visą komandą, padėjo
rasti Jaunųjų gydytojų asociacijos
organizuoti mokymai, kuriuose buvo
pristatyta būtent vadybos sistema
„Lean“. Tuo metu ligoninės administracijai pasiūliau idėją pradėti diegti
vadybos sistemą „Lean“, o Jaunųjų
gydytojų asociacijai – bendradar-

biauti ir tapti jų kuruojamo projekto
bandomuoju tyrimu.
Sistema „Lean“ dirbate jau 1,5 m.
Kaip keitėsi darbo organizavimo
procesas?
Mano nuomone, pats svarbiausias
pokytis – pasikeitęs darbuotojų
vaidmuo organizuojant įvairius ligoninėje vykstančius procesus. Stengiamės, kad visi jaustųsi esantys
didelės organizacijos dalis. Aktyviai
įtraukiame visus į problemų sprendimus ir dar aktyviau prašome kelti
problemas, su kuriomis susiduria
kasdieniame darbe. Kelis kartus
per savaitę vyksta komandos susitikimai, kurių metu kalbamės apie
kasdienius sunkumus, iššūkius
arba tiesiog džiaugiamės geromis
žiniomis. Tai tapo įprasta rutina ir
galimybė ligoninės administracijai
jausti kuo gyvena, su kokiomis prob
lemomis susiduria ir daugiausia

Eduard Tsybulsky nuotr.
laiko su čia gydomais pacientais
praleidžiantys specialistai ir visa
komanda. Štai ir šią savaitę, atlikę
teikiamų masažo paslaugų analizę,
nusprendėme koreguoti procedūrų
apimtis, kad geriau galėtume atliepti pacientų lūkesčius bei gerinti
paslaugos preinamumą. Jau žinome
ir kitas problemas, kurias privalome

šalinti, siekdami efektyvesnių paslaugų teikimo.
Manome, kad „Lean“ – tai įrankis
administracijai. Kaip į šią sistemą
įsitraukė gydytojai, slaugytojai ir kiti
reabilitacijos komandos nariai?
Iš tiesų reabilitacijos komanda pirmoji ir pradėjo pokyčius – viena iš
pačių darbuotojų iškeltų problemų buvo užsitęsę ir neefektyvūs
pacientų aptarimai. Visa aptarime
dalyvaujanti komanda surašė, kokios informacijos jiems reikia iš kitų
specialistų ir kokią jie patys norėtų
pateikti. Susisteminę visus duomenis kartu sudarėme pačių svarbiausių rodiklių lentą ir pradėjome ją
pildyti aptarimų metu. Dėl spalvinio
kodavimo ir visiems žinomų rodiklių
šį informacija padeda akimirksniu
suprasti individualią paciento reabilitacijos eigą, taupo specialistų
darbo laiką ir užtikrina, kad visos su
pacientu susijusios problemos bus
nustatytos ir laiku išspręstos.
Ligoninės administracija pradėjo
kelti problemas ir jas spręsti pagal
metodiką „Lean“ tik komandai stabilizavus esminius ir arčiausiai paciento vykstančius procesus. Vasarą
pradėję analizuoti skyriaus išlaidas,
susijusias su medikamentais ir slaugos priemonėmis, jau galime džiaugtis pirmaisiais rezultatais. Kartu tai
leido atrasti mums neįprastų, tačiau
efektyvių sprendimų, būti reiklesniems ir motyvuotiems vertinant
farmakoekonominį vaistų skyrimo
racionalumą.
Kokia įprastinė ligoninės diena su
„Lean“?
Mano diena prasideda nuo susitikimo su budėjusiomis slaugytojomis,
vėliau – visų skyriaus gydytojų
susitikimas. 8.15 val. pradedame
reabilitacijos komandos aptarimą,
pristatome naujai atvykusius pacientus, vyksta reabilitacijos komandos aptarimai. Skirtingu metu
grupelėse susitinka visi ligoninės
darbuotojai (kineziterapeutai, masažuotojos, slaugytojos ir kt.) ir tris
kartus per savaitę šių grupelių atstovai dalyvauja susitikime su manimi ir ligoninės vadovu. Daug laiko
skiriame bendravimui ir skatiname
visus dalytis problemomis ir kartu
jas spręsti.

Kokius dažniausiai sistemos „Lean“
instrumentus savo darbe taikote?
Ligoninėje daug kur matysite 5S
aplinkos standartizavimo ir vizualizavimo įrankius, padedančius palaikyti
tvarką kasdienio darbo metu ne tik
registratūroje, bet ir kineziterapijos
salėse ir net ligoninės koridoriuose.
Pildome net kelias informacines lentas: slaugytojų lentą, kurioje matyti,
kokios funkcijos kuriai slaugytojai
šiandien skiriamos, taip pat pildoma
pacientų transportavimo lenta, skirta pagalbiniam personalui stebėti į
procedūras lydimų pacientų sąrašą.
Administracijos padalinyje stebime
finansinius ligoninės rodiklius ir
pacientų srautus, o komandos aptarimų metu naudojame ASAICHI lentą,
kurioje atpažįstami aptarti rodikliai,
spalvinis jų kodavimas ir rodiklių
dinamika. Ligoninėje veikia pakopinė TIER susitikimų sistema, kurioje
dalyvauja visi darbuotojai, tai leidžia
greičiau atpažinti ir išspręsti net ir
mažiausias problemas.
Aktyviai vykdome „Gemba“ – iš šalies
stebime ligoninės procesus, kaip
skirtingi kabinetai organizuoja savo
darbą ir siūlome įvairius sprendimus.
Šią savaitę naujai pertvarkėme masažuotojų komandos darbo laikus, nes
analizė atskleidė, kad tai padės efektyviau atliepti pacientų lūkesčius. Visi
darbuotojai skatinami siūlyti „Kaizein“ – nedidelius pakeitimus, galinčius
turėti reikšmingą įtaką konkretaus
proceso optimizavimui.
Nuo ko turėtų pradėti jūsų kolegos,
savo skyriuose planuojantys dirbti
sistema „Lean“?
Pirmiausia reikėtų pradėti nuo išsamaus pokalbio, o idealiu atveju –
„Lean“ mokymų visiems padalinio
darbuotojams. Mums labai pasisekė,
nes Jaunųjų gydytojų asociacija iš
pradžių ne tik organizavo „Lean“
ekspertų mokymus, tačiau dar porą
mėnesių kantriai kartu su komanda
diegė įvairius šios vadybos sistemos
metodus. Padalinio vadovas turėtų
pats visuose žingsniuose taikyti tuos
pačius metodus ir būti drąsus, kuk
lus, nuolat tobulėti. Kita vertus, net
mažoje organizacijos ląstelėje bet
kuris darbuotojas gali imtis lyderystės
ir aktyviai įsitraukti į kasdienį procesą, taip prisidėdamas prie sklandaus
organizacijos darbo.
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INKSTŲ TRANSPLANTACIJOS EKSPERTAS PATIRTIMI DALIJOSI SU
KAUNO KLINIKŲ MEDIKAIS
Šią savaitę Kauno klinikų Nefrologijos klinikoje apsilankęs Grenoblio
universiteto ligoninės Nefrologijos, dializės ir inkstų transplantacijos
klinikos vadovas prof. Lionel’is Rostaing’as ne tik dalijosi ilgamete
patirtimi, kartu konsultavo klinikoje gydomus pacientus, bet ir
padėjo parengti protokolą, pagal kurį Kauno klinikų medikai galės
atlikti inksto transplantaciją iš netapačios kraujo grupės donoro.

