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PIRMOJI ANESTEZIOLOGIJOS SAVAITĖ LIETUVOJE
Kiekvienais metais spalio 16 d. pasaulyje minima Anesteziologijos
diena, tačiau šiemet Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinės draugijos Anesteziologijos būrelio iniciatyva šiai
progai paminėti buvo skirta visa savaitė. Tikslas – šviesti medicinos
akademinę bendruomenę ir visuomenę aktualiais anesteziologijos
klausimais bei atkreipti dėmesį į šią jau 173-iąjį gimtadienį mininčią
medicinos sritį.

Asmeninės nuotr.

Prof. dr. Jūratė Gudaitytė,
Mantė Bružaitė
Kodėl pasirinkta spalio 16 diena?
Būtent vienas tos dienos, 1846 metų
spalio 16-osios, įvykis laikomas
vienu svarbiausių visoje medicinos
istorijoje. Odontologas William’as
Thomas Green’as Morton’as Masačusetso ligoninėje (Bostone) pirmą
kartą viešai pademonstravo chirurginę anesteziją eteriu; ją taikydamas chirurgas dr. John’as Collins’as
Warren’as vietiniam spaustuvininkui

p. Edward’ui Gilbert’ui Abbott’ui
atliko žandikaulio auglio šalinimo
operaciją, kurios metu pacientas
nejautė skausmo. Taip iš pagrindų
buvo pakeista antihumaniška praktika, t. y. atsivėrė galimybės chirurgines operacijas atlikti be skausmo.
Pasak LSMU SMD Anesteziologijos
būrelio mokslinės vadovės prof. dr.
Jūratės Gudaitytės, be anesteziologijos nebūtų įmanomas chirurgijos
tobulėjimas, o šiais laikais anestezijos poreikiai išsiplėtė toli už operacinės ribų.
4 p.

TVIRTĖJA BENDRADARBIAVIMO TILTAI SU JAPONIJA:
JUNGTINIS GYVYBĖS MOKSLŲ SIMPOZIUMAS – JAU ŠEŠTASIS
Tęsiama vieno sėkmingiausių
bendrų Lietuvos ir Japonijos
mokslo renginių tradicija:
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) atstovai iš
Tokijo (Japonija) Teikyo universitete vykusio šeštojo Lietuvos–Japonijos jungtinio gyvybės mokslų simpoziumo grįžo
su naujomis idėjomis, įžvalgomis ir puikiais įspūdžiais.
Yumeko nuotr.
Rasa Masiokaitė,
LSMU viešųjų ryšių specialistė
LSMU itin aktyviai bendradarbiauja
su Japonijos mokslo ir studijų institucijomis. Viena pastoviausių bend
radarbiavimo formų – jau šeštąjį
kartą surengtas jungtinis gyvybės
mokslų simpoziumas.
Paeiliui Japonijoje ir Lietuvoje kasmet

spalį vykstantis simpoziumas išskirtinis susitelkimu į fundamentaliuosius
sveikatos ir gyvybės mokslų tyrimus,
veidrodiniu abiejų valstybių aktualių
mokslo tyrimų ir sričių pristatymu –
ir itin intensyvia programa.
Į šiųmetį simpoziumą vyko ir jame
pranešimus skaitė LSMU mokslininkai
prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė,

prof. dr. Dainius Haroldas Pauža, prof.
dr. Arvydas Ūsas, prof. dr. Juozas
Kupčinskas ir dr. Tomas Lapinskas.
„Sutapo, kad simpoziumo rėmimo
iniciatyvą Lietuvos mokslų taryba
(LMT) šiemet perdavė LSMU. Pateikę
paraiškas, sulaukėme LMT biuro
Briuselyje paramos, o simpoziume
Japonijoje atstovavome ne tik LSMU,

bet ir Lietuvai“, – pasakojo prof. dr.
Dainius Haroldas Pauža.
Mokslo forumą Japonijoje atidarė
Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto
viceministras prof. Valdemaras Razumas ir Lietuvos ambasadorius Japonijoje Gediminas Varvuolis, dalyvius
pasveikino Teikyo universiteto vicerektorė prof. H. Okinaga, Japonijos

