Nr. 13 (2219)

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR KAUNO KLINIKŲ SAVAITRAŠTIS. 2019 M. BALANDŽIO 5 D.

„EDUKACIJOS PAVASARIS ’19“

„GRĮŽTAMASIS RYŠYS – KODĖL VERTA?

„Edukacijos pavasario“ pranešimai kvietė ir motyvavo diskusijoms bei pokyčiams: Danielė Bučinskaitė, prof. Andrius Macas,
prof. Žilvinas Dambrauskas.

Jau tradicija tampa kasmet pavasarį sutikti renginiu „Edukacijos pavasaris“, skirtu podiplominių ir
ikidiplominių studijų dėstymo aktualijoms bei dėstytojų ir būsimų dėstytojų kompetencijoms ugdyti.
Šiemet šį renginį SC Inovatyviosios edukacijos skyrius, bendradarbiaudamas su Podiplominių studijų ir
Ikidiplominių studijų centrais, Universiteto padaliniais, organizavo kovo 25–29 d. Pagrindinė „Edukacijos
pavasario“ tema buvo „Grįžtamasis ryšys – kodėl verta?“, į renginį susirinko 389 dalyviai.
Ilona Lukoševičiūtė-Noreikienė,
SC Inovatyviosios edukacijos skyriaus
vyresnioji edukacijos specialistė

V

isą savaitę vyko įvairios dirbtuvės, pranešimai, diskusijos,
kurių metu ypatingas dėmesys buvo
skiriamas grįžtamojo ryšio svarbai.
Buvo kalbama apie bendravimo
kultūros pokytį studijų aplinkoje

skatinantį grįžtamojo ryšio projektą,
kurio metu studentai ir dėstytojai
skatinami susėsti bendrai diskusijai
ir geriau vienas kitą suprasti. Prof.
A. Macas kalbėjo apie savo, kaip
vadovo, baimes ir nerimus, doc.
K. Skausminas įvardijo kokią didžiulę
įtaką daro grįžtamasis ryšys ir kodėl
taip svarbu jį teikti kokybiškai ir
apgalvotai.
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„Edukacijos pavasario“ savaitės
metu didelis dėmesys buvo skiriamas inovacijų diegimui Universitete.
Podiplominių studijų atstovai – Aurimas Pečkauskas, Vilma Traškaitė
ir Vytautas Aukštakalnis – pasidalijo
gerosiomis patirtimis, kaip grįžtamasis ryšys keičia studijų programą ir
kaip įtvirtina pokytį? Kaip sukurti ir
įdiegti visiškai naują dalyką studijų

Prof. Rimantė Gleiznienė ir prof. Algimantas Tamelis.

programoje – žingsnis po žingsnio,
kaip naudojamas „grįžtamasis ryšys“? Praktiškai pabandėme teikti
grįžtamąjį ryšį.
Dirbtuvėse intensyviai diskutuota,
kokias inovatyvias / bendrąsias
kompetencijas integruoti į studijų
programas, kokia forma ir kaip tai
būtų galima padaryti. Tikslas – Universitete turi būti rengiami aukščiausios kompetencijos sveikatos
specialistai, turintys ne tik profesinių, bet ir verslumo, inovatyvumo, kūrybiškumo kompetencijas.
Rengiamas ateities gydytojas, kuris
būtų nuolat besimokantis, mokantis

konstruktyviai komunikuoti ir dirbti
komandoje, savarankiškai ir kritiškai mąstantis, turėtų lyderystės ir
naujausių technologijų gebėjimų,
profesionaliai gebėtų atlikti ir plėtoti
mokslinius tyrimus, gebėtų naudotis
duomenų / intelektinės nuosavybės
apsauga bei būtų sveikatos advokatas. Diskusijose išryškėjo bendras
siekis, kad studijų programos būtų
orientuotos į aiškius, konkrečius
pamatuojamus studijų rezultatus,
aiškias vertinimo formas, į aktyvius
inovatyvius mokymo(si) metodus bei
į mokymo pagalbą studentui.
2 p.

SMEGENŲ PAŽINIMO IR APSINUODIJIMŲ PREVENCIJOS SAVAIČIŲ
RENGINIAI LSMU
Jau tradiciniais tapo Smegenų pažinimo savaitės (kovo 11–17 d.)
ir Apsinuodijimų prevencijos savaitės (kovo 18–24 d.) renginiai,
vykstantys kiekvienais metais LSMU.
Dr. Aušra Saudargienė,
Neuromokslų institutas

S

megenų pažinimo savaitė minima
visame pasaulyje nuo 1996 m.
kovo mėn. JAV labdaros organizacijos
DANA iniciatyva ir skirta skatinti visų
amžiaus grupių žmonių susidomėjimą smegenų galimybėmis ir smegenų
moksliniais tyrimais, supažindinti su
naujaisiais neuromokslų laimėjimais.
Šiais metais Smegenų pažinimo
savaitės paskaitos buvo skirtos žarnyno ir smegenų sąsajų tematikai
ir renginiai vadinosi „Nervų ir virškinimo sistemos – susijusios labiau,
nei tau galėjo pasirodyti“. Renginį
atidarė ir klausytojus bei pranešėjus
pasveikino dr. Rima Naginienė (LSMU
Neuromokslų institutas).
Prof. Juozas Kupčinskas (MA Medicinos fakultetas, Gastroenterologijos

klinikos vadovas; Virškinimo sistemos tyrimų institutas, Klinikinės
ir molekulinės gastroenterologijos
laboratorija, vyriausiasis mokslo
darbuotojas) pranešime „Žarnyno
mikrobiota ir sveikata“ kalbėjo apie
smegenų ir žarnyno mikrobiotos ašį,
žarnyno mikrobiotos tyrimus, žarnyno mikrobiotos transplantacijos priežastis ir gydomąjį jos poveikį. Žarnyno mikrobiota yra mikroorganizmų
visuma, kurią sudaro bakterijos,
virusai, grybeliai. Skiriama daugiau
kaip 1000 bakterijų rūšių ir 2–4 milijonų bakterijų genų, kurių funkcijos
nėra tiksliai žinomos. Pastaraisiais
metais naudojami pažangūs genetinių tyrimų metodai žarnyno
mikrobiotos genetinei informacijai
analizuoti. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad žarnyno mikrobiotos
pokyčiai gali būti siejami ne tik su

Smegenų savaitės renginio organizatoriai ir pranešėjai: Jaunųjų psichiatrų asociacijos prezidentas gydytojas psichiatras
Edgaras Diržius, LSMU MA studentai Tautvydas Joteika, Karolina Kazlauskaitė, Ignas Etneris, prof. Juozas Kupčinskas, dr.
Autorės nuotr.
Rima Naginienė, LSMU MA studentė Radvilė Stankevičiūtė.
autoimuninėmis, širdies ir kraujagyslių, onkologinėmis ligomis, metaboliniu sindromu, nutukimu, bet ir
su psichikos sutrikimais. Civilizuotų
šalių gyventojų žarnyno mikrobiotos

įvairovė yra mažesnė nei skurdesnių
šalių gyventojų, ir tai gali būti „modernių“ ligų, pvz., alerginės, autoimuninės ligų, priežastis. Žarnyno
mikrobiotos transplantacija taikoma

