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kauno kLinikų kraujo centrui – vieni metai
Kauno klinikoms gavus licenciją kraujo donorystės paslaugai teikti, Kauno klinikų generalinio direktoriaus prof. Juozo Pundziaus
2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-178, veiklą 2012 m. kovo 20 d.
pradėjo Kauno klinikų Kraujo centras, vadovė – dr. Jolanta Jeroch.
Džiuljeta Kulvietienė
„Metai buvo nelengvi. Darbas specifiškas, apibrėžtas daugybės kokybės
sistemos reikalavimų, per metus mūsų
darbuotojams teko įgyti daug naujos
patirties, – pasakojo Kraujo centro
vadovė dr. J. Jeroch. – Nesitikėjome,
kad bus taip sunku telkti visuomenę
kraujo donorystei.“
Antruosius veiklos metus Kraujo centras pasitinka užregistravęs kelis tūkstančius kraujo donorų. Centre dirba
daugiau nei 10 darbuotojų. Visi aktyviai propaguoja neatlygintiną kraujo
donorystę.
„Donorai giria Kauno klinikų Kraujo
centro malonią aplinką. Gražios patalpos, nauja moderni įranga. Daug
gero išgirstame apie profesionalų,
paslaugų ir draugišką kolektyvą. Tai
nuteikia optimistiškai, – sakė centro
vadovė. – Stengiamės, kad donorai iš
Kraujo centro išeitų gerai nusiteikę,
apsisprendę apsilankyti vėl.“
Vadovė džiaugiasi, kad Klinikų administracija Kraujo centrui rado tinkamas
patalpas, gauta šiuolaikiška įranga, atliktas visus standartus bei reikalavimus
atitinkantis patalpų remontas.

Kraujo centras nesunkiai randamas
kelio nuorodomis, esančiomis Klinikų miestelio teritorijoje. Pasaulinius
standartus ir reikalavimus atitinkantis
Kraujo centras įrengtas beveik 400
kv. m. ploto Klinikų Paslaugų korpuso
priestato patalpose Eivenių gatvėje.
„Stengiamės ne dėl savęs ar dėl rodiklių, bet dėl Klinikų pacientų. Ypatingą
dėmesį skiriame kraujo komponentų
saugumui ir kokybei. Analizuojame
donorų pageidavimus, sudarome palankias sąlygas atvykti. Užsiregistravęs
iš anksto, donoras turi galimybę privažiuoti savo transportu, atvykti jam
palankiu laiku. Pageidaujančius tapti
kraujo donorais kolektyvus, potencialių donorų sutelkimo vietas aplankome
ir už ligoninės ribų, ir kitame mieste
ar rajone“, – sakė dr. J. Jeroch.
„Deja, ne visi gali būti kraujo donorai,
pvz., jei per mažas kūno svoris (iki
50 kg) ar hemoglobino koncentracija
kraujyje, diagnozuotos tam tikros ligos,
vartojami kai kurie vaistai ir kt. Jei visi
sveiki 18–65 m. žmonės kartą per metus
ar bent per gyvenimą taptų donorais,
kraujo stygiaus nebūtų“, – įsitikinusi
dr. J. Jeroch ir apgailestavo dėl mūsų
7 p.
visuomenės abejingumo.

KARjeRoS DIeNoS 2013
Jolanta Jonikienė
LSMU „Karjeros dienos 2013“ prasidėjo kovo 20 d. Medicinos akademijoje, kovo 21 d. – Veterinarijos
akademijoje.
Studentai susitiko su potencialiais
darbdaviais ar praktikos vietų atstovais. Įmonių atstovai taip pat

sulaukė gausaus būrio būsimųjų
darbuotojų, besidominčių jų siūlomomis paslaugomis ar idėjomis.
Karjeros dienų dalyviai gavo aktualią informaciją bei turėjo galimybę
tiesiogiai pabendrauti ir keistis
idėjomis su savo kolegomis. Apie
tai plačiau – kitame laikraščio „Ave
vita“ numeryje.

Susitikimai su darbdaviais ir praktikos vietų atstovais.
J. Jonikienës nuotraukos
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LSmu Senato poSėdyje. 2013 m. kovo 15 d.

nutarimai
Prof. Feliksas Bukauskas, Yeshiva universiteto Alberto Einšteino
medicinos koledžo Neuromokslų katedros laboratorijos vadovas,
yra vienas iškiliausių mokslininkų, tiriančių tarpląstelinius ryšius per plyšines jungtis ir šia tema yra publikavęs daugiau nei
100 straipsnių prestižiniuose pasaulio žurnaluose. Jis yra daugelio Nacionalinio sveikatos instituto (JAV) grantų vadovas ar
vykdytojas, sudarantis sąlygas Lietuvos mokslininkams ir doktorantams stažuotis savo laboratorijoje bei padedantis įdiegti
įgytas žinias Lietuvos universitetuose (LSMU, VU, KTU) ir kartu
su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu vykdantis bendrus
mokslinio tyrimo projektus ir vadovaujantis doktorantams.
Atsižvelgdamas į prof. F. Bukausko nuopelnus Lietuvos ir pasaulio mokslui, Senatas nutaria siūlyti prof. F. Bukauską apdovanoti Mokslo premija, skiriama lietuvių kilmės mokslininkams
ir Lietuvos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems
užsienyje – už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų laimėjimus.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
Statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) antrojo skirsnio 37 punkto 6 papunkčiu ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių
vardų suteikimo nuostatais (patvirtinta 2011 m. sausio 21 d.
nutarimu Nr. 5-01 ir 2011-06-27 Nr. 10-01), Senatas nutaria suteikti doc. Mildai Endzinienei profesoriaus pedagoginį vardą ir
išduoti atestatą.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231) antrojo skirsnio 37 punkto 8 papunkčiu
ir slapto balsavimo protokolais, Senatas nutaria:
1. Patvirtinti prof. Liudą Ivanauską Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros
vedėju;
2. Patvirtinti prof. Limą Kupčinską Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Gastroenterologijos klinikos vadovu.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto (Žin., 2010,
Nr. 81-4231) 37 p. 2 pp. nuostatomis, nutaria:
1. Pritarti šiems struktūriniams pertvarkymams:
1.1. Padalyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos institutą perkeliant į jo sudėtį
įeinančią Parazitologinių tyrimų laboratoriją į Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Užkrečiamųjų ligų katedrą.
1.2. Sujungti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos institutą su Medicinos akademijos
Medicinos fakulteto Mikrobiologijos katedra įsteigiant Veterinarijos fakultete Mikrobiologijos institutą, į kurio sudėtį įeitų Virusologinių tyrimų ir Mikrobiologinių tyrimų laboratorijos.
2. Siūlyti rektoriui 1 punkte suformuluotą Universiteto struktūros pertvarkos planą teikti svarstyti ir tvirtinti Universiteto
Taryboje.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto (Lietuvos
Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. XI-973
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimo
Nr. XI-2147 nauja redakcija, 2 priedėlis) 37 punkto 2 papunkčiu,
LSMU Senato nutarimu „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų bei infrastruktūros plėtros“
(2012 m. spalio 5 d. Nr. 23-03) ir siekdamas garantuoti svarbiausių Universiteto uždavinių įgyvendinimą bei išklausęs Slaugos
fakulteto dekanės prof. Jūratės Macijauskienės informaciją,
nutaria:
1. Pritarti LSMU Slaugos fakulteto siūlomai pažangios slaugos
plėtros bei naujų laipsnį nesuteikiančių slaugos studijų programų koncepcijai.
2. Pavesti Slaugos fakulteto dekanei prof. Jūratei Macijauskienei
atstovauti įgyvendinant Universiteto parengtą slaugos praktikos
plėtros koncepciją ir atlikti koncepciją įgyvendinančių priemonių stebėseną.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 21 str., Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37 p., Studijų
kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 1-01-157 „Dėl ketinamos vykdyti studijų programos
aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 147-6925), remdamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato nutarimu (Nr. 21-12,
2012 m. gegužės 30 d.) „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų univer-

siteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarkos
patvirtinimo“, Senatas nutaria patvirtinti Biomedicinos mokslų
studijų srities Žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupės Gyvūnų mokslas studijų krypties „Gyvūnų mokslas“ studijų programą ir teikti prašymą akredituoti programą bei programos aprašą
Studijų kokybės vertinimo centrui.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau tekste – Universitetas) rengia aukštos kvalifikacijos tam tikrų specialybių
gydytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus – taip prisideda prie regionų ir visos šalies raidos. Modernėjanti sveikatos
priežiūros sistema, greitai tobulėjančios sveikatos technologijos
bei laisvas specialistų judėjimas verčia sutelkti pastangas racionaliam žmogiškųjų išteklių sveikatos priežiūros sistemoje
planavimui.
Žmogiškųjų išteklių problema sveikatos priežiūros sektoriuje
gali būti sprendžiama tik kompleksiškai, numatant kompetencijų perskirstymą tarp sveikatos priežiūros specialistų, laipsnio
nesuteikiančių (rezidentūros) studijų optimizavimą, taip pat
sveikatos priežiūros specialistų, turinčių naujas profesines kvalifikacijas, rengimą.
Rezidentūros studijos yra integrali šeimos gydytojo ir gydytojo
specialisto rengimo sistemos dalis, reikalaujanti didelių valstybės biudžeto sąnaudų. Todėl šiuo metu Lietuvoje vykdomos medicinos krypties rezidentūros studijų programos savo apimtimi
atitinka tik minimalius Europos Sąjungos direktyvos 2005/36/EB
keliamus reikalavimus trukmei metais, ir jau senokai atsilieka
nuo standartų, kuriuos apibrėžia Europos medicinos specialistų sąjungos Medicinos specialistų rengimo chartija (European
Training Charter for Medical Specialists, European Union of
Medical Specialists, 2008 (UEMS)) (toliau tekste – Chartija) bei
šios Chartijos 6 skyrius. Pastarasis yra nuolat atnaujinamas visoms Europos Sąjungoje pripažįstamoms gydytojo profesinėms
kvalifikacijoms. Nuolatinis atnaujinimas siejamas su mokslo ir
technikos pažanga bei vis aukštesniais reikalavimais gydytojo
kvalifikacijai ir kompetencijoms.
Europos Sąjungos direktyva 2005/36/EB taip pat nustato bendruosius reikalavimus rezidentus rengiančiai institucijai, pirmumas suteikiamas universitetams ir universitetų ligoninėms,
tačiau numatoma galimybė rezidentus rengti ir kompetentingų
institucijų patvirtintose sveikatos priežiūros įstaigose (Direktyvos 25 straipsnio 2 dalis). Chartija pasisako už rezidentų judėjimą tiek tarp šalių, tiek šalies viduje, dalį rezidentūros studijų
programos atliekant kitoje nei pagrindinė, kompetentingų
institucijų patvirtintoje, rezidentūros bazėje. Lietuvos sveikatos
priežiūros įstaigų akreditacija tiek teikiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų požiūriu, tiek ir galimybės vykdyti rezidentūros studijų procesą ar jo dalį požiūriu prisidėtų ir prie žmogiškųjų sveikatos priežiūros išteklių planavimo.
Universitetas yra parengęs Pažangios slaugos praktikos koncepciją, kuri numato slaugos specialistų kompetencijų ir savarankiškumo plėtrą. Pažangios slaugos praktikos ir slaugytojai,
turintys naujas profesines kvalifikacijas, papildytų gydytojų bei
kitų sveikatos priežiūros specialistų darbą, sustiprintų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą laiku ir kokybę. Pažangios
slaugos praktikos slaugytojai galėtų dirbti visuose sveikatos
priežiūros lygmenyse tiek kaip savarankiškas paslaugos teikėjas, tiek kaip komandos su šeimos gydytoju, kitais sveikatos ar
socialinės priežiūros specialistais narys.
Dalies gydytojų specialistų kompetencijų perdavimas šeimos
ir vidaus ligų gydytojams, o dalies gydytojų ir specialistų kompetencijų perdavimas pažangios slaugos praktikos ir slaugytojams, turintiems naujas profesines kvalifikacijas, kartu didinant
jų vaidmenį sveikatos priežiūroje ir sukuriant prielaidas savarankiškam sprendimų priėmimui, leistų racionaliau planuoti
žmogiškuosius išteklius sveikatos priežiūros sistemoje.
Senatas, įvertinęs būtinybę racionaliau planuoti sveikatos priežiūros sistemos žmogiškuosius išteklius, Universiteto sukurtą
pažangios slaugos praktikos koncepciją, siekdamas padėti gerinti sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą, atlikimą laiku ir
kokybę, nUTaria kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir LR švietimo ir mokslo ministeriją, siūlydamas:
1. Suburti bendram darbui atitinkamų sričių profesionalus iš
akademinių, universitetinių ligoninių bei praktinės sveikatos
priežiūros institucijų, įpareigoti juos ar jų grupes atlikti ekspertinius visų specialybių gydytojams priskiriamų kompetencijų
vertinimus bei suformuluoti pasiūlymus dėl šių kompetencijų
perskirstymo tarp specialistų, šeimos bei vidaus ligų gydytojų ir
pažangios slaugos praktikos specialistų.
2. Vadovaujantis Europos medicinos specialistų sąjungos Medicinos specialistų rengimo chartijos rekomendacijomis, įvertinti
galimybę visų šalyje vykdomų rezidentūros studijų programų
trukmę didinti iki ES šalių vidutinės trukmės arba bent vienais

metais. Šių paskutinių rezidentūros metų programa galėtų būti
vykdoma šiam tikslui naujai akredituotose šalies sveikatos
priežiūros įstaigose, suteikiant gydytojui rezidentui papildomas
teises bei pareigas, kartu išplečiant profesinės atsakomybės
ribas. Norint garantuoti šio baigiamojo rezidentūros studijų
etapo kokybę, būtina atlikti neeilinę visų sveikatos priežiūros
įstaigų akreditaciją.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato
2012-05-30 posėdžio nutarimu Nr. 21-16 patvirtintais LSMU Bioetikos centro nuostatais ir Bioetikos centro tarybos posėdžio
2012-11-08 Nr. BEC-1 nutarimu dėl BEC vadovo, LSMU Senatas
nutaria patvirtinti penkeriems metams LSMU Bioetikos centro
vadovu prof. L. Rinkevičių.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekonomikos ir planavimo tarnybos nuostatus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto (Žin., 2010,
Nr. 81-4231) 37 p. 19 pp. nuostatomis, nutaria:
1. Įsteigti funkciniu pagrindu veikiantį Kinologijos mokslinio ir
edukacinio ugdymo centrą.
2. Patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kinologijos
mokslinio ir edukacinio ugdymo centro nuostatus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, vadovaudamasis Senato Mokslo ir studijų komisijos siūlymu, nutaria
patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokslo fondo
nuostatų naują redakciją.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, vadovaudamasis Senato Mokslo ir studijų komisijos siūlymu ir LSMU Mokslo
fondo nuostatais, patvirtintais LSMU Senato 2013 m. kovo 15 d.
nutarimu Nr. 28-11, nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokslo fondo premijų skyrimo produktyviausiems LSMU mokslininkams bei tyrėjams tvarką.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37 str. 14 p., Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Senato 2010-10-29 nutarimu Nr. 2-03 bei 2012-12-14
nutarimu Nr. 25-18, atsižvelgdamas į Senato sudėties pokyčius
ir Senato narių pageidavimus, Senatas nutaria iš dalies pakeisti
Senato Mokslo ir studijų komisijos sąrašą ir į komisiją deleguoti
Ugnę Gaudiešiūtę.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231) 22 p., remdamasis VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centro
valdybos darbo reglamentu (LSMU Senato nutarimas Nr. 19-06;
2012 m. kovo 29 d.) ir atsižvelgdamas į gautą valdybos pirmininko prašymą ir rektoriaus teikimą, Senatas nutaria: 1) atšaukti prof. Vigilijų Jukną iš valdybos nario pareigų; 2) skirti
prof. Romą Gružauską valdybos nariu.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto
(Žin., 2010 Nr. 81-4231) antrojo skirsnio 37 punkto 2 papunkčiu
ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2012 m. gruodžio 14 nutarimu Nr. 25-09, Senatas nutaria pakeisti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto „Medicinos“ bei „Medicininės ir
veterinarinės biochemijos“ programų 2013–2014 m. m. studijų
planus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 65 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (LSMU) dėstytojų ir mokslo darbuotojų
pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka,
patvirtinta LSMU Senato 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimu
Nr. 4-3, bei LSMU Medicinos akademijos Endokrinologijos instituto Tarybos 2013 m. vasario 18 d. posėdžio protokolu Nr. 1-2,
LSMU Senatas, iš dalies keisdamas 2010 m. vasario 9 d. Senato
nutarimą Nr. 50-03, nutaria patvirtinti tokios sudėties LSMU
Medicinos akademijos Endokrinologijos instituto mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją: pirmininkė: prof. Rasa
Verkauskienė, Endokrinologijos institutas; pavaduotojas dr.
Rytas Ostrauskas, Endokrinologijos institutas; sekretorė Miglė
Francaitė Daugelienė, doktorantė; nariai: prof. Jurgis Algirdas
Juozulynas, VU; prof. Antanas Norkus, Endokrinologijos institutas; doc. Edita Kaubrienė, Onkologijos institutas; prof. Vaidotas
Urbonavičius, VU.
Prof. Vilius Grabauskas, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė
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tarptautiniS aneStezioLogijoS kLinikoS bendradarbiavimaS
Pastaruoju metu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Anesteziologijos klinika labai praplėtė savo
tarptautinę veiklą ir bendradarbiavimą. Vasario pradžioje vyko
tarptautinis Europos anesteziologų Edukacijos komiteto, Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugijos, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto bei LSMU ligoninės Kauno klinikų Anesteziologijos klubo organizuotas kursas. Taip pat buvo pasirašyta
sutartis su Londono universitetine Karalienės (Queen’s) ligonine
dėl rezidentų stažuočių. Apie tarptautinį bendradarbiavimą ir jo
teikiamą naudą savo mintimis dalijosi LSMU MA Anesteziologijos
klinikos vadovas doc. Andrius Macas bei Londono universitetinės
Karalienės (Queen’s) ligoninės konsultantas, LSMU MA Anesteziologijos klinikos lektorius dr. Tomas Jovaiša.
Eglė Svitojūtė
tarptautinis kursas
Visų specialybių gydytojams ypač
svarbus nuolatinis tobulėjimas. Gydytojai anesteziologai-reanimatologai – ne išimtis. LSMU MA Anesteziologijos klinikoje nuolat stengiamasi
plėsti čia dirbančių specialistų
akiratį, tobulinti praktinius įgūdžius.
Šį kartą tarptautinį kursą organizavo
Europos anesteziologų Edukacijos
komitetas (EAEK). Šis komitetas yra
jungtinis Europos anesteziologijos
draugijos ir Pasaulio anesteziologų
draugijų federacijos komitetas, organizuojantis kvalifikacijos kėlimo kursus gydytojams anesteziologams-reanimatologams. EAEK atstovauja apie
100 regioninių centrų, organizuojančių tęstinį anesteziologijos švietimą.
Visi šie centrai teikia kursus pagal
tą patį tvarkaraštį. Šiuo metu vykdomi šeši kursai, apimantys visas šių
sričių temas: anestezijos, intensyviosios terapijos, skubiosios pagalbos,
ūminio skausmo valdymo.
Lietuvoje vykęs kursas daugiausia
orientuotas į širdies ligomis sergančius pacientus bei su širdies
ir kraujagyslių sistema susijusius
sunkumus, kylančius gydytojams
anesteziologams-reanimatologams
jų kasdieniniame darbe. Kurso metu
buvo aptartos tokios temos kaip