T

okios transplantacijos dažniausiai atliekamos, jei pacientui dėl
imunologinių kraujo savybių sunku
rasti suderinamos kraujo grupės
donorą. „Atliekant transplantaciją
iš netapačios kraujo grupės donoro,
reikalinga stipresnė imunosupresija
ir sudėtingesni imunologiniai tyrimai. Tokio tipo inkstų transplantacijos Prancūzijoje galimos jau nuo
2011 metų. Jau dvejus metus dirbu
Grenoblio universiteto ligoninėje,
kurioje sėkmingai atlikta 20 inkstų
transplantacijų iš netapačios kraujo
grupės gyvo donoro“, – pasakojo
Nefrologijos, dializės ir inkstų transplantacijos vadovas prof. Lionel’is
Rostaing’as.
Nefrologijos klinikos vadovė prof.

Inga Arūnė Bumblytė su komanda
džiaugėsi, kad turėjo unikalią galimybę pasidalyti patirtimi su aukščiausio lygio ekspertu. „Dar praėjusiais metais doc. Rūta Vaičiūnienė
ir gydytojas klinikinis toksikologas
Jonas Šurkus lankėsi pas profesorių
Grenoblyje ir mokėsi šios transplantacijos ypatumų, o šiais metais
prof. L. Rostaing’as atvyko pas mus.
Profesoriui paliko įspūdį mūsų darbų
koordinavimas, noras tobulėti ir eiti
į priekį, todėl bendromis jėgomis
parengėme protokolą, ateityje leisiantį inksto transplantacijas Kauno
klinikose daryti iš netapačios kraujo
grupės donoru. Mūsų klinikai – tai
didelis žingsnis pirmyn.“
Vizito metu prof. L. Rostaing’as taip

Kauno klinikų nuotr.
pat dalyvavo konferencijoje „Nuo
inkstų ligų diagnostikos iki pakaitinės terapijos“, kurios metu buvo
aptariama inkstų transplantacijos
iš netapačios kraujo grupės gyvo
donoro tema. Kviestinis lektorius
skaitė pranešimą apie pacientus,
kuriems nustatyta galutinės stadijos

lėtinė inkstų liga, apie jų paruošimą
inkstų transplantacijai, aiškino, kaip
ruošti sensibilizuotus, ar hepatitu
arba vėžinėmis ligomis sergančius
pacientus.
Renginio dalyviai taip pat diskutavo
apie dializes ir su jomis susijusius
iššūkius, tikslinį kraujospūdį ir

kraujospūdžio matavimo ypatumus
pacientams, kuriems yra skiriamos
dializės, geriamųjų antikoaguliantų
vartojimą, esant inkstų nepakankamumui, vaistažolių preparatus ir jų
sąveikas ir inkstų retų ligų diagnostiką ir gydymo galimybes.
Kauno klinikų inf.

EUROPOS KOMISIJOS FINANSUOJAMAS CHRODIS PLUS PROJEKTAS
ĮSIBĖGĖJA KAUNO KLINIKOSE
2017 metais Kauno klinikų
Šeimos medicinos klinikoje
pradėtas CHRODIS PLUS projektas – gerųjų praktikų taikymas lėtinėmis neinfekcinėmis
ligomis sergantiems pacientams (angl. CHRODIS PLUS:
Implementing good practice
for chronic diseases).
Doc. Ida Liseckienė, LSMU MA
Šeimos medicinos klinika

T

ai yra tęstinis „JA-CHRODIS“ projektas, kurio metu išnagrinėta
daugybė puikių idėjų, kokios yra
veiksmingos lėtinių ligų naštos mažinimo priemonės, sveikatos sistemų
tvarumo klausimai, tačiau visa tai
paremta teoriniu pagrindu. „CHRODIS
PLUS“ projektas skirtas „JA-CHRODIS“
projekto rekomendacijų praktiniam
įgyvendinimui. Projekto tikslas – padėti valstybėms narėms nustatyti
veiksmingas lėtinių neinfekcinių ligų
naštos mažinimo priemones, didinti
sveikatos sistemų tvarumą ir plėtoti
žmogiškąjį kapitalą. Keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais ir mokymasis iš skirtingų ES šalių patirčių
yra puiki galimybė įdiegti naujoves
ir tobulinti jau galiojančias gydymo
praktikas. Daugiausia dėmesio bus
skiriama akivaizdžioms tarpvalstybinėms veikloms, kurios gali pagerinti
sveikatos būklę bei tobulinti sveikatos ir lėtinių ligų profilaktikos politiką valstybėse narėse. Pasak projekto
CHRODIS PLUS koordinatoriaus dr.
Antonio Sarria-Santameros’o, šiame
projekte labai svarbus Europos Sąjungos narių politikų dialogas, nes
sveikesnė populiacija reiškia ir sveikesnę ekonomiką.
Iš viso projekte dalyvauja 42 institucijos iš 21 Europos Sąjungos šalies.
Projekte dalyvauja 4 institucijos iš
Lietuvos: Viešoji įstaiga „Vilniaus
universiteto ligoninė Santaros klinikos“ (kuri kartu su Ispanijos INSTITU-