švietimo, kultūros, sporto, mokslo
ir technologijų ministerijos (MEXT)
atstovas Y. Hishiyama.
Programa buvo išties intensyvi: jau
LSMU mokslininkų delegacijos atvykimo dieną vyko susitikimai su Japonijos mokslo institucijų atstovais.
Susitikimai, išvykos intensyviai vyko
ir kitą dieną po simpoziumo.
4 p.
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TARPTAUTINĖ VETERINARIJOS FAKULTETO MAISTO IR ŽAIDIMŲ ŠVENTĖ 2019
Spalio 17 d. Veterinarijos fakultete pirmą kartą vyko Tarptautinė
maisto ir žaidimų šventė. Renginio metu Universiteto bendruomenė
turėjo galimybę susipažinti su Veterinarijos fakultete studijuojančių
užsienio studentų šalių kultūra, kalba ir tradiciniais patiekalais.
Pagrindinis renginio tikslas – ne tik geriau pažinti Veterinarijos
fakulteto užsienio studentus, bet ir paskatinti glaudesnį lietuvių
ir užsienio studentų bendravimą.

A. Banelytės, A. Nevmark, J. Kempen nuotr.
Paulė Bertašiūtė,
Veterinarijos akademijos studentų
asociacija (LSMU VASA)

Š

ventėje dalyvavo ir savo šalims
atstovavo daugybė studentų iš
įvairiausių pasaulio vietų – Prancūzijos, Airijos, Ispanijos, Italijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Libano,
Izraelio, Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Kipro, Austrijos bei Lietuvos.
Vakaras prasidėjo LSMU VA kanc
lerio prof. Mindaugo Malakausko
ir Veterinarijos fakulteto dekanės
prof. Vitos Riškevičienės sveikinimo
kalbomis. Šventės dalyviams, kaip
vienai didelei šeimai, dekanė įteikė juodos duonos, kurią visi – tiek

lietuviai, tiek užsieniečiai – dalijosi
ir valgė.
Renginyje buvo galima skanauti
įvairių šalių komandų paruoštų
tradicinių patiekalų, pvz.: švediškas-suomiškas šokoladinis pyragas
(Kärleksmums), vokiškos orkaitėje
keptos bulvės (Ofenkartoffeln) arba
bulvių salotos (Kartoffelsalat), ispaniška pomidorų sriuba (Salmorejo),
austriškas šnicelis (Schnitzel), airiškas Šeferdo pyragas (Shepherds
Pie) arba bulvių košė (Colcannon),
kiprietiški kepti makaronai (Makaronia tou fournou), itališkas baklažanų
pyragas (Parmigiana di malanzane),
prancūziškas alyvuogių pyragas
(Cake aux olives) ar kruasanai

(Croissant), libanietiškos pomidorų
ir petražolių salotos (Tabbouleh)
arba razinų ir riešutų desertas
(Meghleh) bei kitais. JAV atstovės
vaišino šokoladiniu „Brownies“ ir
obuolių pyragais, studentai iš Izraelio – falafeliais, o lietuviai – šaltibarščiais, saldaus pieno sūriu, „Tinginiu“, šakočiu ir kitais lietuviškais
produktais.
Kiekviena šalis savo stalą pasipuošė
nuotraukomis su įžymiausiomis tos
šalies vietovėmis, žmonėmis arba
tos šalies kultūrą atspindinčiais simboliais. Šventės dalyviai turėjo galimybę išgirsti ir išmokti kiekvienos
šalies populiariausių greitakalbių.
Renginyje nuotaiką pakėlė ne tik

skanus maistas, skambanti įvairių
šalių muzika, bet ir žaidimai, kurių
metu dalyviai galėjo pažinti vieni
kitus ir smagiai praleisti laiką.
Viso vakaro metu vyko balsavimas
už labiausiai patikusios šalies patiekalus. Suskaičiavus šalių vėliavėles,
kuriomis balsavo rinkėjai, paaiškėjo,
kad nedideliu skirtumu pirmąsias
vietas užėmė Libano, Airijos ir Izraelio komandos. Už savo šalių pristatymus, nacionalinius patiekalus ir jų
pateikimą visi dalyviai buvo apdovanoti lietuvišku šakočiu.
Džiugu, kad idėja per skirtingų šalių
maistą ir žaidimus artimiau pažinti
vieni kitus subūrė Veterinarijos
fakulteto lietuvių ir anglų kalbomis