širdies ligomis sergančių pacientų
priešoperacinis įvertinimas, širdies
ir kraujagyslių ligų farmakologija,
anestezijos galimybės atliekant
kraujagyslių, širdies chirurgines operacijas. Taip pat buvo pateikti radiologijos tyrimo metodai, padedantys
tiek diagnozuojant, tiek stebint ir
vertinant pacientų būklę. Vienas iš
pagrindinių šio kurso lektorių buvo
prof. dr. Patrickas Woutersas, Gento
universitetinės ligoninės Anesteziologijos sektoriaus vadovas, EAEK kurso
praktikos mokytojas (mentorius).
Kurso metu didelis dėmesys skirtas
ir praktiniams mokymams bei įgūdžiams lavinti. Pratybos buvo organizuojamos kraujagyslių ultragarso,
impedanso kardiografijos, echokardiografijos ir kitomis temomis.
Anesteziologijos klinikos vadovas
doc. Andrius Macas džiaugėsi jau
ne vienus metus vykstančiu bendradarbiavimu su Gento universitetine
ligonine, taip pat kvalifikuotu ir daug
sričių apėmusiu tarptautiniu kursu.
„Gydytojų ir rezidentų atsiliepimai
apie vykusį tarptautinį kursą – patys
geriausi. Džiugu, kai po tokių renginių gaunamas teigiamas atgalinis
ryšys. Gydytojai noriai dalyvauja
tokio pobūdžio renginiuose, aktyviai
įsitraukia į pratybas. Manau, taip
yra vien todėl, kad visi specialistai,
dirbantys mūsų klinikoje, puikiai

Po sutarties pasirašymo.
supranta nuolatinio tobulinimosi ir
naujausių metodikų taikymo būtinybę klinikinėje praktikoje“, – po seminaro teigė doc. A. Macas.
pasirašyta sutartis
LSMU ligoninėje Kauno klinikose
studijuojantys ir dirbantys gydytojai rezidentai vis dažniau išvyksta
semtis patirties į užsienio ligonines.
LSMU MA Anesteziologijos klinikos
rezidentai jau keletą metų vyko
stažuotis į Londono universitetinę
Karalienės (Queen’s) ligoninę. Jų
studijų programa būdavo kruopščiai
suderinama su jų stažuotės planu,
tačiau nebuvo oficialaus šios ligoninės įsipareigojimo nuolat bendradarbiauti rengiant jaunuosius specialistus. Norėdamas oficialiai įteisinti
šį tarptautinį bendradarbiavimą
LSMU MA Anesteziologijos klinikos
vadovas doc. A. Macas inicijavo
sutarties pasirašymą tarp Londono
universitetinės Karalienės (Queen’s)
ligoninės ir LSMU MA Anesteziologijos klinikos. Būtent klinikos vadovo
dėka ir buvo užmegzti ryšiai su šia

ligonine ir joje dirbančiu lietuvių
tautybės gydytoju dr. Tomu Jovaiša,
Karališkojo anesteziologų koledžo
tutoriumi, kuris nuo šiol yra ir oficialus LSMU MA Anesteziologijos
klinikos rezidentų vadovas. Sutarties pasirašymo metu dr. T. Jovaiša
viešėjo Lietuvoje ir mielai sutiko
pasidalyti įspūdžiais apie jau vykusį
ir numatomą tolesnį bendradarbiavimą su LSMU.
Šis projektas trunka jau trečius metus. Kodėl buvo nuspręsta pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį ir kas pasikeis po jos pasirašymo?
Mūsų ligoninėje stažavosi ar tebesistažuoja iš viso 6 rezidentai iš LSMU.
Atvykę į mūsų ligoninę jie sudaro
tikrai gerą įspūdį. Per kelerius metus
matėme puikius jų darbo rezultatus.
Tai ir paskatino oficialiai įforminti
šias stažuotes.
Anksčiau rezidentai atvykdavo pas
mus tik pusei metų ar keturiems
mėnesiams. Pagal naująją sutartį
stažuotė truks 12 mėnesių, rezidentūros programa yra visiškai suderi-

nama, vykdoma tokia pati rezidentų
rotacija – kaip ir Lietuvoje.
Kaip vertinate rezidentus, atvykstančius stažuotei į Londono universitetinę Karalienės (Queen’s) ligoninę iš
Lietuvos? Nurodykite skirtumus tarp
mūsų rezidentų ir studijuojančių bei
dirbančių Jūsų ligoninėje?
Pirmiausia reikėtų pabrėžti – jei būtų
kilę nesklandumų ar nesusipratimų
su atvykstančiais rezidentais, nežinia ar būtų pasirašyta ši sutartis.
Mūsų vertinimai apie rezidentus iš
Lietuvos yra tikrai patys geriausi,
per keletą metų jie įgijo puikų vardą
mūsų ligoninėje. Reikėtų paminėti ir
tai, kad tiek Lietuvoje, tiek pas mus
vykdoma nuodugni rezidentų atranka, norint išvykti į šias stažuotes.
Todėl atvykstantys rezidentai turi ne
tik geras teorines ir praktines žinias,
bet ir yra ypač motyvuoti dirbti ir
tobulėti. Žinoma, lietuvių ir Londono
universitetinėje Karalienės (Queen’s)
ligoninėje dirbančių gydytojų rezidentų pagrindiniai skirtumai yra
kultūriniai.

paminėta SLaugoS fakuLteto gLobėjo šv. dievo jono diena
Jau trečią kartą paminėta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) Slaugos fakulteto globėjo šv. Dievo Jono diena.
Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU sielovados koordinatorė
SF studentai, dėstytojai, darbuotojai
ir absolventai lankėsi Šv. Arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. LSMU
akademinė sielovada kvietė patirti
pasaulį kaip neregys. Buvo aplankyta
požemiuose įrengta ekspozicija –
XXI a. katakombos. Ekspozicija įreng-

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademija
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas
Tel. 407433, 327217, viet. tel. 1527, 1417.
Faksas 407433. El. p.: avevita@lsmuni.lt
Išeina kiekvieną penktadienį
http://lsmuni.lt/lt/struktura/neakademiniaipadaliniai/leidybos-namai/leidiniai/

ta 2008 m. Nacionalinės premijos
laureato skulptorius Roberto Antinio
iniciatyva padedant studentams
iš Graikijos, Italijos, Vengrijos ir
Lietuvos. „Tai kelionė į tamsą, kad
labiau įvertintume šviesą“, – sakė
ekspozicijos administratorė. Po įdomios ir naudingos patirties viename
iš Soboro požemio kambarių visi
renginio dalyviai dalijosi įspūdžiais

prie arbatos puodelio ir svarstė, kaip
galima būtų paminėti globėjo dieną
kitais metais.
Šv. Dievo Jonas, bonifratrų vienuolijos įkūrėjas, gimė 1495 m. Portugalijoje. Aštuonerių metų pabėgo iš
namų, daug keliavo, apsistojo Ispanijoje Granados mieste. Išgirdęs Jono
iš Avilos pamokslą, radikaliai pakeitė
savo gyvenimą ir vėliau tapo jo
mokiniu. Pats patyręs ligoninės priežiūros sąlygas (ligoniai buvo palikti
likimo valiai ar net skriaudžiami),

Redakcinės kolegijos pirmininkas:
Edgaras STANKEVIČIUS, Leidybos namų direktorius
Redakcinė kolegija:
Algimantas TAMELIS, Medicinos fakulteto dekanas
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daiva ZAgUrSKIENė, Kauno klinikų direktorė slaugai
Ingrida ULoZIENė, Mokslo centro vadovė

nusprendė paskirti savo gyvenimą
tarnauti ligoniams. Baigė medicinos
studijas, įkūrė ligoninę. Pagarsėjo
kaip puikus medikas. Subūrė bendraminčius, kurių bendruomenė
vienuolyno statusą įgijo po jo mirties. Dievo Jonas mirė 1550 m. kovo
8 d. Popiežius Urbonas VII 1630 m.
paskelbė jį palaimintuoju, o dar po
60 metų jį kanonizavo popiežius
Aleksandras VIII. Popiežius Pijus XI
paskelbė šv. Dievo Joną ligoninių,
slaugytojų ir jų asociacijų globėju.