Kauno klinikų nuotr.
TO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) yra ir
pagrindiniai jungtinio projekto koordinatoriai; VULSK vadovas. Dr. Rokas
Navickas), Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos,
Higienos institutas ir Vilniaus universitetas. Tai trejų metų (2017–2020)
ES jungtinės veiklos projektas, kurį
bendrai finansuoja Europos Komisija
ir dalyvaujantys partneriai. Projekto
veiklos (veiklų paketai – WP): WP1:
„Projekto koordinavimas“, WP2:
„Sklaida“, WP3: „Projekto įvertinimas“ , WP4: „Integravimas į nacio
nalinę politiką ir tvarumas“, WP5:
„Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija“, WP6: „Poliligotumui skirtų integruotų sveikatos priežiūros modelių
pilotinis įgyvendinimas“, WP7: „LNL
sergantiems žmoniems priežiūros
kokybės gerinimas“ , WP8: „Darbo
rinka ir lėtinės neinfekcinės ligos:
sveikata visuose sektoriuose“.
Kauno klinikų Šeimos medicinos
klinikos tyrėjai dalyvauja WP5 ir
WP6. WP5 pagrindinė tyrėja Šeimos
medicinos klinikos docentė Auksė
Domeikienė. WP6 veiklose, be Kauno
klinikų, dalyvauja ir VULSK tyrėjai.

Tad galime pasidžiaugti sėkmingu
bendradarbiavimu, kuris trunka jau
antrus metus, kartu generuojamos
idėjos siekiant bendro tikslo – geriausios sveikatos priežiūros pacientams.
WP6 veikla orientuota į paciento,
kuriam nustatytas dauginis ligotumas, sveikatos priežiūros gerinimą.
WP6 koordinatorė – Šeimos medicinos klinikos šeimos gydytoja doc.
Ida Liseckienė. Projekte taip pat
dalyvauja Šeimos medicinos klinikos
vadovas prof. Leonas Valius, šeimos
gydytojai dr. Gediminas Urbonas,
Laimutis Gedminas, išplėstinės praktikos slaugytoja Jūratė Ezelskienė.
Šeimos medicinos klinikos komanda
pasirengusi kasdieninėje praktikoje
labiau orientuotis į pacientą, individualius jo poreikius, į pacientą
orientuotą sveikatos priežiūrą, vadovautis kompleksinio požiūrio principais (be lėtinių ligų kontrolės bus
vertinamos psichosocialinės paciento
problemos, jo lūkesčiai ir nuomonė
apie teikiamas sveikatos priežiūros
paslaugas). Labai džiugu, kad į tyrimą įsitraukė ir išplėstinės praktikos
slaugytoja, neseniai baigusi LSMU

magistratūros studijas. Džiaugiamės,
kad jos kompetencija bus išnaudojama praktikoje, ir pagaliau šeimos
gydytojo darbas bus vykdomas komandoje. Komandą sudarys šeimos
gydytojas, išplėstinės praktikos ir
bendruomenės slaugytoja, psichiatrai ir socialiniai darbuotojai, pagal
poreikį bus organizuojami bendri
daugiadalykės komandos susitikimai
pacientų būklei aptarti.
Taip pat į projektą įsitraukė kardiologė prof. Jurgita Plisienė, endokrinologė prof. Džilda Veličkienė ir
pulmonologė doc. Kristina Biekšienė.
Tokios specializuotos komandos
tikslas – teikti daugiadalykes konsultacijas pacientams, kuriems nustatytos dvi arba daugiau lėtinės ligos.
Idėja – gerinti prieinamumą ir farmakoekonominį budrumą, prioritetas –
išskirti paciento, kuriam nustatytas
dauginis ligotumas, vyraujančias
problemas. Kasdieninėje praktikoje
susiduriame, jog gaištamas tiek gydytojo, tiek paciento laikas: sunkiai
sergantiems pacientams dėl biurokratinių dalykų tenka registruotis
pas daug specialistų, deja, dažnai

pakaktų šeimos gydytojo ir gydytojo
specialisto tarpusavio konsultacijos.
Projekto metu bus sudaromos galimybės tiesioginiam šeimos gydytojo
ir gydytojo specialistų bendradarbiavimui, diskutuojama, kokia galėtų
būti logistika, kokios konsultavimo
apmokėjimo galimybės ateityje.
Projekto metu įsitrauks ir Kaltinėnų
pirminės sveikatos priežiūros centro,
kuriam vadovauja dr. šeimos gyd.
Kornelijus Andrijauskas, komanda.
Ji reprezentuos dauginį ligotumą
turinčių pacientų sveikatos priežiūros ypatumus kaime. Praktika rodo,
kad kaime gyvenantys pacientai
nelinkę vykti į nutolusius gydymo
centrus specialisto konsultacijai,
šeimos gydytojas turi išspręsti visas
rūpimas problemas. Viliamės, kad
nuotolinis konsultavimo metodas,
kuris bus išbandytas projekto metu,
labai pasiteisins.
Projekto metu užsibrėžta daug ambicingų tikslų, tačiau dirbant itin kompetentingoje komandoje, visi iššūkiai
gali būti išsprendžiami.
Daugiau informacijos apie projektą:
http://chrodis.eu/
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KAUNO „AISTĖS-LSMU“ SU UNIVERSITETO VARDU PRADEDA VILČIŲ SEZONĄ

1 p.
Rasa Masiokaitė,
viešųjų ryšių specialistė
LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas pabrėžė, kad paramos Kauno
moterų krepšinio komandai projektas – vienas iš nedaugelio su Kauno
miesto savivaldybe bendrai plėtojamų projektų, kurio tikslas – sveikas
ir išsilavinęs Kaunas.
„Universiteto misiją suprantu kaip
pareigą išugdyti išlavintus, sveikus
žmones, kurie kurs mūsų ateities gerovę. LSMU – ganėtinai specializuota
aukštoji mokykla, tačiau nesame
vien žinių kalvė. Universitetas visada
buvo ir bus kur kas daugiau – tai
pilietinės visuomenės inkubatorius.
Parama Kauno „Aistėms-LSMU“ – tai
dar viena proga pabrėžti fizinio aktyvumo ir sporto naudą“, – sakė prof.
Remigijus Žaliūnas.