Clostridium difficile bakterijos sukeltam žarnyno uždegimui gydyti, tiriamas šio metodo efektyvumas gydant
Krono ligą, autoimunines ligas ir net
metabolinį sindromą.
2 p.
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Pabrėžiamas dėstytojų edukacinės
kompetencijos tobulinimas, naudojant patrauklias, efektyvias ir inovatyvias mokymosi formas, būdus ir
metodus.
Inovatyviosios edukacijos skyriaus
atstovė I. Lukoševičiūtė-Noreikienė
supažindino su vizija, kad atvirasis
mokymas(is) – aukštojo mokslo ateities / kokybės PIN kodas bei pristatė kertinius žingsnius ką ir kaip
turėtume artimiausiu metu padaryti
žvelgiant į viziją ir turint universiteto
išteklius. S. Radzevičienė, J. Rimkienė teikė praktinius pasiūlymus, kaip
saugoti išteklius ir pasiekti šiuolaikinį studentą, naudojant el. mokymosi
metodus.
Neįkainojamos mokymosi patirties
dovanojo doc. A. Kudrevičienė ir
lekt. L. Malakauskienė, kurios vedė
praktines dirbtuves. Jų metu dalyviai
ne tik susipažino su stotelių principu pagrįstu mišriu mokymu, bet ir
patys dalyvavo šiuo metodu organizuotose stotelėse bei reflektavo
mokymosi patirtį.
Praktinių mokymų metu dėmesio
skirta ir itin jautrioms bei aktualioms
temoms. V. Kližentis skatino kurti
aplinką, kuri netoleruoja neetiško
elgesio ir priekabiavimo, o E. Jab
lonskas ir M. Gedminas pristatė
gerąją Lietuvos policijos, kovojančios
su korupcija ir siekiančios ją mažinti, patirtį.
Pagrindinis „Edukacijos pavasario“

savaitės akcentas – kovo 28 d. orga
nizuota konferencija „Grįžtamasis
ryšys – taip ir kodėl taip?“ Konferen
cija sulaukė daug dalyvių – LSMU
dėstytojų, jaunųjų gydytojų rezidentų, studentų atstovų, administracijos
atstovų, studijų administratorių bei
įvairios srities specialistų.
Konferencijos metu studijų proceso
grįžtamasis ryšys aptartas įvairiais
aspektais: nuo studentų siūlymo,
kaip tobulinti studijas, iki bendravimo kultūros pokyčių, studijų
kokybės kultūros, kompetencijomis
grįstų studijų. Prorektorius studijoms
prof. K. Petrikonis pristatė pranešimą „Studijų sistemos pokyčiai ir jų
valdymas“, prof. A. Tamelis – „Medicinos studijos po penkerių metų“,
Studijų centro vadovas prof. Ž. Dambrauskas – „Kvietimas, kaip geriau
išgirsti ir suprasti vieniems kitus?“
Visų pranešimai kvietė ir motyvavo bendradarbiauti visiems kartu
siekiant kokybiškų pokyčių ir taip
nuolat tobulėti.
Gražus konferencijos pabaigos
akcentas – Geriausių 2018 m. Medicinos fakulteto dėstytojų apdovanojimai.
Už naujų studijų metodų panaudojimą apdovanota Radiologijos klinikos
prof. Rymantė Gleiznienė. Už studijų
programos kūrimą ir atnaujinimą –
Akušerijos ir ginekologijos klinikos
lektorė Sonata Barilienė. Už studentų vertinimo metodikos sukūrimą
baigiamajam medicinos praktikos

„GRĮŽTAMASIS RYŠYS – KODĖL VERTA?

(internatūros) egzaminui – Ekstremaliosios medicinos katedra ir prof.
Dinas Vaitkaitis. Už bendravimą su
studentais ir jų įtraukimą į studijų
procesą – Kardiologijos klinikos prof.

Prof. J. Kupčinskas maloniai sutiko
papasakoti apie LSMU vykdomus
mokslinius tyrimus ir atsakyti į
keletą klausimų.
Kokius mokslinius tyrimus atliekate
LSMU?
Šiuo metu Gastroenterologijos klinika kartu su Virškinimo sistemos
tyrimų institutu atlieka dviejų
pagrindinių sričių: vėžinių virškinimo sistemos ligų biožymenų bei
mikrobiotos – mokslinius tyrimus.
Šiuos tyrimus atlieka puiki gastro-

enterologų, molekulinių biologų ir
bioinformatikų komanda, aktyviai
bendradarbiaudama su užsienio
šalių mokslo institucijomis. Šiuo
metu vykdomuose projektuose analizuojame mikrobiotos pokyčius, sergant skrandžio bei kepenų ligomis,
taip pat tiriame dvynių mikrobiotą.
Be to, aktyviai plėtojame tyrimus,
susijusius su žarnyno mikrobiotos
transplantacija. Šiais metais esame
pakviesti dalyvauti Europos žarnyno mikrobiotos transplantacijos
klinikinių gairių kūrimo grupėje. Su
Karolinskos instituto mokslininkais
taip pat pradėjome vykdyti specia
lizuotos dietos įtakos mikrobiotai
tyrimus.
Kodėl pastaraisiais metais vis didesnio dėmesio sulaukia smegenų ir
žarnyno mikrobiotos ašis?
Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad
žarnyno bakterijų gaminami metabolitai gali patekti į kraujotaką bei gali
veikti įvairius biologinius žmogaus
organizmo procesus – taip pat ir
smegenų bei lemti psichikos ir neurologinių ligų atsiradimą ir eigą. Šiuo
metu pasaulyje yra aktyviai tyrinėjamas žarnyno bakterijų gaminamų
metabolitų poveikis neurotransmiteriams, neuronų ir astrocitų morfologinėms savybėms, receptoriams,
jonų kanalams, todėl šie tyrimai yra
labai aktualūs.
Ar galima tikėtis, kad ateityje psichobiotikai, t. y. psichikos sveikatai
naudingos bakterijos, veiksmingai
gelbės gydant psichikos ir neurologines ligas?
Moksliniai tyrimai rodo, kad pacien
tų, sergančių neurologinėmis ir

Jolanta Justina Vaškelytė. Už studijų
veiklos organizavimą, įgyvendinimą ir
nuoširdų bendravimą su studentais –
Ortopedijos ir traumatologijos klinikos
administratorė Dovilija Bytautienė.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja,
kad buvote ir esate kartu! Jau pradedame laukti ir planuoti kitų metų
„Edukacijos pavasarį“. Laukiame
Jūsų idėjų bei klausimų!

Kituose savaitraščio „Ave vita“ numeriuose bus nauja skiltis, skirta medicinos edukacijai. Skiltyje bus nuoroda į edukacinę
informaciją, kurią perskaitę ir atlikę įsivertinimo testą Moodle virtualiojoje aplinkoje darbuotojai galės gauti edukacijos
valandų metų pabaigoje. Kviečiame savaitraštyje „Ave vita“ skaityti skiltį „Medicinos edukacija“ ir dalyvauti siūlomose
edukacinėse veiklose. Mokykimės ir nuolat tobulėkime!

SMEGENŲ PAŽINIMO IR APSINUODIJIMŲ
PREVENCIJOS SAVAIČIŲ RENGINIAI LSMU
1 p.
LSMU Virškinimo sistemos tyrimų
institute kartu su Kylio ir Indijos universitetais atliktas tyrimas rodo, kad
Lietuvių mokrobiota yra įvairesnė nei
vokiečių, tačiau skurdesnė nei indų.
LSMU Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikoje atliekamos vienintelės
Baltijos šalyse žarnyno mikrobiotos
transplantavimo procedūros. 2015–
2018 m. atlikta daugiau kaip 80 tokių
procedūrų, kurios buvo efektyvios
95 proc. pacientų.

INFORMACIJA

psichikos ligomis, žarnyno bakterijų
sudėtis ir įvairovė yra pakitusi. Tačiau šiuo metu tikrai nėra aišku, ar
tie pokyčiai yra susiję su ligos patogeneze, ar tai vis tik yra antriniai
pakitimai. Šioje srityje mokslininkų
dar laukia didelis darbas, siekiant
išsiaiškinti priežastinius ryšius tarp
žmogaus mikrobiotos ir įvairių ligų.
Šiuo metu tokių įrodymų vis dar
trūksta.
Kokie yra didžiausi iššūkiai žarnyno
mikrobiotos tyrimų srityje?
Žarnyno mikrobiotos analizės protokolai nėra visiškai standartizuoti,
todėl sunku palyginti ir sujungti
skirtingų tyrimų rezultatus. Reikia
pastebėti, kad tam tikrų tyrimų
metu nustatyti įvairių ligų sukeliami
mikrobiotos pokyčiai kartais yra
gana prieštaringi. Žiūrint į ateitį,
daug naujos informacijos gausime
iš dar pažangesnių naujos kartos
sekoskaitos metodikų, gebančių
nuskaityti labai ilgas bakterijų genetinės informacijos sekas ir tiksliau klasifikuoti mikroorganizmus.
Be abejo, tarptautinis mokslininkų
bendradarbiavimas, siekiant sudaryti konsorciumus su didelėmis
pacientų imtimis, bus taip pat labai
svarbus. Norint sėkmingai toliau
plėtoti šias veiklas, labai svarbus
bus ir kvalifikuotų biologų / bioinformatikų dalyvavimas, nes be didelių duomenų (big data) analizės
metodikų šioje srityje dirbti nėra
galimybių.
Kaip patartumėte maitintis norintiesiems būti sveikais, džiaugtis puikia
fizine, psichine ir emocine sveikata?
Svarbiausia yra laikytis bendrų