Kęstutis LEVIšAUSKAS, Kauno klinikų direktorius
motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai
Vytenis SIMENAS, Studentų atstovybės prezidentas

Redakcija:
Laima ZAKArAITė, vyriausioji redaktorė
viet. tel.: 1464, mob. tel. (8 652) 90747
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Eglė SVITojŪTė, Lina pANKrATjEVAITė

Irena BUBNyTė, redaktorė
Nijolė drAgŪNIENė, operatorė
Aida jAKIMAVIČIENė, korektorė
jelena BABAchINA, maketuotoja

„Ligoninių,
slaugytojų ir jų
asociacijų globėju
šv. Dievo Joną
paskelbė Popiežius
Pijus XI.“

Spausdino UAB „Arx reklama“,
Savanorių pr. 363A, Kaunas
El. paštas: info@arxreklama.lt
Tiražas – 1000 egz.
Leidinys skirtas LSMU ir
LSMU ligoninės Kauno klinikų
darbuotojams, studentams
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kai pareiga Suprantama tieSiogiai...
Kauno klinikų Valdymo tarnybos direktorius ir LSMU MA Urologijos klinikos gydytojas chirurgas Edmundas Varpiotas pirmą kartą
kraujo donoru tapo 1981 m. kovo 26 d. Kai Kauno klinikų Kraujo
centras minės 1 metų gyvavimo sukaktį, urologas E. Varpiotas su
kraujo donoryste jau sies 32 savo gyvenimo metus.
Džiuljeta Kulvietienė

G

ydytojas E. Varpiotas pradėjo
duoti kraują dirbdamas 2-oje
Kauno klinikinėje ligoninėje, kai
dar buvo taikoma tiesioginė kraujo
perpylimo sistema. Tuo metu vaikų
skyriuje buvo gydoma nemažai
pacientų, kuriems reikėjo kraujo.
Šiais laikais tiesioginis kraujo perpylimas jau nebeatliekamas, siekiant garantuoti pirmiausia donoro
saugumą.
„Tiesioginis perpylimas buvo atliekamas trimis švirkštais, – prisiminė
E. Varpiotas, naujajame Klinikų
Kraujo centre kraujo davęs jau 4
kartus. – Kai 2-osios Kauno klinikinės
ligoninės vaikų ir kraujo perpylimo
skyrių gydytojai kreipėsi į mane,
prašydami pagalbos patiems mažiausiems žmogučiams, kuriems buvo
reikalingas kraujo perpylimas, tiesiog
pajutau pareigą – reikia. Nuo tada ir
esu kraujo donoras. Džiaugiuosi, kad

mano amžius ir sveikata dar leidžia
būti donoru. Būsiu, kol Kraujo centro
darbuotojai sakys, kad galiu.“
„Apsirūpinimas krauju yra labai
svarbus ir brangus visomis prasmėmis. Kraujas yra neįkainojama
vertybė, bet viskas gyvenime turi
savo kainą. Klinikos už kraujo įsigijimą moka labai didelius pinigus
kraujo centrams, iš kurių gauna
konservuotus eritrocitus ir kitas
sudėtines kraujo dalis“, – pasakojo
direktorius.
„Kauno klinikose kiekvienais metais
gydosi apie 80 tūkst. pacientų, atliekama daugybė operacijų, kurių metu
reikalingas donorų kraujas. Pacientus
lanko artimieji, mes prašome jų tapti
kraujo donorais. Taip, mažindami
išlaidas kraujo sąnaudoms, nors šiek
tiek stengiamės atpiginti gydymą
mūsų sveikatos priežiūros įstaigoje,
nes daugeliu atveju donorystė yra
neatlygintina.
6 p.

LSMUL KK Kraujo centro kolektyvas su donorais iš Valdymo tarnybos.

europoS reabiLitoLogai „pabūkime kartu“:
Romoje
naujame periodiniame Leidinyje –
patarimai turintieSiemS Stomą
Visi keliai veda į Romą. Tai ypač svarbu šiomis dienomis. Europos
medicinos specialistų sąjungos Fizinės medicinos ir reabilitacijos sekcijos bei tarybos nariai rinkosi į Generalinę asamblėją Romoje. Atvyko
54 atstovai iš 32 Europos šalių. Asamblėja vyko popiežiaus Benedikto
14-ojo vienuolyne, kuriame šiuo metu įrengti Kongresų rūmai.

Po ketverių metų pertraukos išėjo naujas leidinio „Pabūkime kartu“ numeris. Tai periodinis
leidinys, skirtas stomą turintiems žmonėms, jų
artimiesiems ir medikams.

L

Prie Koliziejaus.
Prof. habil. dr. Aleksandras
Kriščiūnas, LSMU MA Reabilitacijos
klinikos vadovas

A

samblėjoje buvo sprendžiami aktualūs reabilitologams klausimai.
Tai yra jų kompetencijos, darbo daugiaprofilinės reabilitacijos komandoje,
ryšių su kitų specialybių gydytojais,
jų edukacijos ir kt. Šiuo metu Europoje yra per 500 milijonų gyventojų,
14 000 reabilitacijos specialistų, daugiau kaip 1500 jaunų gydytojų rezidentų. Vienas svarbiausių klausimų –
kaip suderinti šių specialistų rengimo
programas. Siūloma rezidentų rengimo programos trukmė 4–5 metai.
Deja, Lietuvoje tik 3 metai. Diskutuojama buvo ir apie reabilitacijos įstaigų
akreditacijos klausimus, standartizuotas reabilitacijos įrodymais pagrįstas

Asmeninė nuotr.
programas sergant tam tikromis ligomis, apie Tarptautinės funkcionavimo,
negalumo ir sveikatos klasifikacijos
diegimą ir galimybes ją susieti su
Tarptautine statistine ligų ir sveikatos
problemų klasifikacija bei galimybes
diegti PSO ir Pasaulio banko pranešimo apie neįgaliuosius nuostatas.
Malonu buvo, nes turėjome galimybę
pademonstruoti, kaip Tarptautinė
funkcionavimo negalumo ir sveikatos
klasifikacija diegiama Lietuvoje, siejant ją su Tarptautine funkcionavimo,
negalumo ir sveikatos klasifikacija.
Tokias galimybes mes turime, įvykdę
Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Simuliacinė klasė“.
Reikia pabrėžti, kad darbinė atmosfera buvo labai akademiška, draugiška. Matyt, turėjo įtakos ir senovinė
pastatų aura.

eidinio vyriausiasis redaktorius Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos Chirurgijos
klinikos Koloproktologijos sektoriaus vadovas prof. Žilvinas Saladžinskas džiaugiasi atsinaujinusia galimybe bendrauti su skaitytojais, padėti jiems gauti visą reikalingą
informaciją ir susipažinti su naujienomis.
Remiantis Stomuotų žmonių teisių chartija, stomuotas
žmogus turi teisę gauti profesionalią medicinos pagalbą
ir slaugą ligoninėje bei bendruomenėje. Šis leidinys padės garantuoti ir kitas chartijoje skelbiamas teises – kad
pats pacientas ir jo artimieji būtų informuoti apie aktualias stomos priežiūros priemones, pacientų organizacijas
ir jų teikiamas paslaugas.
Šių metų pirmajame leidinio „Pabūkime kartu“ numeryje
prof. Žilvinas Saladžinskas pateikia pirmuosius storosios
žarnos vėžio patikros ir ankstyvosios diagnostikos programos Lietuvoje rezultatus, primena apie programos
tikslus ir kviečia nepraleisti progos pasitikrinti. Juk ankstyva diagnostika, kai nustatomas pradinių stadijų vėžys
arba ikivėžinės ligos, daugeliu atvejų padeda išvengti
didelės apimties operacijos ir stomos suformavimo.
Kitos leidinio „Pabūkime kartu“ naujo numerio temos
taip pat aktualios, parengtos kvalifikuotų stomą turinčių
pacientų priežiūros specialistų – gydytojų ir stomos priežiūros slaugytojų. Skaitytojai sužinos, kaip išvengti odos
aplink stomą pažeidimų, ar reikia po stomos suformavimo operacijos laikytis specialios dietos ir ką reikia prisiminti rengiantis į kelionę. Labai svarbu, kad leidinyje
daugybė praktinės informacijos pateikiama suprantamai,
kiekvienas žingsnis iliustruotas paaiškinimais ir nuotraukomis.
Leidinio vyriausiasis redaktorius Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos Chirurgijos
klinikos Koloproktologijos sektoriaus vadovas prof. Žilvi-

nas Saladžinskas tikisi, kad rėmėjų UAB „Linus Medical“
dėka vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje ir
Baltijos šalyse atgims ilgam, pasirodys kas ketvirtį ir bus
naudingas, siekiant garantuoti stomuotų pacientų savarankiškumą ir nepriklausomybę įvairiomis gyvenimiškomis situacijomis.
Leidinys „Pabūkime kartu“ platinamas sveikatos priežiūros įstaigose, jį galima užsiprenumeruoti. Daugiau
informacijos pacientai ir jų artimieji gali rasti svetainėje
www.pabukimekartu.lt.
„Ave vita“ inf.
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vaikų SveikatoS aktuaLijoS
LSMU MA Vaikų ligų klinika, Kauno
miesto ir krašto pediatrų draugija ir
žurnalas „Pediatrija“ surengė respublikinę konferenciją „Aktualūs vaikų
sveikatos klausimai“, skirtą visų
specialybių vaikų ligų, šeimos gydytojams, gydytojams rezidentams.
Pirmoji konferencijos dalis skirta kūdikių ir mažų vaikų karščiavimo sukeliamiems sutrikimams, traukuliams,
epilepsijai. Aptarta bakterinių infekcijų diagnostika, perspektyvos, pateikti
duomenys apie retą Kavasaki ligą.
Konferencijoje buvo nagrinėjami

vaikų viduriavimo diagnostikos ir gydymo klausimai, pateikti duomenys
apie dažnai sergančio vaiko nusilpusio imuniteto nustatymą. Aptartos
šiandien aktualios vaikų cukrinio
diabeto diagnostikos ir gydymo naujovės, kitos svarbios temos.
Kaip sakė Vaikų ligų klinikos vadovas
prof. Rimantas Kėvalas, konferencijoje specialistai pasidalijo sukaupta
patirtimi aktualiais vaikų sveikatos
klausimais. Konferencija buvo svarbi
ir naudinga. Sulaukta per 600 dalyvių.
AVE VITA inf.

K. Šimatonio nuotr.

vaikų Ligų kLinikoje įvyko raudonoS noSieS dienoS koncertaS
Kovo 18 d., pirmadienį, 15 val. Vaikų ligų klinikos auditorijoje
vaikučiams dainavo Kauno rajono choras „Božolė“.

K

auno kolegijos studentų kultūros
klubo inicijuota Raudonos nosies
diena pradžiugino ir LSMUL Kauno
klinikų mažuosius pacientus. Aktyvūs ir savanoriški studentai Vaikų

ligų klinikoje surengė Kauno rajono
choro „Božolė“ koncertą. Koncerto
ambasadoriai choristai padovanojo
vaikams ne tik daug skambių dainų,
bet ir begalę šypsenų.