Rektorius neslėpė: greitai apsispręsti
dėl Universiteto paramos turėjo įtakos pačios geriausios LSMU bičiulio,
gerbiamo krepšinio trenerio Vlado
Garasto rekomendacijos.
Į susitikimą Universitete atvyko ir
pats legendinis krepšinio treneris,
konsultuojantis komandą „AistėsLSMU“.
Susitikime, kuriame nuotaikingai
diskutuota ne tik apie sportą ir pergales, bet ir apie sveikatą, taip pat
dalyvavo LSMU MA kanclerė prof.
Daiva Rastenytė, LSMU prorektorius
studijoms prof. Kęstutis Petrikonis,
LSMU administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas.
„Kaune, kuris visada buvo laikomas
Lietuvos krepšinio sostine, atsirado
komanda, pajėgi pakelti moterų
krepšinio žaidimą į aukštesnį lygį. Labai džiaugiuosi, kad atsirado puikus
rėmėjas – Lietuvos sveikatos mokslų

universitetas“, – sakė V. Garastas,
Kauno „Aistėms-LSMU“ iškėlęs ambicingus ateities tikslus – siekti tapti
Lietuvos čempionėmis, tapti komanda, kuri žaistų ir Eurolygoje.
Susitikimo metu aptarti šiųmečio
sezono planai ir viltys, Universiteto
atstovams pristatyta „Aisčių-LSMU“
komanda: treneriai ir krepšininkės,
tarp kurių – ir perspektyvios nacionalinės Lietuvos rinktinės narės.
„Atvykome padėkoti už Universiteto paramą, esame labai patenkinti
Universiteto sporto baze, džiugu, kai
galime susitelkti vien į krepšinį. Tad
naują sezoną pasitinkame su šypsena, gera nuotaika ir pirmąja svaria
pergale: Druskininkuose laimėjome
tarptautinį turnyrą“, – kalbėjo klubo
vadovas Petras Aleksonis.
Šį sezoną „Aistės-LSMU“ varžysis
dviejuose čempionatuose: vietiniame
Lietuvos ir tarptautinėje „MultiGyn“

Moterų lygoje, kurioje dalyvaus komandų ir iš kitų Baltijos šalių. Pasak
P. Aleksonio, komandos tikslai – žaisti Lietuvos čempionato finale, taip
pat tikimasi pelnyti medalį tarptautinėje Moterų lygoje, kurioje „AistėsLSMU“ žais pajėgesnėje komandų
grupėje.
Vis dėlto susitikime su LSMU vadovais daug kalbėta ne vien apie būsimas pergales.
„Žvelgiant į ateitį, pats svarbiausias
dalykas yra net ne pergalės, o jūsų
sveikata“, – žvelgdamas į jaunas
krepšininkes, pabrėžė Universiteto
rektorius.
Krepšinio treneris Vladas Garastas
jaunoms krepšininkėms priminė:
didysis sportas ir sveikata – neretai
sunkiai suderinami dalykai, todėl
labai svarbu, kad fizinį sportininkių
krūvį ir jų sveikatos būklę stebėtų
specialistai. Su komandos atstovais

aptartos Universiteto galimybės
sportininkių sveikatos priežiūros,
fizinio krūvio įvertinimo ir kitų sveikatos tyrimų srityje.
LSMU prorektorius studijoms prof.
Kęstutis Petrikonis paragino krepšininkes pasekti LSMU studijuojančios
savo komandos narės pavyzdžiu ir
apsvarstyti studijų Universitete galimybes.
Komandos „Aistės-LSMU“ kapitonė,
Lietuvos nacionalinės rinktinės narė
Kristė Druskytė LSMU rektoriui prof.
Remigijui Žaliūnui įteikė originalų
krepšinio kamuolį su komandos
narių autografais, padovanojo marškinėlių su komandos atributika.
„Mūsų šalis garsi vyrų krepšiniu. Pripažindami lygiavertiškumą ir pagarbą
vienodoms galimybėms, didžiuojamės tapę būtent moterų krepšinio
komandos dalimi“, – sakė LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

JAPONIJOS MEDICINOS TYRIMŲ IR PLĖTROS AGENTŪROS PREZIDENTAS
PROF. MAKOTO SUEMATSU LANKĖSI LSMU IR KAUNO KLINIKOSE
1 p.
„Džiaugiamės, kad profesorius
Makoto Suematsu trečią kartą per
dvejus metus apsilankė Lietuvos
sveikatos mokslų universitete ir
Kauno klinikose ir sutiko pasidalyti
savo įžvalgomis apie naujienas,
kurios yra aktualios įvairių sričių
gydytojams ir mokslininkams. Bendradarbiaujant su Keijo universiteto
profesoriumi prof. Kenjiro Kosaki ir
remiant tyrimus Japonijos medicinos
tyrimų ir plėtros agentūrai, turime
galimybę dalyvauti pasauliniame
nediagnozuotų ligų judėjime. Per
šiuos bendradarbiavimo metus esame nusiuntę penkiolika pacientų
genomų tyrimams atlikti, siekiant
nustatyti dar nediagnozuotą ligą.