sveikos mitybos principų, kuriuos
rekomenduoja PSO, o pagrindiniai
trys principai paprasti: maisto įvairovė, saikas bei pakankamas fizinis
aktyvumas.
Dėkojame už pokalbį ir linkime Jums
kuo didžiausios sėkmės atliekant
mokslinius tyrimus, gydant ligonius,
perteikiant žinias studentams ir
kolegoms.
LSMU MA studentas Tautvydas Joteika pranešime „Mūsų „antrosios
smegenys“ bei kaip jas veikia stresas“ papasakojo apie enterinę nervų
sistemą, smegenų ir žarnyno ryšį.
Stresas sukelia dispepsiją, dirgliosios
žarnos sindromą, gali paskatinti
gastroezofaginio refliukso ligos,
gastroduodenalinių opų atsiradimą.
Psichoterapija veiksmingai palengvina šių ligų simptomus.
Psichiatrė gydytoja rezidentė Austėja
Oganauskaitė pranešime „Valgymo
sutrikimų ir tėvų elgesio su vaikais
sąsajos“ apžvelgė nervinės anoreksijos ir nervinės bulimijos biologinius,
psichologinius ir socialinius veiksnius. Nervine anoreksija dažniausiai
suserga paauglės, kurių motina yra
kontroliuojanti, valdinga, o tėvas –
atsiribojantis, šeimoje iškelti aukšti
reikalavimai, skatinamas perfekcionizmas, vengiama pripažinti ir
spręsti konfliktus. Nervinė bulimija
būdinga jaunuoliams, kurių tėvai yra
emociškai atsiriboję, kritikuoja, taiko
autoritarinį tėvystės stilių, piktnaudžiauja alkoholiu. Ligonių smegenyse tokie biologiniai pokyčiai, pvz.,
serotonino funkcijos sutrikimai,
endogeninių opioidų receptorių pokyčiai, yra jau antriniai. Labai svarbu
sėkmingam pasveikimui yra psichoterapija.
LSMU MA studentas Ignas Etneris
pristatė pranešimą „Žarnyno mikro
floros ir psichikos sutrikimų sąsa-

jos“. Depresija sergantys pacientai
turi sumažėjusį Bacteroidetes, Firmicutes, Lactobacillus bakterijų kiekį,
nerimo sutrikimu besiskundžiantiems pacientams būdingas padidėjęs Bacteroidetes ir Lactobacillus
bakterijų kiekis, šizofrenijai – mažesnis Bifidobacterium, Lactobacillus
bakterijų ir didesnis Clostridium
coccoides bakterijų kiekis. Žarnyno
bakterijų poveikio smegenims tyrimai yra labai perspektyvi sritis.
Smegenų pažinimo savaitės renginį
pratęsė Apsinuodijimų prevencijos savaitės paskaita „Toksinis
alkoholinių gėrimų poveikis ir jų
vartojimo ypatumai“, kurią skaitė
Kauno klinikų klinikinės toksikologijos gydytojas Jonas Šurkus. Dėl
elgesio sutrikimų stacionarizuojamų
pacientų, vartojančių svaigalus ir
kvaišalus, skaičius 2011–2017 m.
sumažėjo nuo 14 369 iki 11 015
(Valstybės ligoninių kasos prie SAM
statistika), tačiau išlieka didelis. Be
to, alkoholiniai gėrimai yra daugiau
kaip pusės iš 3001 stacionare 2017
metais gydytų ūminių apsinuodijimų
priežastis ir yra antroji vaikų ūminių
apsinuodijimų priežastis. Žalingas
alkoholio poveikis ryškus ne tik
piktnaudžiaujančiųjų kepenims,
širdies ir kraujagyslių sistemai, bet
ir smegenims – geriančio žmogaus
smegenys atrofuojasi, atsiranda
ilgalaikiai neurotransmiterių apykaitos ir jautrumo pokyčiai. Pranešėjas
palinkėjo švenčiant prisiminti, kad
pobūviai skirti maloniam bendravimui, o ne svaiginimuisi.
Renginius organizavo Neuromokslų
institutas (dr. R. Naginienė), Lietuvos
aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija (LieAKTA), Lietuvos
neuromokslų asociacija (LNA) su
partneriais: LSMU Studentų mokslinė
draugija (SMD); LSMU SMD Psichiatrijos būrelio ir LSMU SMD Vaikų psichiatrijos būrelio nariai.

INFORMACIJA
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MOKSLO IR INOVACIJŲ RENGINYS
KVIEČIA MEGZTI RYŠIUS IR ATSIVERTI
NAUJOMS IDĖJOMS
Beliko savaitė iki LSMU organizuojamo mokslo ir inovacijų renginio „Sveikata visiems 2019“. Balandžio 8–12 d. Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre įvyksiantis plataus masto
tarptautinis renginys suburs LSMU akademinę bendruomenę, doktorantus, rezidentus, studentus,
Kauno mokyklų moksleivius pasidalyti mokslinių tyrimų rezultatais, ateities vizijomis, bendradarbiauti su verslu.

Rasa Masiokaitė,
Viešųjų ryšių specialistė

P

irmą kartą Universitete organizuojamas renginys džiugins aktualiais
pranešimais, mokslo naujovėmis,
diskusijomis – ir jame itin laukiama
visa akademinė LSMU bendruomenė. Net penkias dienas vyksiančios
mokslo ir inovacijų šventės programa – plati, turininga ir intensyvi.
Pirmąją renginio dieną vyks plenarinės sesijos, kurių metu bus paliestos
visos šių dienų sveikatos priežiūros
srities inovacijų aktualijos. Daug
dėmesio šiemet bus skiriama aktualiems intelektinės nuosavybės
apsaugos aspektams.
Pasaulinės intelektinės nuosavybės
tendencijos
Mokslininkas ir verslininkas: partneriai ar konkurentai? Kas turi būti pirmiau: prototipas ar verslo modelis?
Kiek kainuoja mano patentas – ir ar
su juo saugu? Tai – tik dalis klausimų, kuriais plenarinės renginio sesi-

jos sekcijoje apie intelektinę nuosavybę ir jos apsaugą kalbės lektorius
Andrius Andrejauskas, vienas iš UAB
„Satimeted“ steigėjų.
Kai kurie medicinoje taikomi nauji
metodai nėra patentuojami, kad
nebūtų užkirstas kelias įvairių sričių gydytojams pritaikyti juos savo
praktikoje. Tad ką galima patentuoti
medicinoje? Ar patentas baigiasi po
20 metų? Kokiais atvejais jis gali būti
pratęsiamas? Individualizuota medicina: kas gali būti patentuojama šiuo
atveju? Apie tai kalbės Patentų biuro
atstovai.
Mokslo inovacijų ir technologijų
agentūros (MITA) ir Lietuvos mokslo
ryšių biuro Briuselyje (LINA) ekspertai pabrėžia: jei norime, kad artimiausių 5 metų vizijoje mokslininkų
atlyginimai būtų konkurencingi
Europos mokslininkams – skatinkime juos įsitraukti į tarptautines
partnerystes. Atstovai plačiau aptars
ir mokslininkų tarptautinio bendradarbiavimo bei mokslo ir inovacijų
finansavimo galimybes.

Kaip registruoti prekių ženklus ar
dizainą, kokie naujausi reikalavimai,
kas pasikeitė Lietuvoje įsigaliojus
naujajam prekių ženklų įstatymui?
Kaip apsaugoti išradimus ir gauti
patentą? Kokios yra naujausios tendencijos intelektinės nuosavybės
pasaulyje, ką reikėtų žinoti verslui
ir kūrėjams. Dėl šių ir daugybės kitų
su intelektinės nuosavybės apsauga
susijusių klausimų renginio dalyviai
galės pasikonsultuoti su advokatų
kontoros „Metida“ atstovais.
Konferencijos metu pranešimus
skaitys ekspertai iš Lietuvos bei iš
užsienio. Vienas pranešėjų – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministras Gintaras Vilda – pristatys
Lietuvos inovacijų reformą ir gyvybės
mokslų kryptį.
Baltijos pažangių technologijų instituto Informacinių technologijų krypties
vadovas bei paieškos sistemų kūrimo bendrovės „TokenMill“ įkūrėjas,
Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto profesorius Tomas
Krilavičius skaitys pranešimą apie