Po įspūdingo „Božolė“ choro koncerto renginio organizatoriai, pasipuošę
raudonomis klounų nosimis, Klinikų
žaidimų kambariuose žaidė su vaikučiais, negalėjusiais ateiti į koncertą.
Pavasarį ligoniukai pajuto bent jau
tarp ligoninės sienų!
Raudonos nosies diena pirmą kartą

buvo paminėta 1988 m. Didžiojoje
Britanijoje. Nuo to laiko šią dieną
mini daugybė žmonių visame pasaulyje. Raudonos nosies diena yra
skirta linksminti vaikus, kad šie
šypsotųsi. Pirmiausia dėmesys skiriamas sergantiems vaikams, todėl
jie lankomi ligoninėse. Jau kelinti

metai iš eilės Raudonos nosies diena
minima ir Kauno klinikose. Šių metų
renginio pabaigoje organizatoriai padėkojo LSMU MA Vaikų ligų klinikai
už nuoširdžią pagalbą ir iniciatyvą,
rengiant šią džiugią dieną sergantiems vaikams.
Kauno klinikų inf.

K. Šimatonio nuotraukos

neprikLauSomybėS atkūrimo dieną kariai Lankė vaikuS
Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU sielovados koordinatorė
LSMU MA Vaikų ligų klinikos auditorijoje vyko susitikimas su Juozo
Vitkaus inžinerijos bataliono kariais
išminuotojais. Susitikimą Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienos
proga surengė LSMU akademinė sielovada. Buvo pasakojama apie kario
tarnybą, išminuotojų uždavinius karo
ir taikos metu. Kariai atsinešė dalį
savo amunicijos, dalijo žurnalą „Karys“ ir užrašų knygutes.
Susitikimo pradžioje buvo parodytas
filmas apie kario kasdienybę. Kapitonas Irmantas Genevičius priminė istorijos faktus, kad Lietuvos žemė patyrė daugelio Europos karų tikrovę.
Labiausiai sprogmenimis ją užteršė
Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai.
Todėl vis dar randama sprogmenų,
kuriuos reikia neutralizuoti arba
sunaikinti. Daugiausia minų randama
Vilkaviškio ir Klaipėdos rajonuose.

Įdomu, kad išminuotojai sulaukia
kvietimų ir į bažnyčias, kuriose randama užstrigusių, bet nesprogusių
sviedinių. Kapitonas pabrėžė, kad
suradus daiktą, panašų į sprogmenį,
negalima jo liesti, vežti, bet reikia
pranešti policijai, kuri susisieks su
išminuotojais.
Vyr. eiliniai Vaidas Tašinskas ir Marius Krisnauskas atsinešė kareiviškas
kuprines, kuriose buvo lengvasis
išminuotojų komplektas, sveriantis
apie 18 kg. Išpakavę kuprines jie ne
tik rodė savo amuniciją, bet ir leido
pačiupinėti ar pasimatuoti. Išminuotojų batai turi 8 atramas – taip
sumažinamas išminuotojo svoris ir
padeda išsaugoti gyvybę minų lauke.
Didelio dėmesio sulaukė vyr. seržanto V. Žiobos išpakuotas minų ieškiklis, kuris veikia elektromagnetiniu
principu ir 50 m nuotoliu atpažįsta
visus metalus. Ieškiklis yra toks
jautrus, kad atpažino kateterį ligonio
rankoje.

K. Šimatonio nuotr.
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kai pareiga Suprantama
tieSiogiai...
4 p.
Žmonės, duodami kraują konkrečiam
asmeniui arba konkrečiai gydymo
įstaigai, žino – jų paaukotas kraujas
nebus parduotas, sudėtinės jo dalys
nebus siunčiamos į užsienio šalis,
kaip nutinka privačiuose kraujo
centruose, o visos sudėtinės dalys
bus atsakingai panaudotos čia gydomiems pacientams. Todėl ir buvo
nutarta – bus geriau, kad Kraujo
centras dirbs ir donorystės organizavimas vyks Kauno klinikose, o ne
kažkur kitur“, – apie Kauno klinikų
Kraujo centro atsiradimą pasakojo
direktorius E. Varpiotas ir apgailestavo, kad kol kas Kraujo centras dar
nepasiekia tokių rezultatų, kokių iš
jo tikimasi.
„Kraujo centro veikla nėra tokia,
kokios tikisi Kauno klinikų administracija. Kiekvieną mėnesį analizuojame profilinių klinikų, naudojančių
kraują, donorų organizavimą. Padėtis
tikrai nėra tokia, kokios norėtųsi.
Neramina profilinės klinikos, kurios

sunaudoja ypač daug donorų kraujo
komponentų operacijų metu ir pooperacinio laikotarpio priežiūros laiku,
kai reikia atkurti prarastą kraują.
Neramina Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos rezultatai.
Praėjusį mėnesį šios klinikos medikai
nepasirūpino nė vienu donoru. Kitos
profilinės klinikos randa galimybę
pasikalbėti su pacientų artimaisiais,
prašo tapti neatlygintinais kraujo donorais ir, atliekant pilietinę pareigą,
prisidėti prie jų brangių žmonių gydymo“, – sakė direktorius E. Varpiotas ir paminėjo, kad praeitą mėnesį
prie neatlygintinos kraujo donorystės
puoselėjimo labiausiai prisidėjo Urologijos klinika, pažymėjo ir Nefrologijos klinikos indėlį.
Direktorius pataria visiems, galintiems prisidėti prie kraujo donorystės, duoti kraujo.
„Po procedūros žmogus jaučiasi
daug geriau ir fiziškai, ir morališkai,
ypač – morališkai, – sakė direktorius
E. Varpiotas. – Įstatymas leidžia tą

Kauno klinikų Valdymo tarnybos direktorius Edmundas Varpiotas.
dieną nedirbti, bet aš šia galimybe
nesu pasinaudojęs. Davęs kraujo
nesijauti taip blogai, kad negalėtum dirbti. Nekyla jokių problemų.
Atvirkščiai, geriau galvojasi, mintys

būna šviesesnės. Be to, donoro
kraujas yra įvairiapusiškai ištiriamas.
Todėl nenorint nuolatos eiti profilaktiškai tikrintis pas savo šeimos gydytoją, prašant ištirti kraują dėl infek-

K. Šimatonio nuotraukos
cinių ar kitų ligų, geriau eiti ir tapti
donoru Kraujo centre. Rezultatas – ir
kraujas patikrintas, ir pilietinė pareiga atlikta, ir pagelbėta konkrečiam
Kauno klinikų pacientui.“

ateina LaukiamoS ir paSitinkamoS kaip SavoS
„Vita digna“ savanorių psichologų komanda jau daugiau nei
metus teikia nemokamą pagalbą LSMU MA Vaikų ligų klinikos
II vaikų ligų skyriaus Onkohematologinio poskyrio pacientams ir
jų tėveliams. Poskyryje lankosi savanorės psichologės Kristina
Vildžiūnaitė, Grytė Balsytė, Juneta Zemlikienė, Regina Valaitienė,
Asta Medišauskaitė ir Inga Lengvinienė.
Džiuljeta Kulvietienė
„Veiklą vykdome atsakingai. Džiaugiamės mūsų savanoriškos veiklos
reikalingumu“, – „Vita digna“ direktorė Irena Danielienė teigia, kad
visos klinikoje apsilankančios savanorės turi psichologijos magistro
laipsnį, profesinės patirties ir yra
baigusios paliatyviosios pagalbos
savanorių mokymus.
Savanoriai psichologai Onkohematologiniame poskyryje veda individualius ir grupinius seminarus vaikams
bei paaugliams, teikia psichologinę
pagalbą sergančių vaikų tėvams ir
kitiems artimiesiems.
Vieną antradienio popietę duris į
poskyrį atvėrė Vaikų ligų klinikos
ir Vaikų konsultacinės poliklinikos
administratorė Andželika Balčiūnienė
bei papasakojo, kad savanorės psichologės čia lankosi du kartus per
savaitę – antradieniais ir ketvirtadieniais. Vaikams vyksta meno, žaidimų
terapijos, tėvams – asmeninės konsultacijos jų pageidavimu.
„Bet koks parodytas dėmesys vaikams ar jo šeimai yra labai reikalingas. Vaikai labai mielai dalyvauja
užsiėmimuose, piešia, karpo, lipdo ir
žaidžia. Sunkiau – su paaugliais. Juos
sunkiau sudominti, bet kvalifikuotos specialistės tai sugeba“, – sakė
A. Balčiūnienė.
„Gerai, kad savanorės ateina ir užpildo šią tuščią nišą“, – dr. Giedrė
Rutkauskienė sakė, kad klinikoje
nesant psichologo etato, savanorių
psichologų komanda iš tiesų yra
labai reikalinga.