Šešiems pacientams diagnozė buvo
sėkmingai nustatyta, o kai kuriems
planuojamas ir gydymas“, – pabrėžė
Kauno klinikų generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Sėkmingą Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimą rodo ir tai, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
ir Kauno klinikos jau antrus metus
sėkmingai atlieka bendras veiklas.
Praėjusiais metais Nefrologijos klinikos gydytoja Agnė Gryguc Kumaoto
universitete atliko stažuotę, kurios
metu gilinosi į regeneracinės medicinos subtilybes, gydant inkstų
ligas. Bendradarbiaujant su Japonijos
mokslininkais, sėkmingai atliekami ir
įvairių sričių moksliniai tyrimai: Alzhaimerio ligos molekulinių veiksnių

tyrimas, naujų amžinės geltonosios
dėmės degeneracijos žymenų paieška diagnozei ir gydymui nustatyti,
metabolinių ir imunogeninių žymenų
paieška, susijusi su amžinės geltonosios dėmės degeneracija ir diabetine retinopatija. LSMU mokslininkai
ateityje norėtų vykdyti bendrus
tyrimus in vivo perprogramuojant
miokardo fibroblastus į širdies raumens ląsteles.
Per dvejus metus sėkmingai kartu
dalyvauta ir keliose svarbiose konferencijose, suvienijusiose Lietuvos
ir Japonijos mokslininkų pajėgas:
„Šeštoji Lietuvos-Japonijos jungtinė
gyvybės mokslų konferencija: naujas
požiūris į gyvybės mokslus“, „Japonijos-Lietuvos jungtinė gyvybės

mokslų konferencija“. Taip pat ateityje numatyta rengti retų ir nediag
nozuotų ligų konferenciją kartu su
Kauno klinikų Retų ir nediagnozuotų
ligų koordinaciniu centru ir Keijo
universitetu.
Lietuvos ir Japonijos ryšiai medicinos srityje ypač suaktyvėjo, kai
buvo pasirašytas bendradarbiavimo
memorandumas. Pagal 2017 metais
pasirašytą Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos ir Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros
memorandumą, Lietuva ir Japonija
yra skatinama dalytis patirtimi ir
bendradarbiauti tiriant retas ligas,
atliekant mokslinius ir klinikinius
tyrimus, siekti bendro tikslo onkologijos ir kitose biomedicinos srityse.

„Planuojama
bendradarbiauti
tiriant retas ligas,
vystant mokslinius ir
klinikinius tyrimus“.
Prof. M. Suematsu šiais metais
buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ Karininko kryžius už aktyvų įsitraukimą į Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimą medicinos
srityje ir Lietuvos vardo garsinimą
pasaulyje.
Kauno klinikų inf.

APTARTOS BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS SU JUNGTINĖS KARALYSTĖS
MOKSLININKAIS
1 p.
Susitikime dalyvavo Kauno klinikų
direktorius visuomenės sveikatai,
mokslui ir studijoms dr. Tomas Lapinskas, LSMU Tarptautinių ryšių ir
studijų centro dekanė prof. Ingrida
Janulevičienė, Plėtros tarnybos vadovė Laima Matusevičienė, Sveikatos
inovacijų vystymo centro vadovė
Justina Januševičienė, Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė, Slaugos fakulteto prodekanė prof.
Daiva Petruševičienė, LSMU MA Onkologijos mokslo laboratorijos vadovė
doc. Rasa Ugenskienė.
Prof. Jacqueline Oldham, skaičiusi

pranešimą ir tarptautiniame forume „Life Sciences Baltics“, taip pat
yra Mančesterio inovacijų slėnio
Manchester‘s Oxford Road Corridor
(Mančesterio inovacijų slėnis) strateginių iniciatyvų direktorė. Susitikime
su Universiteto atstovais viešnia
pristatė atstovaujamas institucijas
ir pakvietė LSMU bendradarbiauti
atliekant tyrimus, kuriais siekiama
gerinti sveikatos priežiūrą, sveikatą
ir mažinti išlaidas.
Viešnia domėjosi Universiteto ir
Kauno klinikų patirtimi, klinikiniais
tyrimais, individualizuota medicina ir
diagnostika, aukštosiomis medicinos

technologijomis. Profesorė pasidžiaugė Kauno klinikų Ausų, nosies
ir gerklės ligų klinikos specialistų
patentuotu išradimu, padedančiu
įtarti ankstyvą gerklų vėžį.
Profesorė mano, kad su LSMU būtų
galima bendradarbiauti, atliekant
epidemiologinius stebėjimo tyrimus,
atliekant onkogenetikos ar slaugos sričių tyrimus. Prof. Jacqueline
Oldham pakvietė LSMU atstovus
dalyvauti 2019 m. kovo mėnesį Mančesteryje vyksiančiame kongrese,
surengti seminarus, susitikti su sričių, kuriose LSMU norėtų bendradarbiauti, atstovais.
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„PABĖGIMO KAMBARIO“ DURYS ATSIVĖRĖ
TIK GEROKAI PASUKUS GALVAS
Rūta Urbanavičiūtė,
LSMU Molekulinės neuroonkologijos
doktorantė
LSMU Medicinos akademijos Neuromokslų instituto Molekulinės
neuroonkologijos laboratorijos kolektyvas – Rūta Urbanavičiūtė, Indrė
Valiulytė, Rytis Stakaitis, dr. Paulina
Vaitkienė, dr. Giedrius Steponaitis, dr.
Daina Skiriutė ir Bernadeta Masiulionytė – mokslo populiarinimo festivaliui „Erdvėlaivis žemė 2018“ organi-

zavo interaktyvų renginį – „pabėgimo
kambarį“. Norėdami iš jo ištrūkti dalyviai turėjo išspręsti įvairias užduotis,
kurios apėmė neuromokslų, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos
ir net anglų kalbos sritis. Festivalyje
dalyvavo įvairaus amžiaus žmonės iš
įvairių institucijų – nuo moksleivių iš
Erudito licėjaus, KTU Inžinerijos licėjaus bei kitų įstaigų iki suaugusiųjų
draugų kompanijos. Laikas, per kurį
dalyviams pavyko atrakinti duris, taip
pat buvo labai įvairus, nuo rekordinių

28 iki – 73 minučių. Galiausiai išpainioję vieniems sudėtingas, kitiems
lengvesnes užuominas visi dalyviai
buvo apdovanoti bilietais į spektaklius
„Pats geriausias šou“, „Primadonos“
bei „Žirklės“, kuriais komandas dosniai parėmė profesionalus komedijos
teatras „Domino“.
Išbandyti pabėgimo kambarį buvo
galima ne tik rugsėjo 12–21 dienomis
vykusio festivalio „Erdvėlaivis žemė
2018“ metu ir rugsėjo 28 dieną festivalyje „Tyrėjų naktis“.

Pabėgimo kambarys.

LSMU SMD RENGINIAI PASAULINEI SEPSIO DIENAI
Penktus metus iš eilės LSMU SMD Intensyviosios terapijos būrelis,
vadovaujamas ilgametės vadovės prof. Dalios Adukauskienės, organizavo renginių ciklą Pasaulinei sepsio dienai paminėti ir pakvietė
prisijungti LSMU bendruomenę, Kauno miesto ir Lietuvos gyventojus.