mokslo ir verslo bendradarbiavimo
kūrimą. Vieno didžiausių pasaulyje
sveikatos inovatorius vienijančių
bendruomenių atstovas Mikolaj’us
Gurdala pristatys Europos inovacijų ir
technologijų instituto sveikatos srities patirtį bei keliamus iššūkius.
Inovacijų mugėje – įvairių sričių
naujovės
Mokslo ir inovacijų renginyje „Sveikata visiems 2019“ taip pat vyks
inovacijų mugė, kurioje įvairios organizacijos pristatys naujus produktus
ir paslaugas. Naujas bendrovės
„Aconitum“ gaminys – lengviau pasisavinama Biofera liposominė geležis.
Bendrovė „Valerijono vaistinė“ į renginį atveža naujausius kosmetikos
produktus, sukurtus kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
mokslininkais – serumą „Razalija“ ir
kremą „Razalija“.
Inovatyvi įmonė, kurianti specializuotą medicininę programinę įrangą,
„Softneta“ pristatys MedDream WEB
DICOM Viewer programinę įrangą,

skirtą atlikti medicininių vaizdų peržiūrą, diagnozei nustatyti, archyvuoti
ir perduoti medicininius vaizdus į
PACS serverį.
Bendrovė „Vertigomed“ balandžio
8 dieną pristatys inovatyvius įrenginius funkcijoms ir neuromotorinei
pusiausvyrai lavinti, statines, dinamines stabilometrines platformas
bei funkcinį, neuromuskulinės
reabilitacijos treniruoklį KAIROS II.
Ekspozicijoje bus demonstruojami
stabilometrinių platformų GEAplus ir
GEAsuper galimybės bei pranašumai.
Mugėje taip pat matysime inovacijomis besidominčiai LSMU bendruomenei jau žinomą įrenginį „ViLim ball“,
skirtą esencialiniu tremoru sergantiems žmonėms rankų drebėjimui
mažinti. Prietaisas taip pat gali būti
pritaikomas ir artrito sukeltam rytiniam plaštakų sąstingiui mažinti.
Lietuvos inovacijų centras padės
ieškantiems naujausių technologijų,
tarptautinių partnerių visame pasaulyje, konsultuos, kaip pritraukti
investicijas.
4 p.

LSMU STUDIJOS PRISTATYTOS LONDONE
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Tarptautinių ryšių ir
studijų centro tarptautinių programų koordinatorės Laima Dobilienė ir Milda Mankelevičienė kovo 21–26 dienomis vizito į Londoną
metu populiarino studijas aukštojo mokslo parodoje, organizavo
stojamąjį egzaminą. LSMU organizuotame egzamine Londone
dalyvavo 7 jaunuoliai, 5 iš jų sėkmingai išlaikė egzaminą: dviem
buvo pasiūlyta studijuoti studijų programoje „Medicina“ ir trims
merginoms – slaugos bakalauro studijos.
Milda Mankelevičienė, TRSC
tarptautinių programų koordinatorė

V
LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro tarptautinių programų koordinatorės
Laima Dobilienė (dešinėje) ir Milda Mankelevičienė su Kamal’iu Ragupathy’u.

izito metu Jungtinėje Karalystėje
(JK) TRSC atstovės susitiko su
Universiteto absolventu Kamal’iu
Ragupathy’u. Bendradarbiaujant
su Švietimo mainų paramos fondu
(ŠMPF) ir projektu „Kurk Lietuvai“
vyko susitikimas su lietuvių bendruomene LR ambasadoje Jungtinėje
Karalystėje.

Jungtinėje Karalystėje vykusioje
studijų parodoje studijų programas
pristatė institucijos iš trylikos šalių.
Parodoje studijų galimybes Lietuvoje
pristatė aštuonios institucijos kartu
su Švietimo mainų paramos fondu.
Kiekvienais metais vis daugiau Jungtinės Karalystės studentų išvažiuoja
studijuoti į užsienį ir 2018 m. net
34 025 studentai nusprendė studijuoti kitose šalyse. (Šaltinis: UNESCO).
Džiugu, kad parodoje sutiko dalyvau-

ti LSMU Medicinos fakultete studijas
baigęs absolventas Kamal’is Ragupathy’as. Šiuo metu Kamal’is Ragupathy’as dirba Jungtinės Karalystės
medicinos klinikoje (Forestside Medical Practice). Jis yra gydytojas rezidentas ir šiais metais planuoja įgyti
šeimos gydytojo specializaciją.
Parodoje daugiausia susidomėjimo
sulaukė studijų programos „Medicina“, „Odontologija“ ir „Slauga“.
Universiteto atstovės pateikė išsamią informaciją apie Universitetą,
studijų programas ir studentų
laisvalaikio veiklas, o absolventas
su jaunuoliais bei jų tėvais mielai
dalijosi savo prisiminimais apie
studijas ir gyvenimą Lietuvoje.
Parodos metu buvo užmegzti ryšiai
su Jungtinėje Karalystėje dirbančia
agentūra „Global Studies“, kuri
konsultuoja studijuoti užsienyje
siekiančius jaunuolius.

4
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MOKSLO IR INOVACIJŲ RENGINYS
KVIEČIA MEGZTI RYŠIUS IR ATSIVERTI
NAUJOMS IDĖJOMS
3 p.
Kaip inovacijų plėtrą pakylėti į
aukðtesnį lygį
Balandžio 8 d. taip pat vyks viešoji
diskusija „Kaunas – gyvybės mokslų
sostinė“, kurioje dalyvaus žinomi
sveikatos priežiūros srities ir verslo
atstovai.
Pernai MOSTA atliktas tyrimas atskleidė, kad verslininkai, norintys
bendradarbiauti su mokslu, pasigenda informacijos bendradarbiavimui
užmegzti, o mokslininkams koją kiša
ne tik laiko ar lėšų trūkumas, bet ir
sudėtinga verslo partnerių paieška.
Taip pat paaiškėjo, kad verslininkai vertina mokslininkų gebėjimą
pateikti verslui reikalingų žinių bei
technologijų bei tikisi idėjų tolesnei
veiklai, bendradarbystės sprendžiant
aukštos kompetencijos darbuotojų
trūkumo problemą.

Tad viešosios diskusijos metu bus
ieškoma atsakymo, ką galėtų padaryti universitetai ir universitetų
ligoninės, o ką galėtų pasiūlyti verslas, kad sveikatos mokslų inovacijų
plėtra būtų aukštesnio lygio.
Antrąją renginio dieną, balandžio
9-ąją, doktorantų ir rezidentų konferencijoje bus pristatytos apie 45
tezės, balandžio 10–11 d. Jaunųjų
mokslininkų ir tyrėjų konferencijoje –
per 120 tezių. Konferencijų dienomis
bus pristatomi naujausi mokslinių
tyrimų rezultatai.
Inovatyviausių sprendimų laukia
apdovanojimai
Paskutinė renginio diena skirta
žinomų verslo įmonių sėkmės
istorijoms ir inovacijų konkursui
„Išradimai sveikatai 2019“, kurio
metu bus pristatomi įdomiausi ir

INFORMACIJA

„SOCIALINIO DARBO
IŠŠÛKIAI“ – TARPTAUTINĖ
SAVAITĖ NYDERLANDUOSE

inovatyviausi sveikatos priežiūros
sistemą tobulinantys sprendimai bei
idėjos. Inovatyviausių idėjų autoriai
bus apdovanoti, prizų fondas siekia
3 tūkst. eurų.
Mokslo inovacijų savaitė Universitete
organizuojama bendradarbiaujant su
Europos inovacijų technologijų instituto sveikatos srities tinklu (angl. EIT
health). Tad balandžio 8–12 d. visa
LSMU bendruomenė kviečiama aktyviai dalyvauti renginyje.

LSMU programos „Socialinis darbas medicinoje“ dėstytojos jau
daugiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su Utrechto taikomųjų
mokslų universiteto Socialinio darbo institutu. Šis bendradarbiavimas džiugina ne tik dėstytojus, bet ir studijų programos „Socialinis
darbas medicinoje“ studentus – jie gali vykti į Utrechtą studijuoti
semestrą pagal Erasmus+ mainų programą. Tarptautinė savaitė
skirta socialinio darbo ir gretutinių mokslo sričių profesionalų susitikimui, patirtimis pasidalyti, naujoms bendradarbiavimo pažintims
užmegzti ir esamai draugystei palaikyti.

„Renginio metu
bus apdovanoti
inovatyviausi
sveikatos sprendimai
bei idėjos.“.