„Kiekvienas naujas žmogus, atėjęs į
šį poskyrį, parodęs dėmesį pacientams ir pabendravęs su jais – palengvina kasdienį jų būvį tarp šių sienų.
Dėmesys ir pagalba šiame poskyryje
yra svarbūs, tai – gyvenimo paįvairinimas mūsų mažiesiems pacientams.
Žinoma, žmonės yra skirtingi. Kam
nepatinka, tie – nedalyvauja konsultacijose, bet apskritai – skundų nėra.
Savanorės psichologės čia visada ateina laukiamos ir pasitinkamos kaip
savos“, – kalbėjo dr. G. Rutkauskienė.
„Šios merginos ateina laukiamos,
jos moka prieiti, praskaidrina mūsų
vaikų kasdienybę, po susitikimų su
jomis vaikai būna geresnės nuotaikos. Apskritai šiame skyriuje, šioje
ligoninėje visi darbuotojai labai geri,
padeda mums kaip kas gali“, – susijaudinusi nenoriai kalbėjo paauglio
Tomo mama.
Mažametės Lukrecijos mama sakė
patarianti visoms mamoms bendrauti, neužsisklęsti, visomis įmanomomis priemonėmis, veikla ar pokalbiu
praskaidrinti savo buvimą čia.
Tą popietę poskyryje buvo Kristina
Vildžiūnaitė – dirbanti dažniausiai
su vaikais ir Grytė Balsytė – daugiau
bendraujanti su tėvais.
„Vaikams stengiuosi parinkti žaidimus, atitinkančius fizinę jų būklę.
Mane apskritai domina vaikai, todėl
stengiuosi pasiruošti, apgalvoti
mūsų būsimus užsiėmimus“, – sakė
Kristina.
„Sergantis vaikas ar sveikas, jis vis
tiek yra vaikas ir mielai užsiima tomis
pačiomis veiklomis kaip ir sveikas, –
sakė Grytė. – Žinoma, fizinė jo būklė

Kristina Vildžiūnaitė ir Grytė Balsytė.
neleidžia jam elgtis taip, kaip elgiasi
jo nesergantys bendraamžiai, bet
piešia – dauguma ir mielai. Jei einu
bendrauti su tėvais, vaikai paprastai
prašo, klausia, ar eisime šiandien
piešti. Net ir patys mažiausieji įsimena, ką mes jau veikėme praėjusius
kartus ir tai juos veikia teigiamai.“
Merginos patvirtino, kad tėvai tikrai
turi poreikį bendrauti. Kartais jie
sako, kad net patys nesupranta – kodėl, bet laukia galimybės pasikalbėti,
pasakyti savo neigiamas emocijas.
„Tėvai labai jautriai reaguoja į vaikų
būsenas. Jie labai daug stengiasi dėl
vaikų, bet per mažai – dėl savęs.
Pokalbis – ir yra ta galimybė nors
kiek pasirūpinti savimi. Kai tėvai
patys jausis geriau, jie daugiau galės padaryti dėl savo vaikų“, – sakė
psichologės savanorės.
Pokalbiai su tėvais būna tęstiniai ir
vienkartiniai. Kartais nagrinėjamos
labai gilios problemos, jausmai,

L. Andriušio nuotr.
kartais – tik lengvi pabendravimo
pašnekesiai.
„Net, jei matau, kad tėvai, dažniausiai – mama, susigūžusi palatoje,
neateina į koridorių, žaidimų kambarį, vis viena užeinu paklausti: gal ko
reikia? Ir pokalbis paprastai prasideda“, – subtilius bendravimo niuansus
komentavo Grytė.
„Kiekviena patirtis yra gera ir kažką
duoda“, – merginos sakė, kad baigti
šių užsiėmimų ir apsilankymų Vaikų ligų klinikoje tikrai neplanuoja,
atvirkščiai, planuoja plėsti savo
veiklą čia, pvz., norėtų taikyti dailės
terapiją ir vaikams, ir tėvams.
„Ne visi gali ir moka paruošti vaiką
susitaikyti ir priimti ligą, su ja susigyventi, susidraugauti. Kai nėra pagalbos iš šalies – labai sunku. Todėl
šio poskyrio pacientams bet kokia
pagalba – labai reikalinga, – sakė Vaikų ligų klinikos II vaikų ligų skyriaus
vadovė dr. Rima Šileikienė. – Laukda-

mi ir tikėdamiesi psichologo etato,
džiaugiamės savanorių psichologų
komanda, lankančia mūsų pacientus
ir jų tėvus bei kitus artimuosius. Jei
skyriuje dirbtų profesionalus psichologas – personalui būtų lengviau, nuo
medikų pečių nukristų dalis emociškai sunkaus darbo. Dabar gydytojai,
slaugytojos privalo imtis pareigų,
kurioms neturi specialaus pasiruošimo ir žinių, turi dirbti psichologo
darbą, kai patiems ne pro šalį būtų
tokia profesionalo konsultacija. Visi
žinome, kaip svarbu išsikalbėti, o kai
dar gauname ir reikalingų patarimų –
daug ką imame vertinti kitaip.“
„Džiaugiamės tuo, ką turime, ir esame labai dėkingi, kad savanorės psichologės dirba su mūsų mielais mažaisiais, bet sunkiausiais pacientais.
Tikimės, kad „Vita digna“ savanorių
psichologų komanda nepaliks mūsų
pacientų ir bendradarbiaus su mumis toliau“, – sakė dr. R. Šileikienė.
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dėmeSyS viSuomenėS SveikatoS ateitieS perSpektyvomS
Visoje Europoje visuomenės sveikatos agentūros susiduria su
tam tikra „tapatybės krize“, kuri dažnai lemiama restruktūrizacijos, nesugebėjimo aiškiai atskirti sveikatos priežiūros sistemos
visuomenės sveikatos funkcijų bei vaidmens. Lėšų trūkumas
skatina ieškoti vis geresnių būdų, kaip panaudoti turimas lėšas
pasiekti geriausių rezultatų. Pasaulio sveikatos organizacijos
vizija – 2020 m. pirmą kartą skiriamas dėmesys visuomenės sveikatos lyderystei. Kaip teigiama pačiame dokumente, „matoma
nauja karta lyderių, kurie ne tik formaliai būtų atsakingi už visuomenės sveikatą, bet ir galėtų būti už ją atsakingi“.
Ingrida Jaselskytė, prof. Linas Šumskas,
LSMU MA Visuomenės sveikatos
fakultetas

K

ovo 21 dieną vyko LEPHIE projekto
baigiamoji konferencija „Lyderiavimas visuomenės sveikatoje:
ateities vizija“ (angl. „Leadership for
Public Health: A vision for the future“). Lietuvos sveikatos mokslų universitetui konferencijoje atstovauti
ir pateikti LEPHIE projekto rezultatus
vyko projekto vadovas prof. Linas
Šumskas, prof. Skirmantė Sauliūnė,
doc. Mindaugas Stankūnas, VSF
Sveikatos tyrimų instituto vadovas
doc. Aurelijus Veryga bei lyderystės
kurso dalyviai Ingrida Jaselskytė, Vita
Dumbliauskaitė, Laurynas Dilys. Europos visuomenės sveikatos lyderių
(LEPHIE) projekto tikslas – skatinti
visuomenės sveikatą studijuojančius

studentus ir šios srities darbuotojus įgyti lyderystės kompetencijų ir
plėsti supratimą apie lyderystę ir
vadovavimą – kaip vieną iš svarbių
visuomenės sveikatos funkcijų.
Šios konferencijos metu buvo
kalbama apie esminį lyderiavimo
visuomenės sveikatos praktikoje
vaidmenį, apie tai, kas yra efektyvus
lyderiavimas, kaip parengti visuomenės sveikatos lyderius, kurie efektyviai dirbtų, koks turėtų būti visuomenės sveikatos lyderių ugdymas,
kad jie sugebėtų tinkamai reaguoti
į iškilusias visuomenės sveikatos
problemas greitai kintamoje visuomenėje. Konferencijoje pabrėžta, kad
šių dienų visuomenės sveikatos specialistų prisitaikymas prie pokyčių
labai svarbus, norint konstruktyviai
ir efektyviai dirbti. Specialistai turi
gebėti ne tik dirbti su bendruomene,

jos grupėmis, tačiau ir bendradarbiauti su politikais, padėti jiems
formuoti efektyvią sveikatos politiką.
Lyderiams labai svarbu pasitelkti
žiniasklaidą bei viešuosius ryšius
aktualioms sveikatos problemoms
viešinti.
Visuomenės sveikatos problemų
sprendimas dažnai trunka metų
metais, nes tai susiję su lėta visuomenės požiūrio kaita ir su po truputį
kintama gyvensena. Todėl visuomenės sveikatos lyderiams turėtų būti
būdingas įžvalgumas, pasišventimas
ir ilgalaikis atsidavimas savo misijai.
Lyderiui nepakanka turėti vien profesinių žinių. Jiems būtinos ir bendrosios kompetencijos, iš kurių yra ypač
svarbi – mokėjimas mokytis bei kelti
kvalifikaciją visą gyvenimą.
Lyderystės kursus vertino studentai
LEPHIE projekto baigiamojoje konferencijoje „Lyderiavimas visuomenės
sveikatoje: ateities vizija“ pateikti
bandomųjų lyderiavimo kursų, kurie
buvo vykdomi keturiuose Europos
miestuose: Mastrichte (Maastricht),
Šefilde (Sheffield), Grace (Graz)
ir Kaune, rezultatai. Stendiniame
pranešime buvo pristatyti studentų
vertinimo palyginimai, pateikiamos
jų patirtys mokymų metu. Stendiniame pranešime parodyta, kiek
kurso dalyviams buvo aiškūs mokymo tikslai, koks kursų medžiagos

pritaikomumas darbe, kaip dalyviai
vertina kursų naudą, literatūros
naudingumą. Paaiškėjo, kad projekte
dalyvavę LSMU visuomenės sveikatos atstovai mokymus vertino labiau
kritiškai, palyginti su kitais projekto
dalyviais.
Organizuojami kursai buvo išskirtiniai, palyginti su anksčiau vykusiais
kursais. Mokymai vyko 8 savaites.
Taikytas mišraus mokymo modelis
(angl. blended learning) – kai pirmosios pratybos vyko gyvai, tiesiogiai
bendraujant (auditorinis darbas) bei
vėliau – nuotoliniu būdu naudojant
Elluminate internetinę technologiją.
Mokymas rėmėsi ne tik mišraus
mokymo modeliu, bet ir probleminio mokymo metodika. Ji, rengiant
visuomenės sveikatos specialistus
Lietuvoje, iki šiol mažai taikoma.
Todėl buvo siekiama išsiaiškinti, kaip
šiuos modernaus mokymo metodus
vertino mokymų dalyviai.
Apklausoje dalyvavo visi 19 dalyvių,
išklausiusių visą mokymo kursą:
8 olandai, 5 lietuviai, 6 dalyviai iš
Austrijos. Jiems klausimynai pateikti
prieš ir po mokymo kurso, siekiant
įvertinti, kaip pasikeitė dalyvių lyderystės kompetencijos, kaip vertinama mokymo kokybė. Praėjus 4–5
mėnesiams po mokymų buvo atlikta
Kauno grupės dalyvių apklausa.
Apklausos metu paaiškėjo, kad