LSMU SMD nuotraukos

R. Stakaičio nuotr.
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APIE STUDENTŲ SAVARANKIŠKOS KŪRYBOS PARODĄ „MENO KŪRINYS – MANO ŽVILGSNIS“

AR BŪSIMAM DAILĖS TERAPEUTUI REIKIA IŠMANYTI KŪRYBOS PROCESĄ?
Nuo rugsėjo 11 d. LSMU MLK fojė eksponuojama LSMU–VDA jungtinės
magistro studijų programos „Dailės terapija“ studentų savarankiškos kūrybos paroda „MENO KŪRINYS – MANO ŽVILGSNIS“.
Dr. Audronė Brazauskaitė, parodos
kuratorė, lektorė, programos
komiteto narė, LSMU atstovė ECARTE

M

agistro studijų programa „Dailės
terapija“ Slaugos fakultete veikia nuo 2013 m. Programos studentai visų studijų metu turi skirtingas
savarankiško darbo užduotis, viena
jų – nuolat užsiimti savarankiška
dailės kūryba ir vesti refleksinius
užrašus-dienoraštį, kuriame studentas fiksuoja, aprašo ir nagrinėja
asmenines savo patirtis bei kūrybinio proceso įžvalgas. Toks patirtinis
mokymosi būdas ugdo studentų
kompetenciją įsisąmoninti kūrybinio
proceso reikšmes, o tai yra svarbu
dailės terapijos profesionalui dirbant
su skirtingais klientais. Dailės terapeutų rengimo programose egzistuoja mokymosi principai, kurie grindžiami požiūriu, kad suprasdamas
savo asmeninę patirtį (šiuo atveju
kūrybos), tampi daugiau empatiškas
darbe su klientais.
Parodoje pristatomas 2017–2018 m. m.
pirmojo kurso studentų savarankiško
darbo užduoties atlikimas. Užduotis:
prisiminti labiausiai atmintyje įstrigusį dailės meno kūrinį, jį atvaizduo-

Autorės nuotr.

ti iš atminties; vėliau kopiją, žiūrint į
kūrinį, nupiešti ir trečiasis žingsnis –
asmeninė kūrinio interpretacija. Šios
užduoties idėją įgijome per Erasmus
dėstymo mainus su Oslo metropolijos universiteto Dailės terapijos programa. Visą mus supančią aplinką,
kurią fiksuoja mūsų akis, mes suvokiame ir išgyvename individualiai.
Mus jaudina skirtingi dailės meno
kūriniai ir suvokiame juos skirtingai.
Remiantis vaizdo suvokimo psichologija, ir neuromokslu, emocinis
vaizdo reikšmingumas grindžiamas
individualia žiūrovo patirtimi. Šios
užduoties tikslas – atrasti ir nagrinėti
asmeniškai reikšmingus meninio
kūrinio aspektus. Toks darbas ugdo
refleksinius įgūdžius, savęs pažinimą, savivoką – tai kompetencijos,
būtinos dailės terapeutui.
Parodos dalyvė Vaida Virbalaitė
sako, kad studijose ypač vertinga
tai, kad tuo pačiu metu, kartu su
studijomis, turime užduotį ypač
prasmingai nenutrūkstamai kūrybinei refleksinei savarankiškai
veiklai, kuri kasdien mus kiekvieną stipriai asmeniškai augina.
Tai smūginė veikla, kuriai būtų
sunku prisiruošti. Kaip teigia

M. Butkevičiūtės nuotr.
V. Virbilaitė, mokymosi procesuose
vyksta intensyvūs ir asmeniniai,
ir profesiniai virsmai. Parodos užduotis – dar vienas puikus savęs
pažinimo metodas, kurio kūrybinis
procesas vyko gana spontaniškai
ir per vidines patirtis suformavo
gryną konkretaus meno kūrinio
atspindį. Be abejo, susiformavusioje dermėje (ar kontraste) įvyko
stiprių atradimų ir naujų vertingų
patyrimų. Vilija Racevičienė, dalyvaujanti parodoje, sako, kad mokymosi programoje pateikta užduotis
suteikė galimybę darkart pajausti
originalaus kūrinio istoriją, jo prasmę. Paanalizuoti, ką man asmeniškai tai reiškia? Ką tai galėtų reikšti

globalia prasme? Šios analizės
metu pasivaikščiojimas po vidinius
savo labirintus suteikė galimybę
išreikšti minties iš širdies pajautą
piešinyje ir refleksijoje. Tai suteikė
naują patyrimą, tarsi būčiau išvaliusi savo vidinius labirintus ir aptikusi išteklius. Milda Butkevičiūtė,
dalyvaujanti parodoje, sako, kad ši
paroda yra gera edukacija visuomenei apie šią magistro studijų
programą. Labai svarbu žmonėms –
pacientams, klientams pasakoti
apie skirtumus, kas yra dailės terapija ir kas yra meninė saviraiška
ar užimtumas?! Negalima maišyti
sąvokų. Ši užduotis padėjo jai labiau pažinti dar nebandytas dailės

medžiagas, technikas. Kuriant įsijausti į savąsias jusles: kaip rega,
klausa, lytėjimas, uostymas. Dar
pajudinti smegenis mišriai panaudojant dailės medžiagas. Pajausti,
kad užbaigti kūrinį galima ir intuityviai. Sustojant. Negalvoti apie
tobulą rezultatą. Paklausti savęs:
„ar aš laiminga šią akimirką“? Taip.
Tuomet netobulas meno vaizdinys
tampa estetiniu laisvės raktu į
tikrą ir visokią EMOCIJĄ BŪTI.
Dėkojame už galimybę surengti šią
parodą, ačiū programos komitetui už
pagalbą ją eksponuojant.
Nuoširdžiai kviečiame apsilankyti
parodoje ir į parodos uždarymą
spalio 11 d. 12.30 val.