LSMU GYVENSENOS MEDICINA –
MOKSLU GRĮSTOJE PRAKTIKOJE
ATSITIKTINUMAMS VIETOS MAŽAI
G

yvensenos medicina – gana nauja, moksliniais tyrimais grįsta,
į asmens sveikatos intervencijas
orientuota praktika, kuri palengva
tiesia sau kelią Lietuvos sveikatos
priežiūros sistemoje. Lietuva – viena
iš nedaugelio šalių, kuri akreditavo
gyvensenos medicinos specialisto
praktiką ir esame vieni iš pirmųjų
ledlaužių, įteisinusių šių specialistų
vaidmenį sveikatos apsaugos sistemoje. Tokiu pačiu pavyzdžiu ima
žengti tokios šalys kaip Italija, Airija
ir Vokietija. LSMU antrosios pakopos
studijų programa „Gyvensenos medicina“, parengta bendradarbiaujant
su Amerikos gyvensenos medicinos

draugija (angl. American College of
Lifestyle Medicine, ACLM), Harvardo
(angl. Harward), Kornelio (angl.
Cornel), Loma Lindos (angl. Loma
Linda) universitetais, atitinka visus
tarptautinius reikalavimus bei suteikia tarptautiniu mastu pripažįstamą
išsilavinimą.
Tarptautinė studijų programos plėtra
ir bendradarbiavimas lėmė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
tapo pirmuoju Gyvensenos medicinos specialistų akreditacijos centru
Europoje. Taip pat LSMU studijų
programos „Gyvensenos medicina“
atstovai ir Tarptautinė gyvensenos
medicinos asociacija (angl. International Board of Lifestyle Medicine)
parengė Gyvensenos medicinos kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą įvairių sričių sveikatos priežiūros
specialistams.

5-OJI TARPTAUTINĖ GYVENSENOS
MEDICINOS KONFERENCIJA

GYVENSENOS MEDICINA:
TEORIJA IR PRAKTIKA

2019 m. balandžio 11-12 d.

Kvalifikacijos kursų baigiamoji dalis –
akreditacijos egzaminas, po kurio
visi išlaikiusieji bus atpažįstami
pasaulyje kaip gyvensenos mediciną
išmanantys savo srities atstovai.
Licencijavimo egzaminas bus vykdomas balandžio 11–12 dienomis
LSMU kartu su penktąja tarptautine
gyvensenos medicinos konferencija
„Gyvensenos medicina: teorija ir
praktika“. Šiemet didelis dėmesys
konferencijoje bus skiriamas pasaulio ir Europos gerajai klinikinei
praktikai, susijusiai su lėtinių ligų
valdymu ir gydymu, taikant gyvensenos medicinos intervencijas asmens
ir visuomenės sveikatai. Konferencija
sulaukė didelio susidomėjimo Europoje, todėl turėsime svečių akademikų ir gydytojų iš Italijos, Suomijos,
Vokietijos, Lenkijos, Belgijos, Italijos
ir Saudo Arabijos.

PAGARBA GYVYBEI

Tomas Vaičiūnas,
studijų programos „Gyvensenos
medicina“ koordinatorius
J. m. d. Judita Bulotaitė

Viešbutis „Europa Royale“, Miško g. 11
LSMU Veterinarijos akademijos Didžioji salė, Tilžės g. 18

Socialinio darbo istorija Lietuvoje sulaukė didelio susidomėjimo ir paskatino
dėstytojus diskutuoti su studentais.
Autorės nuotr.
Almanė Pakrijauskaitė, LSMU MA VSF
Bioetikos katedra, Studijų programa
„Socialinis darbas medicinoje“

K

ovo 11–15 dienomis tarptautinėje
savaitėje dalyvavo programos „Socialinis darbas medicinoje“ dėstytoja
Almanė Pakrijauskaitė. Tarptautinės
savaitės tema „Socialinio darbo iššūkiai“ atskleidė skirtingas, bet kartu
ir panašias problemas įvairiose Europos ir pasaulio šalyse. Dėstytojai
ir studentai atvyko iš 12-kos šalių,
įskaitant Jamaiką, Japoniją. Studentai
iš Nyderlandų, Škotijos, Jamaikos ir
Vokietijos turėjo galimybę pirmoje
kiekvienos dienos dalyje pasirinkti
vieną iš dviejų pagrindinių pranešimų
(keynote lecture) bei dešimties skirtingų seminarų antroje dienos dalyje.

Dėstytoja Almanė Pakrijauskaitė buvo
pakviesta ne tik vesti seminarus
studentams, bet ir skaityti pagrindinį
pranešimą, kurio tikslas – pristatyti
socialinio darbo profesijos istoriją
Lietuvoje. Šį pranešimą pasirinko
studentai iš įvairių šalių bei dėstytojai
iš penkių skirtingų šalių. Socialinio
darbo istorija Lietuvoje sulaukė didelio
susidomėjimo ir paskatino dėstytojus
diskutuoti su studentais ir dalytis savo
įžvalgomis apie tai, kas galėtų padėti
stiprinti socialinio darbo profesijos
įvaizdį. Didžiausias olandų studentų
įvertinimas – suvokimas, kad Lietuva
yra įdomi ir ne mažiau egzotiška
šalis nei Afrikos šalys, jog studentai
turi puikias galimybes atvykti ne tik
studijuoti pagal mainų programą, bet
ir atlikti praktiką mūsų šalyje.

INFORMACIJA
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XV LIETUVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS
Kovo 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultete vyko Lietuvos visuomenės
sveikatos asociacijos XV suvažiavimas ir Tarybos posėdis.

G. Čepienės nuotr.

A

sociacijos prezidentė Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė
prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
suvažiavimo dalyviams kalbėjo apie
pagrindinius šio laikotarpio Lietuvos
sveikatos priežiūros sistemos iššūkius
ir plėtros kryptis.
Pristatyta Visuomenės sveikatos fakultete sėkmingai vykdoma studijų

programa „Gyvensenos medicina“.
Šie specialistai geba visapusiškai
įvertinti gyvensenos ir lėtinių ligų
rizikos veiksnius bei teikti profesionalias konsultacijas mitybos, fizinio
aktyvumo, streso valdymo, socialinės paramos ir aplinkos kontrolės
klausimais. Suvažiavimo dalyviai
domėjosi politiniais sprendimais ir

įstatymų galios aktais, reglamentuojančiais gyvensenos medicinos
specialybę. Lietuvos Visuomenės
sveikatos asociacijos nariai pakviesti dalyvauti jau penktą kartą
organizuojamoje tarptautinėje
Gyvensenos medicinos konferencijoje, kuri vyks balandžio 11–12
dienomis Kaune. Konferencijoje bus

pristatomos globalios gyvensenos
medicinos plėtros perspektyvos,
gyvensenos intervencijų poveikio
mechanizmai, praktiniai gyvensenos medicinos diegimo į sveikatos
priežiūros sistemą aspektai, o
balandžio 12 d. vyks tarptautinis
gyvensenos medicinos specialistų
licencijavimo egzaminas.

Suvažiavimo metu jau trečiajai kadencijai Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidente vienbalsiai
išrinkta prof. Ramunė Kalėdienė,
kuri įsipareigojo ir toliau atstovauti
visuomenės sveikatos specialistų bei
įstaigų interesams nacionaliniu bei
tarptautiniu lygmenimis.
Visuomenės sveikatos fakulteto inf.

tikri gyvūnai – karvutė, jojamieji
arkliai, alpakos, įvairūs paukščiai.
Jei esate pasirengę linksmybių
kupinam pusdieniui, kviečiame
dalyvauti mūsų renginyje! Daugiau
informacijos apie renginį galite rasti
www.suaugintiniu.lt

Kas mes tokie? Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos studentų asociacija,
trumpiau – LSMU VASA, yra ne pelno
siekianti organizacija, užsiimanti
šviečiamąja veikla Kauno mieste ir
už jo ribų.