kauno kLinikų kraujo centrui – vieni metai
1 p.
Kauno klinikų Kraujo centro principai
skiriasi nuo kitų donorystės centrų. Čia
donorų kraujas nėra prekė. Pagrindinis
Kraujo centro uždavinys – tiekti kokybiškus kraujo komponentus Kauno
klinikų pacientams.
Kraujo donorystė – sritis, kurioje reikalingas ypatingas bendradarbiavimas
tarp donorų ir personalo. Pasaulyje
dar nėra dirbtinio kraujo, kuris galėtų
pakeisti donorų kraują. Kol paruošiamas kokybiškas ir saugus naudoti
kraujo komponentas, vykdoma daug
technologinių procesų.
Kraujo centro donorų organizatorė
Auksė Gulbinaitė yra iš tų centro darbuotojų, kurie reikalingi vienu metu
keliose vietose: ir išvykoje propaguoti
donorystę, telkti visuomenę, ir prie
darbo stalo.
A. Gulbinaitė giria įvairių mokymo
įstaigų ERASMUS programos studentus, kurie atsisako bet kokių padėkos
formų ir pripažįsta neatlygintiną kraujo
donorystę. Donorų organizatorė džiaugiasi ERASMUS studentų pilietišku elgesiu net ir ne savo gimtajame krašte.
Į neatlygintinos kraujo donorystės propagavimą bandoma aktyviai įtraukti ir
LSMU Studentų atstovybę bei Lietuvos
medicinos studentų asociaciją (LiMSA).
Centro darbuotojų lūkestis – aktyvesni
LSMU studentai – dažniau užsukantys
į Klinikų Kraujo centrą, aktyviau dalyvaujantys organizuojamose kraujo
donorystės akcijose.
„Tikimės, gražūs pavyzdžiai skatins
kilniems poelgiams, – sakė centro
vadovė. – Nuoširdžiai dėkojame ir
džiaugiamės donorais, jau pirmaisiais
Kraujo centro veiklos metais davusiais
kraujo 4 ir daugiau kartų. Tai Klinikų

K. Šimatonio nuotr.
Valdymo tarnybos direktorius ir Urologijos klinikos gydytojas chirurgas
Edmundas Varpiotas, Intensyviosios
terapijos klinikos gydytojas rezidentas
Aurimas Pečkauskas, Kraujo centro
darbuotojai Auksė Gulbinaitė ir Edvardas Dulinskas. Esame dėkingi Klinikų
darbuotojams, propaguojantiems
kraujo donorystę ir savo pavyzdžiu,
ir telkiant donorus. Tai Klinikų Ryšių
su visuomene skyriaus vadovė Milda
Dambrauskienė, padedanti organizuoti
kraujo donorystės akcijas už Klinikų
ribų, Onkologijos ir hematologijos
klinikos gydytoja rezidentė Eglė Simaškienė, periodiškai skatinanti MF
IV kurso studentų grupes susipažinti
su Kauno klinikų Kraujo centro veikla,
Neurochirurgijos klinikos intensyviosios terapijos skyriuje kraujo donorystę aktyviai propaguojanti vyresnioji
slaugytoja-slaugos administratorė Ingrida Urbonienė. Dėkojame Urologijos,
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
bei Akušerijos ir ginekologijos klinikų
darbuotojams už kraujo donorystės
propagavimą.“
Kokybės užtikrinimo specialistė Dalia
Toločkienė supažindino su centre
veikiančia šiuolaikine medicinine apa-

ratūra, tarp jų – ir su modernia įranga
kraujo komponentams švitinti.
„Klinikoms labai svarbu turėti savo
Kraujo centrą. Pirmiausia, dėl kokybės ir kartu – dėl pacientų saugumo
bei sveikatos, – sakė kokybės užtikrinimo specialistė. – Kraujo komponentams keliami tam tikri kokybės
reikalavimai. Infekcinių ligų (sifilio,
ŽIV, B, C hepatitų) serologinius ir virusų nukleorūgščių tyrimus atliekame
naudodami donorų kraujo individualų
mėginį, nedarome mišinių. Atliekame
kraujo komponentų kokybės kontrolės
tyrimus. Mūsų kraujo komponentų
kokybės tyrimai visiškai atitinka
reikalavimus. Tuo džiaugiamės, nes
pagrindinis mūsų tikslas: jokios žalos
donorui, kuo didesnė nauda recipientui ir pagalba medikams.“
„Klinikų Kraujo centre naudojama
daugiapakopė kokybės sistema, –
apibendrino centro vadovė. – Esame
pasirengę ir autologinei kraujo donorystei, tačiau ji praėjusiais metais dar
nebuvo populiari.“
Kraujo centro šeimos gydytoja Rasa
Paulauskaitė pasakojo apie autologinę
kraujo donorystę. Tai tokia donorystė,
kai paciento kraujas naudojamas jam

pačiam: donoras ir recipientas yra tas
pats žmogus. Taikoma ortopedijoje,
širdies chirurgijoje, vaikams, turintiems skoliozę, ir pan.
„Kai numatyta operacijos data, pacientas pradeda jai ruoštis, pradedamas
rinkti jo kraujas. Paimamas kraujas,
atitinkamai paruošiamas ir tam pačiam
žmogus prireikus panaudojamas. Likus
4–6 savaitėms iki operacijos, gydytojas, kuris atliks operaciją, atsiunčia
į Kraujo centrą pacientą, siuntime
parašęs operacijos datą, reikalingą
kraujo kiekį ir komponentus. Reikia
žinoti ir gretutines paciento ligas.
Kraujas imamas 1 kartą per savaitę –
450 ml. Paskutinis kartas turi būti
likus ne mažiau 3 paros (72 val.) iki
operacijos. Autologinės donorystės
kraujas ruošiamas tik tam pačiam
žmogui, jei kraujas lieka nepanaudotas, jis – sunaikinamas“, – pasakojo
R. Paulauskaitė.
„Kraujo donorų daugėja, tačiau informacijos ir žinių stoka jaučiama net ir
tarp medikų. Būna atsiunčia pacientą,
o jis – netinka dėl kontraindikacijų, – pasakojo šeimos gydytoja. – Bet
judame į priekį. Kartais patys pacientai
skambina pasiteirauti apie šį metodą,
kaip pasiruošti, apie dokumentų tvarkymą ir pan. Autologinis kraujo perpylimas neišsprendžia visų su kraujo
perpylimais susijusių problemų, bet
jis yra pats saugiausias kraujo perpylimas ir reikšmingas kraujo taupymo
strategijai.“
„Norisi kreiptis ir į kolegas medikus:
kai prie paciento lovos matote kabantį
maišelį su krauju, prisiminkite, kad jis
iš niekur neatsirado, jo niekas nesukūrė – jį davė sveikas žmogus“, – priminė
kokybės užtikrinimo specialistė D. To-

prastesnį vertinimą lėmė tai, kad
dalyviams trūko patirties sprendžiant užduotis pagal probleminio
mokymosi modelį. Mokymai taip
pat neatitiko dalyvių lūkesčių, susijusių su kursams ir užduotims
skirtu laiku. Daugelis dalyvių dirbo,
studijavo, todėl jie negalėjo skirti
pakankamai laiko mokymuisi. „Kursuose rekomenduojama per daug
literatūros, kad būtų įmanoma viską
perskaityti“, „Per mažai laiko skiriama darbui grupėse“ – teigė tyrimo
dalyviai.
Rezultatus pateikę lyderystės kurso
rengėjai, remdamiesi tyrimo duomenimis, rekomenduoja daugiau
dėmesio skirti probleminio mokymosi modeliui suprasti ir išmokti.
Rengiant ateityje panašaus pobūdžio
mokymus, rekomenduojama atsižvelgti į siūlomų užduočių, rekomenduojamos literatūros apimtį, kad
dirbantys, studijuojantys kitus dalykus kursantai turėtų galimybę derinti
lyderystės mokymus ir darbą ar
studijas. Tiek kursuose dalyvaujantys specialistai, tiek dėstytojai prieš
kursus turėtų būti informuojami
apie mišraus mokymosi sunkumus ir
galimybes, galimas bendravimo kliūtis, apie savarankiškam darbui skirto
laiko apimtį bei apie teigiamą požiūrį
į skirtingų dėstytojų mokymo būdo
privalumus.

ločkienė, o centro vadovė dr. J. Jeroch
patikino, kad visi Kraujo centro darbuotojai ir jų šeimos nariai, kuriems
leidžia sveikata, yra kraujo donorai.
„Kažkas turi aktyvinti tapti kraujo
donorais – o kas labiau nei medikai?
Medikų žodis, pavyzdys gali labai
daug“, – D. Toločkienė prašo medikų,
kurie mato apie pacientą besibūriuojančius lankytojus ir klausinėjančius,
ką jie galėtų padėti, tiesiog – paprašyti
jų eiti duoti kraujo ir pridūrė:
„Kas čia žino, gal šis geras poelgis
padės ne tik „kažkam“, bet prisidės
ir prie artimo gerovės bei sveikatos,
bus „įskaityta aukščiausioje buhalterijoje“… Šalčiai dar už lango, bet
šv. Velykos nenumaldomai artėja.
Noriu pasiūlyti visiems geros valios
žmonėms: padarykite Klinikų pacientams neatlygintiną dovaną – duokite
kraujo – tikrai suteiksite velykinio
džiaugsmo. Ir ne tik…“
„Nuoširdų ačiū tariame visiems kraujo
donorams ir propaguojantiems kraujo
donorystę. Jų pavyzdžiu kviečiame
pasekti daugiau mūsų bendruomenės
narių, dovanoti dalelę savo gerumo,
pasiryžti išreikšti gerą valią – jos laukia
daugybė pacientų, kartais vienam iš jų
prireikia keliolikos ar keliasdešimt donorų kraujo komponentų, – sakė centro
vadovė. – Šalia įvairiai pasireiškiančių
mūsų „meilių“ gamtai, gyvūnams,
kalnams ir kelionėms ar įvairioms
kolekcijoms, gardžioms priklausomybėms – neužmirškime ir meilės žmogui.
Ne veltui popiežius Jonas Paulius II donorystę pavadino didžiausia žmogaus
meilės žmogui išraiška.“
„Kraujas, deja, dar nėra pagaminamas
produktas. Pasaulyje nėra dirbtinio
kraujo. Ir nežinia, kada mūsų artimiesiems jo prisireiks... Viliamės, kad
visuomenė užsikrės geranoriškumu“, –
sakė dr. Jolanta Jeroch.
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pavaSariu dveLkianti paroda
„du pavaSariai“
Dviejų tapytojų iš Vilniaus paroda „Du pavasariai“ Kauno klinikų
Akušerijos ir ginekologijos klinikos II a. fojė veiks iki gegužės 20 d.