V. Virbalaitės nuotr.

LSMU ANSAMBLIS „AVE VITA“ ATSTOVAVO LIETUVAI KAZACHSTANE
Monika Miliūtė,
Kultūros centro vadovė

R

ugsėjo 13–14 dienomis Almatoje
(Kazachstanas) festivalyje „Pasaulio muzikos instrumentai miesto
muziejuje“ (ru. „Музыкальные

инструменты мира на сцене музея“)

atstovauti Lietuvai vyko trys LSMU
ansamblio „Ave Vita“ nariai. Šiame

renginyje taip pat dalyvavo Vengrijos ir Baltarusijos atstovai. Renginio
metu „Ave Vita“ ansambliečiai ne
tik pristatė lietuvišką kostiumą, bet
ir supažindino su lietuvių liaudies
muzika trijuose festivalio renginiuose: meistriškumo klasėje, Almatos
miesto scenoje bei Almatos muzikos
instrumentų muziejuje.
10 p.

Ansamblio „Ave Vita“ archyvo nuotr.
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LSMU IR KAUNO KLINIKŲ BENDRUOMENĖS DALYVAVO

PADĖKA

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITO ŠV. MIŠIOSE

V

eido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje man buvo atliktas protinių dantų
šalinimas, du iš jų operuojant. Operacijos bijojau paniškai tarsi mažas
vaikas, gal net labiau. Be galo noriu padėkoti mane prižiūrėjusiam ir operavusiam gydytojui rezidentui Donatui Ciruliui. Manau, tik jo kantrių atsakymų
į mano neretai kvailokus klausimus dėka, visos procedūros paaiškinimas
bei pozityvumas padėjo man iki galo nepraskysti. Džiugu, kad auga tokia
maloni ir žmogiška nauja gydytojų karta. O aš įveikiau savo siaubą-baubą ir,
kaip gydytojas minėjo: „nėra dantukų – nėra bėdos“. Dar kartą ačiū Donatui
Ciruliui ir sėkmės!
Laura M.

R. Balandės nuotr.
Svetlana Adler-Mikulėnienė,
Kauno klinikų dvasinė asistentė

R

ugsėjo 23 d. Kauno Santakos parke daugiau kaip 100 tūkst. žmonių dalyvavo popiežiaus Pranciškaus
vizito kulminacijoje – šv. Mišiose.
Jose taip pat dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius
prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas,
Kauno klinikų generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius,
Universiteto tarybos pirmininkas
prof. habil. dr. Vilius Grabauskas,
prorektoriai, dekanai. Universiteto
darbuotojams ir jų artimiesiems
buvo išdalyta 500, o Kauno klinikose – 600 pakvietimų. Tačiau nemaža
dalis bendruomenių pakvietimus
į šv. Mišias gavo savo parapijose.
Tarp savanorių, padėjusių organizatoriams, buvo ir LSMU studentai bei
rezidentai.
Kartu su popiežiumi Pranciškumi
šv. Mišias kartu koncelebravo daugiau kaip 30 vyskupų, daugiau nei
800 kunigų iš Lietuvos ir užsienio
(Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos,
Rusijos, Vokietijos, Islandijos). Tarp

DĖMESIO!

jų buvo Kauno klinikų kapelionai
ir LSMU kapelionas mons. Artūras
Jagelavičius.
Homilijoje popiežius Pranciškus išreiškė savo supratimą, kad Lietuvos
žmonės asmeniškai gali paliudyti tai,
ką girdėjome Išminties knygoje apie
teisiojo persekiojimą, paminėdamas
okupaciją, trėmimus, išdavystes,
netikrumą. Pontifikas drąsino išgirsti Jėzaus žodžius ir mokymą, kad
priklausantieji jam atnaujintų savo
pasirinkimą, visiškai suprasdami,
kad ši mokinystė apima ir išbandymų, ir skausmo akimirkas. Popiežius
atkreipė dėmesį, kad ir šiais laikais
valdžios garbės troškimas yra labai
paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie
nepajėgia išgydyti savo praeities
žaizdų. Jis siūlo priešnuodį tokiam
gyvenimui: dovanoti save netrokštant būti herojais, be aplodismentų,
be noro būti pirmiems. „Neris praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba apie
tai, kad būtume „išeinanti“ Bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti save
net tada, kai atrodo, kad taptume
nematomi, prarasti save dėl pačių

mažiausiųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose.“ Popiežius
išreiškė vilti, kad būtent dėl to esame čia, nekantraujame priimti Jėzų
Jo žodyje, Eucharistijoje, mažuosiuose. Norime dovanoti gyvenimą tarnystėje ir džiaugsme, ir tokiu būdu
skleisti visiems, kad Jėzus Kristus
yra vienintelė mūsų viltis.
Komuniją dalijo daugiau kaip 200
žmonių: kunigų, seminaristų, ekstraordinarinių. Tarp komunijos dalytojų
buvo Kauno klinikų Vaikų intensyviosios terapijos gyd. Birutė Šimkūnienė, LSMU Mokslo centro vadovo
pavaduotoja Jūratė Janušaitienė,
Neurologijos klinikos administratorė
Regina Armoškienė, Kauno klinikų
dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė.
Po šv. Mišių Viešpaties angelo maldoje popiežius Pranciškus ragino
kreiptis į Mergelę Mariją, kad mums
padėtų pastatyti mūsų tarnystės
kryžių, mūsų apsisprendimą būti
ten, kur mūsų reikia.
Po iškilmingo palaiminimo popiežius
Pranciškus lietuviškai palinkėjo:
Gražaus sekmadienio!

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.
AVE VITA redakcija

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
„ŠIUOLAIKINĖS GILIŲJŲ VENŲ INTERVENCIJOS“
Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Šiuolaikinės giliųjų venų intervencijos“, kuri vyks 2018 m. lapkričio 11–12 dienomis viešbutyje „Europa Royale“
(Miško g. 11, Kaunas). Registracija – 9.00–9.30 val.
Konferencija skirta dubens organų veninės pilnakraujystės, giliųjų venų
stentavimo, veninių malformacijų, dubeninės kilmės kojų venų varikozės,
poflebitinio sindromo diagnostikos ir gydymo naujovėms nagrinėti. Bus
tiesiogine transliacija iš operacinės.
Kviečiami dalyvauti kraujagyslių chirurgai, radiologai, ginekologai, proktologai, chirurgai ir kitų specialybių gydytojai.
Daugiau informacijos: http://www.baltic-phlebology.org
Baltijos flebologijos draugija, Lenkijos flebologijos draugija,
Lietuvos kraujagyslių chirurgijos asociacija,
Lietuvos endovaskulinių specialistų asociacija
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INFORMACIJA

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS,
kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, SKELBIA KONKURSĄ
EITI ŠIAS PAREIGAS 5-ERIŲ METŲ KADENCIJAI:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ Vadovo Urologijos klinikoje.
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.