ŠEIMOS SAVAITGALIS SU AUGINTINIAIS
Pavasaris – atbundančios gamtos metas, kai gryname ore
norisi praleisti kuo daugiau
laiko. Kas gali būti geriau, jei ne
džiaugtis gamta kartu su savo
keturkojais draugais?
Audronė Daknytė, LSMU VASA
informacinio komiteto narė
LSMU Veterinarijos akademijos
studentų asociacija jau penktus
metus iš eilės rengiasi kauniečius
ir miesto svečius bei jų augintinius džiuginti jau tradicija tapusiu
renginiu „Šeimos savaitgalis su
augintiniais“. Pirmąjį gegužės šeštadienį Santakos parke vykstantis
renginys, vainikuojantis Tarptautinei
veterinarijos dienai paminėti skirtą
renginių ciklą, sudomina visus renginio žiūrovus. Prizų gausa renginio
dalyviams, įvairios edukacijos apie
tinkamą augintinio priežiūrą, šėrimą, dresūrą, nemokamos veterinaro
konsultacijos. Renginio metu galima
susipažinti su gyvūnų prieglaudų
atstovais, sužinoti apie atsakingą
gyvūnų veisimą, pakalbinti veislynų

atstovus. Pasirodymų metu savo
talentus demonstruoja dresūrų mokyklų keturkojai, tarnybiniai šunys,
grakštieji žirgai ir šunų sporto atstovai.
Renginyje gyvuoja kelios skirtingos
edukacijų zonos, kurių viena yra

„Ūkininko kiemas“. Tai interaktyvioji zona, kurioje tiek vaikams,
tiek suaugusiesiems pasakojama
apie ūkio gyvūnus, jų panaudojimą produkcijos tikslais, demonstruojami žemdirbystės padargai.
Didžiausią įspūdį dažnai palieka

VASA nuotr.
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GALIMYBĖ MOKYTIS KINEZITERAPIJOS IR STUDENTAMS, IR DĖSTYTOJAMS

Iš dešinė: asist. B. Siparytė-Sinkevičienė, asist. T. Petkutė, asist. V. Žebrauskaitė,
prof. G. Simoneau’as, doc. I. Rimdeikienė, dr. E. Jacepčikienė.
Doc. dr. I. Rimdeikienė

N

orime pasidžiaugti, kad kovo
viduryje LSMU MA Reabilitacijos
klinikoje viešėjo ir studentams paskaitas skaitė prof. Guy G. Simoneau’as
iš Marketo (Marquette) universiteto
(JAV). Profesorius jau trečią kartą
studijų programos „Kineziterapija“

trečiakursiams dėsto studijų dalyką
„Otropedinių ir traumatologinių ligonių kineziterapija“. Studentai džiaugėsi galimybe mokytis iš didžiulę patirtį
kineziterapijos ir sporto medicinos
srityje turinčio kineziterapeuto, profesoriaus, kuris paskaitas ir seminarus
veda įvairiuose Pasaulio universitetuose. Profesorius turi didžiulę peda-

goginio, mokslinio ir praktinio darbo
patirtį, yra mokslo žurnalo „Journal of
Orthopaedic & Sports Physical Therapy“ vyriausiasis redaktorius.
Kviestinis lektorius vizito metu skaitė viešąją paskaitą „Peties sąnario
ankštumo sindromas. Atsiradimo ir
valdymo mechanizmai“. Tema labai
aktuali dėl patologijos sudėtingumo,

dažnumo ir dėl sudėtingos diferencinės diagnostikos. Kineziterapija yra
vienas iš plačiausiai taikomų konservatyviojo šios problemos gydymo
būdų, todėl jos taikymo specifiką
išmanyti labai svarbu.
Baigiantis paskaitų ir ikiklinikinių
pratybų ciklui studentai profesoriui
G. G. Simoneau’o dėkojo anglų ir

prancūzų kalbomis, pagerbdami
kanadietišką jo kilmę, o lektorius
studentus gyrė už jų motyvaciją
mokytis.
Profesorius G. G. Simoneau’o vizitas
iš dalies finansuotas iš Švietimo
mainų paramos fondo, antrus metus
iš eilės laimėjus Paramos užsieniečių
dėstytojų vizitams projektą.

LAIMĖS DIENOS RENGINIUOSE KAUNE – IR LSMU BENDRUOMENĖ
Grytė Žitkienė, LSMU Kultūros centro vadovė

K

G. VenclovaitėS nuotr.

ovo 20-ąją – Laimės dieną – Kauno viešosiose
erdvėse vyko daugybė renginių, skaidrinusių
nuotaiką miestiečiams. Džiugu, kad į Laimės dienos renginius aktyviai įsitraukė Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto bendruomenė.
Pernai pirmą kartą Kaune ir Kauno rajone švęsta
Laimės diena sulaukė didelio gyventojų palaikymo
ir įsitraukimo, tad geros nuotaikos fiesta surengta
ir šiemet. Šį pavasarį Laimės dienos organizatoriai
kvietė atverti duris tiems, kuriems sunkiau pasiekti kultūrinį miesto ir rajono gyvenimą, meno
šventoves, viešąsias erdves, transporto priemones, prekybos centrus ir kitas vietas.
Prie šios iniciatyvos Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas prisijungė su šūkiu „LSMU dalijasi
laime“. LSMU tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“
džiugino visuomenę pasirodymu Kauno „Akropolyje“: miestiečiai galėjo ne tik pasigrožėti šauniais
LSMU šokėjais, gyva muzika, dainomis, bet ir
patys įsitraukti į šokį, išmokti naujų žingsnelių.

G. Žitkienės nuotr.
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika,
bendradarbiaudama su įmone „Lietuvos geležinkeliai“, kvietė kauniečius keliauti traukiniais
kartu su augintiniais. Tokia galimybė daugeliui
miesto gyventojų – labai aktuali. Tad veterinarai

sulaukė nemažai klausimų, kaip pasirūpinti augintiniu kelionės metu.
Iš Laimės dienos renginių dalyviai ir patys grįžo
su puikia nuotaika: ne veltui sakoma, kad pasidalyta šypsena sugrįžta dar daugybę kartų.

„AVE VITA“ FESTIVALYJE „EI, STUDENTE, SUKIS VĖJU!“
Viktorija Mačiulytė, Ansamblio „Ave
Vita“ tarybos pirmininkė

K

ovo 10 d. LSMU tautinių šokių
ansamblis „Ave Vita“ tradiciškai dalyvavo kasmetiniame Kauno
aukštųjų mokyklų tautinių šokių
festivalyje „Ei, studente, sukis
vėju!“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimui. Festivalis vyko jau dvidešimt penktąjį

A. Jancevičiaus ir R. Bieliauskaitės nuotr.

kartą – pirmą kartą 1994 m. jį suorganizavo tuometinis Kauno medicinos universiteto ansamblio „Ave
Vita“ ilgametis vadovas Kazimieras
Kondratavičius. Tada dalyvavo vos
trys kolektyvai, šiais metais žiūrovus džiugino visi Kauno studentų
kolektyvai: LSMU tautinių šokių
ansamblis „Ave Vita“, LSMU Veterinarijos akademijos tautinių šokių
kolektyvas „Džigūnas“, KTU tautinio

meno ansamblis „Nemunas“, Kauno
rajono Ežerėlio kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Rasa“, KTK
tautinių šokių kolektyvas „Pušynėlis“, KK tautinių šokių kolektyvas
„Kaukas“, VDU ŽŪA tautinių šokių
kolektyvas „Sėja“ bei liaudiškos
muzikos kapela „Ūkininkas“, VDU
švietimo akademijos dainų ir šokių
ansamblis „Šviesa“ bei svečiai iš
Estijos – Gyvybės mokslų universi-

teto tautinių šokių ansamblis „Tarbatu“. Festivalį kiekvienais metais
organizuoja vis kitas kolektyvas,
šiais metais ši pareiga teko VDU
tautinių šokių ansambliui „Žilvitis“.
„Ave Vitos“ šokėjai, muzikantai ir
dainininkai koncerto metu žiūrovams pristatė naujus savo repertuaro šokius bei kūrinius, kurie dienos
šviesos nebūtų išvydę be bendro
studentų ir ansamblio vadovų –

G. Puleikytės, K. Kondratavičiaus,
G. Vilčiausko, R. Kazakevičienės,
R. Monkevičiaus – darbo. Ansambliečiai labai džiaugiasi, kad mūsų
ansamblio sumanytas festivalis
gyvuoja ir kiekvienais metais sukuria puikią galimybę pabendrauti
visų aukštųjų mokyklų studentams,
pritraukia gausų žiūrovų būrį ir
skleidžia lietuvių tautinį meną visuomenei.

INFORMACIJA
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SVEIKINAME!