studijuojančių studentų organizacijas. Dėl Tarptautinės veterinarijos
studentų asociacijos (IVSA-Lietuva)
(International Veterinary Student
Association (IVSA-Lithuania)), Lietuvos užsienio veterinarijos studentų
sąjungos (Lithuanian International
Veterinary Student Unity (LIVSU)) ir
Veterinarijos akademijos studentų
atstovybės (VASA) šventė buvo puikiai suorganizuota. Nuoširdi padėka
Veterinarijos fakulteto dekanei prof.
Vitai Riškevičienei už šventės finansinę paramą ir idėjos palaikymą.
Tikimasi, kad ši šventė taps nauja
Veterinarijos akademijos tradicija,
kuriančia tvirtus ryšius su fakulteto
studentais.
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RINKIS ERASMUS+ MAINŲ GALIMYBES SARDINIJOJE
Agnė Jašauskaitė, TRSC Tarptautinių
programų koordinatorė

I

talija – šalis, turinti daug žavesio,
viliojanti ne tik turistus, bet ir
studentus. Įvairus kraštovaizdis,
milžiniškas kultūrinis ir istorinis
palikimas, ikoninės ir istorinės
vietos, išskirtinė vietos virtuvė.
Žodžio „universitetas“ kilmė taip
pat priskiriama Italijai, o ir vienas
seniausių pasaulyje universitetų
yra būtent čia. Spalio 13–19 d. LSMU
Tarptautinių ryšių ir studijų centro
(TRSC) Akademinio judumo skyriaus
tarptautinių programų koordinatorės
Eglė Vizbaraitė ir Agnė Jašauskaitė
lankėsi Italijos Sasario universitete
(UNISS) Sardinijoje. Šiame vidutinio
dydžio universitete, turinčiame
padalinius 4 Sardinijos miestuose
(Sãsaris, Òlbija, Nuoras ir Oristãno)
mokosi daugiau nei 12 000 studentų,
iš jų 10 proc. – užsienio studentai.
Didžiausias Medicinos fakultetas
turi du skyrius – Biomedicinos ir
Medicinos, kurių studijų programos
panašios į LSMU. Studentai gali studijuoti biotechnologijjas, psichologiją, kineziterapiją, akušeriją, slaugą,
mediciną ir odontologiją.
LSMU atstovės susitiko su UNISS
Tarptautinių ryšių administracijos
ir Medicinos fakulteto akademinės
bendruomenės atstovais, dalyvaujančiais vykdant Erasmus+ veiklas,

Autorės nuotr.
aptarė svarbius mainų organizavimo
aspektus, inicijavo Erasmus+ programos mainus su abiejų institucijų doktorantais. Taip pat aplankė
UNISS studijuojančią LSMU MA MF
Erasmus+ studentę Kamilę Kraulėdaitę, su kuria aptarė aktualius studijų klausimus, įvertino studentės
integraciją į universiteto akademinį
ir socialinį gyvenimą, kartu apžiūrėjo
universiteto infrastruktūrą.
Erasmus+ studentė Kamilė pabrėžė,
kad atvykstantiems mainų studentams nereikėtų išsigąsti italų kalbos,
kuria vyksta studijos universitete.
Prieš prasidedant Erasmus+ studijoms ar praktikai mainų studentams
UNISS kalbų centro organizuojami

nemokami italų kalbos kursai, leidžia studentams pasiekti tinkamą
kalbos lygį. Akademinių semestrų
metu taip pat rengiami tarpiniai
italų kalbos kursai. Kaip ir LSMU,
taip ir UNISS yra pateikiami klausimynai atvykstantiems mainų
studentams – tai padeda pagerinti
siūlomas paslaugas ir patenkinti
Erasmus+ bendruomenės poreikius.
Dar prieš atvykstant studentams yra
priskiriamas mentorius, atsakingas
ne tik už pagalbą studentui, atstovavimą jo interesams, bet ir pranešimus apie atvykstančių studentų
galimus pažeidimus arba bet kokią
diskriminacijos riziką atvykstančiųjų
atžvilgiu.