KVIEČIAME DALYVAUTI INOVACIJŲ
LABORATORIJOJE SMART-UP LAB 2018
SMART UP LAB 2018 – pirmą kartą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kartu su partneriais organizuojama inovacijų laboratorija,
skirta investuoti į perspektyviausius studentus, mokslininkus ir
kitus tyrėjus, kuriančius komercinį potencialą turinčius produktus,
arba paslaugas, pritaikomus sveikatos sistemoje.

P

ačioms įdomiausioms bei perspektyviausioms idėjoms ir prototipų
autoriams bus skirtas finansavimas
jiems įgyvendinti: I vieta – 5000 Eur,
II vieta – 3000 Eur; III vieta – 2 000 Eur!
SMART-UP LAB programos metu dalyvių laukia paskaitos jauno verslo
kūrimo ir plėtros klausimais, verslo
idėjos pristatymo (angl. pitch) mokymai ir praktiniai patarimai, ku-

riuos ves aukščiausio lygio Lietuvos
ir užsienio lektoriai bei partneriai
iš Europos inovacijų ir technologijų
instituto (EIT Health).
EIT Health sudaro daugiau nei 130
organizacijų – mokslo ir studijų institucijos, sveikatos priežiūros įstaigos,
verslo įmonės ir kiti viešojo bei
privataus sektorių atstovai, siekiantys kartu kurti sveikatos priežiūros

sistemą tobulinančius sprendimus,
visapusiškai kuriančius sveikesnį
gyvenimą ir žmonių gerovę Europoje.
Svarbu paminėti, kad 2018 m. LSMU
tapo sveikatos srities bendruomenės
(angl. EIT Health) Lietuvoje koordinaciniu centru.
Inovacijų laboratorijos programa jau
dabar sulaukė didžiulio susidomėjimo, todėl kviečiame visus, turinčius
inovatyvių idėjų bei siekiančius
komercializuoti savo išradimus,
registruotis iki spalio 14 d. http://
laboratorija.lsmuni.lt.
Daugiau informacijos apie renginio
programą ir pranešėjus rasite LSMU
tinklalapyje.

„AISTĖS-LSMU“ – TARPTAUTINIO KREPŠINIO
TURNYRO DRUSKININKUOSE NUGALĖTOJOS
Kauno „Aistės-LSMU“ triumfavo tarptautiniame
draugiškame turnyre Druskininkuose. Kaunietės
per trejas rungtynes iškovojo dvi pergales ir aplenkė viešnias iš Baltarusijos bei Vilniaus komandą
„Kibirkštis“.
„Aistės-LSMU“ 65 : 63 įveikė Baltarusijos čempiones, Minsko „Cmoki“, 59 : 55 nugalėjo kaimyninės
šalies vicečempiones Minsko „Horizont“ ir 58 : 65
nusileido komandai „Kibirkštis“. Vilniaus ekipa turnyre liko paskutinė, nes 60 : 78 nusileido „Cmoki“
ir 58 : 67 – „Horizont“ komandoms.
Naudingiausia turnyro žaidėja išrinkta „Aisčių-LSMU“
atstovė Kristė Druskytė.
„Aistės-LSMU“ artimiausias draugiškas rungtynes
žais su Rusijos, Baltarusijos ir Švedijos atstovėmis.
Kaunietės bus pirmųjų naujojo sezono MultiGyn
Moterų lygos rungtynių šeimininkės – jos spalio
5 d. namie priims Klaipėdos komandą „Fortūna“.
moterulyga.lt inf.

„Aistės-LSMU“ nuotr.

LSMU ANSAMBLIS „AVE VITA“
ATSTOVAVO LIETUVAI KAZACHSTANE
8 p.
Ansamblio orkestro vadovas Gintaras
Vilčiauskas meistriškumo klasėje
pristatė autentišką lietuvių muzikos
pučiamąjį instrumentą birbynę, kuris sužavėjo klausytojus. Uždarymo
koncerto metu Almatos muzikos instrumentų muziejui į ekspoziciją buvo
padovanota diatoninė ir aukštoji birbynės, lumzdelis, senovinės kanklės ir
skrabalas, todėl nuo šiol su tautiniais
lietuvių liaudies instrumentais galės

susipažinti visi muziejaus lankytojai.
Neoficialioje renginio dalyje festivalio
dalyviai susibičiuliavo ne tik tarpusavyje, bet ir su renginio organizatoriais.
Buvo supažindinti su senosiomis Kazachstano sakalininkystės tradicijomis,
kurios yra saugomos UNESCO paveldo.
Klausė dviejų tautinių instrumentų
orkestrų koncerto. Aplankė Almatos
miesto muziejų, Almatos muzikos
muziejų, Kok Tobe kalvą, nuo kurios
atsivėrė įspūdingi miesto vaizdai, pa-

kilo į 3200 m Čimbulako (Shymbulak)
viršūnę bei ragavo tradicinių kazachstanietiškų patiekalų. Festivalio metu
LSMU ansamblio „Ave Vita“ nariai
bendravo su Kazachstano tarptautinio
medicinos universiteto rektoriumi
prof. dr. S. D. Asfendiyarov’u, vykdančiuoju universiteto vadovu prof. dr.
Dainiumi Pavalkiu, Lietuvos konsulu
Kazachstane Dariumi Vitkausku ir jo
šeima, kitais Kazachstane gyvenančiais lietuviais.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. spalio 29 d. Personalo tarnybai (I a., kab.
Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7,
Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo kardiologo 0,25 et. Kardiologijos klinikoje;
■ Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 0,75 et. Reabilitacijos klinikoje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
■ Kineziterapeuto 1,0 et. Reabilitacijos klinikoje;
■ Ergoterapeuto 1,25 et. (0,25 et., 1,0 et.) Reabilitacijos klinikoje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje.
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 2018-10-08. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius
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.