ATRANKA STUDIJOMS UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS+
MAINŲ PROGRAMÀ 2019–2020 M. M.
STUDIJOS
Atrankos kriterijai:
■ bendras studijų vidurkis (≥ 7 balai);
■ užsienio kalbų mokėjimas;
■ studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai.
Svarbi informacija:
■ studijų vietą pasirinkti tik iš LSMU internetiniame puslapyje
pateikto Erasmus+ partnerių sąrašo: http://www.lsmuni.lt/
lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/erasmus/
■ rekomenduojama įsivertinti užsienio universiteto studijų
programos tinkamumą LSMU;
■ gali dalyvauti visų pakopų ir programų studentai;
■ naujos studijų vietos ne ES šalyse.
Papildomų balo dalių atrankoje skiriama už:
■ 0,5 – sudarytą tinkamą studijų planą, įkeltą į sistemą
„DreamApply“ ir pateiktą kartu su el. paraiška;
■ 0,5 – dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje bent
2 semestrus;
■ 0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje pirmą
kartą;
■ 0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje ne
savo kilmės šalyje.
ATRANKOS EIGA:
1. Elektroninės paraiškos pildymas iki 2019 m. balandžio 17 d.
Atrankos dalyviai turi užpildyti elektroninę registracijos formą:
http://lsmu-outgoing.dreamapply.com

Paraiškos pildymo taisykles rasite sistemoje „DreamApply“,
o likusias studijų vietas – LSMU internetiniame puslapyje
Erasmus+ partnerių sąraše.
2. Užsienio kalbos patikra balandžio 19 d.
Studentams, kuriems profesinė užsienio k. (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) studijų knygelėje įvertinta pažymiu arba
turintiems šių užsienio kalbų sertifikatą (studijoms: B2 ar
aukštesnis lygis), egzamino laikyti nereikia.
Studentams, neturintiems kalbos įvertinimo pažymiu ir
norintiems studijuoti kita užsienio kalba, privaloma laikyti
užsienio kalbos egzaminą.
3. Motyvacinis pokalbis balandžio 24 d.
Erasmus+ atrankos komisija pokalbio metu įvertins studentų motyvaciją ir tinkamumą dalyvauti Erasmus+ mainų
programoje.
Dėl tikslaus kalbos egzamino bei motyvacijos pokalbio laiko
ir vietos informuosime vėliau.
Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą ieškokite:
LSMU tinklalapyje (Tarptautinė veikla, Akademinio mobilumo
skyrelis) http://lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/
Facebook paskyroje: Erasmus+ LSMU
Tarptautinių ryšių ir studijų centre, Akademinio judumo
skyriuje (A. Mickevičiaus g. 9,):
Erasmus+ studijos: Eglė Vizbaraitė, kab. nr. 127, tel. 327301;
el. paštas: egle.vizbaraite@lsmuni.lt.

Kasmet po išminties dalelę,
Po tyro džiaugsmo lašą,
Po laimės ir tiesos kruopelę
Jums metai kantriai neša.
Kiek lobių jie sudėjo –
Jums dovanojamas gražus
80-asis JUBILIEJUS!
Sveikatos, stiprybės, ilgų ir
prasmingų metų!
Gerbiamą LSMU profesorių emeritą habil. dr. Algį Bertulį
Garbingo Jubiliejaus proga sveikina Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų
instituto esami ir buvę bendradarbiai.

PADĖKA

N

uoširdžiai dėkoju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos vadovui prof. dr. J. Kupčinskui, prof. habil. dr.
L. Kupčinskui, doc. dr. A. Ivanauskui, dr. R. Zykui, gyd. I. Lasytei, gyd. G. Rudokaitei, gyd. M. Urbai, gyd. T. Urbonui, admin. G. Griakalovai ir visam personalui už
profesionalumą, kompetenciją, operatyvų ligos priežasties nustatymą, adaptuotą
gydymą, geranoriškumą, dėmesingumą. Sveikatos ir ištvermės Jūsų darbuose.
Pagarbiai, pacientas Algirdas Spancerna (Kaunas)

N

uoširdžiai dėkoju mane gydžiusiai Anesteziologijos klinikos Skausmo gydymo poskyrio vadovei Liudai Brogienei ir visam šio skyriaus personalui
už gydymą, rūpinimąsi, dėmesingumą, sąžiningumą, etiką, suteiktą saugumo,
patikimumo ir ramybės jausmą. Norėčiau pažymėti, kad visą gydymosi skyriuje
laiką jutau puikią priežiūrą, pagarbą, humaniškumą ir geraširdiškumą.
Dėkoju Jums už kilnų ir pasiaukojamą darbą ir linkiu Jums sveikatos.
Pagarbiai Daiva Rudzenskienė

DISERTACIJOS GYNIMAS
Gegužės 8 d. 13.30 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių
farmacijos ir sveikatos technologijų centro A-202 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50162 Kaunas)
viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Andriaus Radžiūno daktaro
disertacija „Neuroradiologinių žymenų prognozinė vertė sergančiųjų Parkinsono liga motoriniams
ir nemotoriniams simptomams“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Vytenis Pranas Deltuva (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Konsultantas – dr. Adomas Bunevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Ingrida Ulozienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Doc. dr. Giedrė Jurkevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Prof. dr. Žilvinas Dambrauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06B)
Prof. dr. Dalius Jatužis (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. habil. dr. Tomasz Mandat (Marijos Sklodovskos-Kiuri memorialinis vėžio centras, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Gegužės 8 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro 205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50162 Kaunas) viešajame
Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Rūtos Steponaitienės daktaro disertacija
„Nekoduojančių genomo struktūrų epigenetiniai ir genetiniai pokyčiai skrandžio vėžio patogenezėje“ (biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Limas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Konsultantas – dr. Alexander Link (Oto fon Gerikės universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Biologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Rasa Ugenskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, biologija – 01B)
Nariai:
Dr. Paulina Vaitkienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Kęstutis Sužiedėlis (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B)
Prof. dr. Saulius Ðatkauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Dr. Jan Bornschein (Oksfordo universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Gegužės 9 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Didžiojoje auditorijoje
(Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Povilo
Ignatavičiaus daktaro disertacija „Etiologijos ir morfologinių pakitimų įtaka sunkiu ūminiu pankreatitu
sergančiųjų gydymo optimizavimui“ (biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Juozas Pundzius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Jūratė Kondrackienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina –
06B B)
Prof. dr. Juozas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina –
06B)
Prof. dr. Tomas Poškus (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Aldis Pukitis (Latvijos universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://
www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Gegužės 10 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto posėdžių salėje (Sukilėlių pr. 15, LT-50162 Kaunas) viešajame Biofizikos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Kęstučio
Maciūno daktaro disertacija „Plyšinių jungčių modeliavimas ir jo taikymas neuronų bei kardiomiocitų tinklų
tyrimams“ (biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Moksliniai vadovai:
2014–2017 m. prof. habil. dr. Feliksas Bukauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, biofizika – 02B)
2017–2019 m. prof. dr. Vytautas K. Veršelis (Alberto Einšteino medicinos koledžas, biomedicinos mokslai,
biofizika – 02B)
Konsultantas – prof. dr. Vytenis Arvydas Skeberdis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, biofizika – 02B)
Biofizikos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Algimantas Kriščiukaitis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, biofizika – 02B)
Nariai:
Prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P)
Prof. dr. Armuntas Baginskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Prof. habil. dr. Arūnas Lukoševičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir
elektronikos inžinerija – 01T)
Dr. Virginijus Valiūnas (Stòuni Bruko, Stony Brook, universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) ir internete http://
www.lsmuni.lt
Mokslo centras
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Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

KONKURSAS VARDINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI

(Medicinos akademijos visų fakultetų studentams; Veterinarijos akademijos Veterinarijos
fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ ir Gyvûnų mokslų fakulteto
studentams; Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija skiriama gyvybės
mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, þemės ûkio mokslų ir sporto studijų
krypčių grupių studentams)
Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju studijų semestru) norintys dalyvauti vardinių
stipendijų konkurse, iki 2019 m. balandžio 15 d., 17 val. į
LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (SA
patalpos arba SA pašto dėžutė Nr. 53, esanti Universiteto
0 aukšte, šalia Karjeros centro), tel. 8 37 327214, el. p.:
info@lsmusa.lt) turi pristatyti šiuos dokumentus:
■ Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas Rektoriui);
■ Dekano arba jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie
bendrą studijų vidurkį;
■ Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
■ Aktyvų dalyvavimą studentų veikloje ir (arba) remtinumą
(studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys
neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių
šeimų) įrodančius dokumentus;
■ Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).
PASTABA.
Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2018/2019 m. m.
jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2019 m.
balandžio 18 d. 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.
Bus skiriamos šios stipendijos:
1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų
fondo (Medicinos fakulteto studentams);
2. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);
3. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);

4. UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui).
Bus atrenkami kandidatai 2019/2020 m. m. šioms vardinėms
stipendijoms (galutinį sprendimą priims stipendijų steigėjai):
1. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija
(gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų,
žemės ūkio mokslų, sporto studijų krypčių grupių studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai
su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų
studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba)
meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri
studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai,
studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų
mokslinės praktikos projektuose.
2. Birutės Petrikas stipendija (Slaugos fakulteto pirmos ir
antros pakopų slaugos krypties studijų programos studentams, išskyrus baigiamųjų kursų studentus). SVARBU: su
prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo
anketa* su joje prašoma informacija ir priedais. (*Anketos
formos teirautis fakulteto dekanate).
3. Juozo Brundzos stipendija (Veterinarinės medicinos
studijų programos studentams). SVARBU: su prašymu turi
būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje
prašoma informacija ir priedais. (*Anketos formos teirautis
fakulteto dekanate.)
4. Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno
stipendija (Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos
studijų programos ir Gyvūnų mokslų fakulteto studentams,
gyvenantiems Kauno rajone (pateikti gyvenamąją vietą
patvirtinantį dokumentą)).
Prof. Kęstutis Petrikonis, Prorektorius studijoms,
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas

XVIII TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„NEUROMOKSLŲ AKTUALIJOS: NAUJOSIOS ELGESIO PRIKLAUSOMYBĖS“
Maloniai kviečiame į kasmetinę XVIII tarptautinę mokslinę
praktinę konferenciją „Neuromokslų aktualijos: naujosios
elgesio priklausomybės“, kuri vyks gegužės 3 d. Neuromokslų instituto Palangos klinikos konferencijų salėje
(J. Šliūpo g. 7/Vydūno al. 4, Palanga). Dalyvių registracija
11.00–12.00 val.
Konferencija skirta psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, visų specialybių gydytojams ir slaugytojams,
ergoterapeutams, kineziterapeutams, psichoterapeutams,
psichologams, socialiniams darbuotojams.
Konferencijos dalyviams bus išduodami 7 val. LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Dalyvio mokestis – 30 eurų, studentams, rezidentams, LBPD
nariams – 15 eurų (mokant nuo 2019-05-01 – 35 eurai). COST
veiklos CA 16 207 dalyviams renginys nemokamas.
Registracijos mokestį prašome pervesti į atsiskaitomąją

sąskaitą LT60 7044 0600 0335 1920 (Lietuvos biologinės
psichiatrijos draugija, įmonės kodas 191986486), nurodyti
savo vardą, pavardę, specialybę, mokėjimo paskirtį – konferencijos mokestis. Užsiregistravę ir sumokėję mokestį,
gausite registracijos patvirtinimą.
BÛTINA IÐANKSTINË REGISTRACIJA: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScfdDylon4UvXXIAvw6RFa1vw9kZUV2p1As
sv5nq53cI96HOQ/viewform
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.
Konferencijos programa: http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/17302/neuro_trends_lt.pdf
Daugiau informacijos: el. paštas: conference.NI@lsmuni.lt;
tel.: +370 460 30011.
LSMU Neuromokslų instituto Elgesio medicinos
laboratorija ir Palangos klinika, Lietuvos biologinės
psichiatrijos draugija (LBPD)

Tu gali padovanoti gyvenimą...
Kraujo centras maloniai kviečia Jus
tapti neatlygintinais kraujo donorais ir padėti
tiems, kurie laukia Jūsų pagalbos.
Informacija teikiama:
8 37 787372, 8 37 326500
kraujo.centras@kaunoklinikos.lt
Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas

Darbo laikas:
I, III, V – 8–18 val.
II, IV – 9–19 val.
VI – 9–14 val.

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai
užjaučiame kolegę dr. Daivà Zagurskienę.
Slaugos koordinavimo tarnyba ir vyresniosios
slaugytojos-slaugos administratorės
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Slaugos ir
rūpybos katedros dėstytoją dr. Daivà Zagurskienę mirus mylimai mamytei.
LSMU MA SF Slaugos ir rūpybos katedros kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Slaugos koordinavimo tarnybos
vadovės pavaduotoją Daivà Zagurskienę dėl mylimos Mamos mirties.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo
Onkologijos ligoninės vyresniosios slaugytojos-slaugos administratorės

PRO MEMORIA

PROF. VITALIJA BAGDONIENĖ:
JAI RÛPĖJO VIENA – LIGONIS
Prof. Alvydas Laiškonis
1924 m. balandžio 12 d. Vilkaviškio
raj. Pilviškių valsč. Dugnų kaime
gimė būsima profesorė Vitalija Bagdonienė. Mokslus pradėjo gimtosios
Vilkaviškio apskrities Paežerių pradinėje mokykloje, juos tęsė Vilkaviškio J. Basanavičiaus gimnazijoje.
1941 metais įstojo į Vytauto Didžiojo
universiteto Medicinos fakultetą, kurį
su pagyrimu baigė 1946 m. Dar studijuodama įsitraukė į mokslinį tiriamąjį
darbą Kauno higienos institute. Gavusi gydytojo diplomą pradėjo dirbti
Kauno infekcinėje ligoninėje.1956 m.
gabi ir perspektyvi gydytoja pakviečiama į Infekcinių ligų katedrą, kur
sėkmingai derindama pedagoginį,
gydomąjį ir mokslinį darbą būsimoji
profesorė 1958 m. apgynė medicinos
mokslų kandidato (daktaro) disertaciją, o 1974 m. – habilituoto medicinos daktaro disertaciją apie vidurių
šiltinės imunologinius prognozinius
rodiklius. Tuometinėje Sovietų Sąjungoje ji viena iš pirmųjų disertaciniame darbe panaudojo imunologijos
mokslą praktiniame darbe, todėl jos
disertacijos duomenys buvo labai
aukštai įvertinti. Juos cituodavo tuometiniai infektologijos autoritetai,
pabrėždami Kauno infektologijos
mokyklos mokslinio darbo aktualumą
ir aukštą lygį.1980 m. jai buvo suteiktas profesorės mokslinis vardas.
Kolegos, studentai ir ligoniai profesorę ypač mylėjo ir gerbė už nepaprastą
kuklumą, draugiškumą, pasiryžimą
padėti bet kam ir bet kada. Profesorei
neegzistavo skirtumai tarp turtingo ir
vargšo, aukštų valdininkų ir paprasto
darbininko. Jai rūpėjo tik viena – ligonis, jo liga ir sėkmingas gydymas.

Mums, tada dar jauniems dėstytojams, imponavo dviejų profesorių,
Vitalijos Bagdonienės ir Stefanijos
Gruodytės, – gimusių tą pačią balandžio 12 dieną su 25 metų skirtumu,
nuoširdi draugystė, savitarpio supratimas iš pusės žodžio. Šmaikštūs tonizuojamieji prof. S. Gruodytės posakiai įdomiai persipindavo su ramiais
ir santūriais prof. V. Bagdonienės
atsakymais. Iš prof. V. Bagdonienės
mes perėmėme ne tik medicininę
patirtį, kaip gydyti ligonius, bet ir
pačius svarbiausius principus – nuolat patiems mokytis, tobulėti, vertinti
kolegų patirtį, nesavanaudiškai perduoti savo žinias jauniesiems gydytojams. Tad minėdami prof. Vitalijos
Bagdonienės gimimo 95-ąsias gimimo
metines dar kartą prisimename šią
taurią Mokytoją, kurios gyvenimas
buvo pašvęstas sergančiam ir kenčiančiam žmogui.

Vieðasis praneðimas!
Balandžio 11 d. 13 val. LSMU MA MF Akių ligų klinikos lektorius Arvydas Gelžinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akių ligų
klinikos P. Avižonio auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Trumparegystės
etiopatogenezė ir gydymo galimybės“.

PADĖKA

B

uvau siunčiama konsultacijai į Kauno klinikas pas akių ligų gydytoją. Mane
priėmė ir konsultavo Akių ligų klinikos gydytoja oftalmologė Aušra Povilauskienė. Esu labai dėkinga už nuoširdų priėmimą, konsultaciją bei jaudinamai
gražų, medicinišką elgesį.
Pagarbiai jūsų pacientė Adelė Jokubauskienė iš Jurbarko

E

su labai dėkinga už diagnostiką, gydymą ir priežiūrą Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikoje. Ypatinga padėka gydytojams prof. Vyteniui Deltuvai,
dr. Gintautui Vaitkevičiui, radiologui dr. Laimonui Jaruševičiui ir kitiems. Ačiū
už Jūsų aukštą profesionalumą ir paprastą žmogiškumą.
Pagarbiai Jūratė Barauskaitė