Rūta Eidukaitytė ir Aistė Gabrielė Černiūtė.

K

ovo 19 d. Akušerijos ir ginekologijos klinikoje buvo pristatyta
Rūtos Eidukaitytės ir Aistės Gabrielės
Černiūtės tapybos darbų paroda „Du
pavasariai“. Klinikos vadovė prof.
Rūta Jolanta Nadišauskienė pasveikino dalyvius, susirinkusius į parodos
atidarymą, ir pristatė darbų autores.

K. Šimatonio nuotr.

„Mes visi norėjome pavasario, o
dailininkės Rūta ir Aistė mums juos
atnešė net du,“ - džiaugėsi profesorė.
Parodos autorės pasakojo, kad pavadinimo „Du pavasariai“ idėja kilo
neatsitiktinai. Prieš trejetą metų
atidarytoje R. Eidukaitytės ir A. Čer-

niūtės galerijoje-studijoje yra du
langai, dvi palangės, du molbertai.
O ir menininkių kūryba nėra panaši.
Tad pristatyta tapybos darbų paroda – ne vienus metus brandintas
ir tobulintas dviejų skirtingų, bet
kartu darniai dirbančių autorių rezultatas.
Tapytojos pasidžiaugė, kad jų
darbus Akušerijos ir ginekologijos
klinika priglaudė tokiame elegantiškame ir šviesiame koridoriuje. Pasak
parodos darbų autorių, gavus pasiūlymą iš klinikos administratorės, jos
kaipmat sutiko. „Ši erdvė yra kuo
puikiausia ir tinkama mūsų darbams
eksponuoti,“ – patikino dailininkės.
Rūta Eidukaitytė yra dailininkė realistė (2003 metais ji baigė tapybos
magistro studijas Vilniaus dailės
akademijoje, kur kritinio realizmo
tradicijos yra gyvybingos dar nuo
pirmosios Lietuvos Respublikos
laikų). Ją domina supančio peizažo
(natūralaus arba urbanistinio) detalės, ypač svarbūs yra juose judantys
žmonės. Skiriamieji Aistės Gabrielės
Černiūtės tapybos bruožai – dažų
klampumas ir potėpių figūratyvizmas, ir teatrališkos gaidelės.
Menininkė propaguoja pastoziškos
tapybos sampratą: daugybė dažų
sluoksnių gula vienas ant kito,
dengdami ankstesnius arba vitražiškai prasismelkdami.
Kauno klinikų inf.

naktiniS Studentų tinkLinio turnyraS
Eligijus Vyskupaitis, vyr. teisėjas

T

inklinio turnyras – tai vienas iš Sveikatos metų renginių
LSMU. Studentų tinklinio turnyras kovo mėnesį vyko du
vakarus dviem etapais.
Vienas etapas – LSMU VA sporto salėje. Jį organizavo VASA,
dalyvavo Veterinarijos akademijos studentai (12 komandų).
Antrasis etapas – LSMU MA sporto salėje. Jame dalyvavo
Medicinos akademijos studentai (7 komandos).
Komandų sudėtis: 4 žaidėjai (2 studentės + 2 studentai).
Žaidžiama viena partija iki 15 taškų. Finaliniame trejete
komandos žaidė ratų sistema.

LSMU VA turnyre I vietą užėmė 5-oji komanda (kapitonė
Žydrūnė Mortūnaitė) VM (II k.).
II vietą – 4-oji komanda (kapitonas Tomas Viselga) VM (II k.).
III vietą – 10-oji komanda (kapitonas Mindaugas Rukanskis) VM (II k.).
LSMU MA turnyre I vietą užėmė 3-ioji komanda (kapitonas
Saulius Žukauskas) OF (III k.).
II vietą – 6-oji komanda (kapitonė Guoda Vilkaitė) MF (I k.).
III vietą – 1-oji komanda (kapitonė Aistė Sudmantaitė)
FF (IV k.).
Studentai buvo apdovanoti LSMU Sporto centro medaliais
ir diplomais.

VA tinklininkai.

MA tinklininkai.

autoriaus nuotraukos

informacija

Nuoširdžiai užjaučiame Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros
docentę Rūtą Butkevičienę mirus mylimam tėveliui.
LSMu MA Visuomenės sveikatos fakulteto bendruomenė
Nuoširdžiai užjaučiame LSMU MA Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros
doc. Rūtą Butkevičienę dėl tėvelio mirties.
LSMu MA Slaugos ir rūpybos katedros kolektyvas
Skausmo ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Biochemijos katedros
profesorę Ramunę Morkūnienę dėl tėvelio mirties.
Biochemijos katedros bendradarbiai

ADMINISTRAcIJA SKELBIA KoNKuRSą EITI ŠIAS PAREIGAS:
■ Kineziterapeuto (1 + 2 × 0,25 et.) Reabilitacijos klinikoje.
Prašymą, gyvenimo aprašymą, turimą specialybę ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, rekomendacijas pateikti Kauno klinikų Personalo skyriui per 10 dienų nuo paskelbimo datos.
Prof. Juozas Pundzius, Generalinis direktorius

paskaita!
Kovo 27 d. 10 val. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė
dr. Violeta Baliukonienė LSMU VA III auditorijoje (Tilžės g. 18) skaitys viešąją paskaitą „Mikotoksinų kaupimosi pašaruose dėsningumai bei užterštų
mikotoksinais pašarų toksiškumas“. Kviečiame dalyvauti.

dvaSinėS atodangoS –
pašnekeSiai Su iškiLiomiS aSmenybėmiS
apie džiaugSmą ir norą gyventi…
ir ką daryti, kai jiS SuSvyruoja?
Visi, kuriems tai rūpi, kviečiami į susitikimą su rašytoju, kino režisieriumi,
aktoriumi, knygų autoriumi, dainų atlikėju ir aktyviu visuomenės veikėju
Vytautu V. Landsbergiu.
Laikas:
Susitikimo vieta:

kovo 26 d. 16 val.
LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas (MLK),
Z. Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas).
Renginys nemokamas.
LSMu Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedra
ir Sveikatos tyrimų institutas

LSmu bendradarbiauS
Su kento vaLStybinio
univerSiteto koLedžu
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas bendradarbiaus su Kento
valstybinio universiteto Visuomenės sveikatos koledžu (JAV).
LSMU bendradarbiavimo ryšius
akademinėje tarpkultūrinėje bei
mokslo tiriamojoje srityse praplėtė
nauja sutartis. LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos
tyrimų instituto iniciatyva pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Kento
valstybinio universiteto Visuomenės
sveikatos koledžu (JAV).
Kaip pabrėžia LSMU MA Visuomenės
sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų
instituto vadovas prof. Aurelijus
Veryga bendradarbiavimo sutartis
vainikavo ilgametį darbą su garsiu
profesoriumi Kenu Zakariasenu, lyderystės tyrėju ir inovatyviu dėstytoju.
Tikimės, kad profesoriaus paskaitų
turės galimybę klausytis ir LSMU
studentai. Profesoriaus K. Zakariaseno paskaitos yra ypač įdomios, jose
taikomas įvairios naujos metodikos.
Vienas sutarties tikslų, kokį sau
keliame, tai Vadovavimo psichologijos kursas mūsų Universitete.“ Anot
prof. A. Verygos, vadovavimo psichologijos sritis labai susijusi su emocinio intelekto reikšme lyderystės

ugdymui ir įvairiais kitais įdomiais
praktiniais aspektais.
Universitetų bendradarbiavimas plačiąja prasme, žinoma, įtrauks tokias
veiklas kaip studentų ir akademinio
personalo mainų programos, tiriamieji darbai, jungtinių seminarų ir
konferencijų organizavimas, studijų
programų plėtra ir pan.
Kento valstybinio universiteto Visuomenės sveikatos koledže studentai,
siekiantys Visuomenės sveikatos
mokslų bakalauro diplomo, įgyja
biostatistikos, epidemiologijos, sveikatos politikos ir valdymo, socialinių
ir elgsenos mokslų žinių. Baigę bakalauro studijų programą, studentai
gali rinktis magistro studijų programas: epidemiologiją, biostatistiką,
aplinkos sveikatos mokslus, socialinius ir elgsenos mokslus, sveikatos
politiką ir valdymą. Studijuojant
doktorantūroje galima specializuotis
epidemiologijoje, sveikatos politikoje
ir valdyme bei studijuoti profilaktikos mokslus.
AVE VITA inf.