LSMU studentų susidomėjimas mainų studijomis arba praktikų galimybėmis Italijoje nuolat didėja. Pagal
išvykusių studentų skaičių pastaruoju metu išvyksta apie 35 LSMU studentai per metus, Italija įsitvirtinusi
pirmoje vietoje tarp pasirinktų šalių.
Atvykstantys studentai iš Italijos
irgi vis dažniau atranda mokslo galimybes LSMU. Atvykusių studentų
skaičius iš Italijos nusileidžia tik
studentams iš Ispanijos. Po šio susitikimo UNISS fakultetų koordinatoriai
pastebėjo realias galimybes siųsti
savo studentus pagal Erasmus+
programą į LSMU. TRSC Akademinių
mainų skyrius irgi savo ruožtu norėtų paskatinti LSMU studentus išban-

dyti akademinius mainus. Galimybė
studijuoti pagal kitokią švietimo
sistemą ir pažinti pasaulį, autentiškas kultūras suteikia galimybę
visokeriopai praplėsti studijų metu
sukauptas žinias ir įgyti išsilavinimą,
iš pagrindų keičiantį pasaulėžiūrą ir
leidžiantį tapti pasaulio piliečiu.
Primename, kad atrankos Erasmus+
mainams LSMU vyksta kasmet
sausio–kovo mėnesiais. Kviečiame LSMU bendruomenę skaityti naujienas socialiniame tinke
„Facebook“: Erasmus+ LSMU, LSMU
interneto svetainėje arba tiesiog užsukti konsultacijai į LSMU TRSC Akademinio judumo skyrių LSMU Medicinos akademijoje (124 arba 127 kab.).

LSMU PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR SVEIKATOS MOKYMŲ CENTRO
MOKYMAI KAUNO MIESTO ĮMONĖSE
Laura Digrytė, LSMU Sveikatos psichologijos katedros asistentė

D

ar 2019 m. pradžioje Kauno miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras inicijavo projektą „Sveikatink ir
valdyk“, kurio metu Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (LSMU) Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centro
veiklose dalyvaujančios prof. Dalia Antinienė, prof. Nida Žemaitienė, doc. Junona
Silvija Almonaitienė, lekt. Irina Banienė,
lekt. Ingrida Pilkionienė, lekt. Aušra Norė
vedė mokymus Kauno miesto įmonių
darbuotojams. Mokymuose skatinta rūpintis psichikos sveikata, gilintos teorinės
žinios ir dalyvauta praktinėse užduotyse,
aptartos galimybės ir galimos kliūtys pritaikant gaunamas žinias darbe. Jau įvadinėje mokymų dalyje, į kurią visuomenės
sveikatos biuro specialistė Ignė Jurdonė
pakvietė visas Kauno miesto įmones,
norinčias dalyvauti projekte, buvo galima
pamatyti – susidomėjimas mokymais yra
daug didesnis, nei buvo galima pakviesti
į tęstinius mokymų susitikimus. Tolimesniuose etapuose dalyvavo 10 įmonių,
kurių vadovai buvo daugiausia motyvuoti
sudaryti sąlygas sau ir darbuotojams –
daugiau nei 6 mėnesius turėti psichologių mokymus, kuriuose gilintos žinios
iš psichikos sveikatos gerinimo srities.
Vadovams skirtų mokymų metu mokyta
vertinti psichosocialinę darbo aplinką, atpažinti jos rizikos veiksnius, sukeliančius
darbuotojams stresines reakcijas, spręsti
konfliktines situacijas darbo vietoje. Bendrai darbuotojams skirtų mokymų metu
analizuotos temos – bendravimas su klientais ir kolegomis, konfliktų sprendimas,
neigiamų emocijų ir minčių valdymas.
Džiaugiamės bendradarbiavimu su Kauno
miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir galėję prisijungti prie žinių ir
praktinių įgūdžių suteikimo Kauno miesto
įmonių darbuotojams.
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TVIRTĖJA BENDRADARBIAVIMO TILTAI SU JAPONIJA:
JUNGTINIS GYVYBĖS MOKSLŲ SIMPOZIUMAS – JAU ŠEŠTASIS
1 p.
Pasak prof. dr. D. H. Paužos, šiųmečio simpoziumo tematika buvo
itin įdomi, skaityti apibendrinantys
pranešimai apie ilgamečius mokslo
tyrimus, visi pranešėjai sulaukė
daug klausimų iš kitose srityse besispecializuojančių kolegų.
„Japonijos mokslo plėtra – itin sėk
minga ir sparti. Jie turi visų sričių
ekspertų. Lietuvos ir Japonijos inte-

resai daugelyje sričių sutampa – abi
šalys daug dėmesio skiria gyvybės
mokslams ir medicinai. Japonijos
mokslo, studijų institucijų bendradarbiavimas su Universitetu ir Kauno
klinikomis naudingas abiem šalims
regeneracinės, branduolinės, transplantologijos medicinos, neuromokslų ir kitose tyrimų srityse.
Kasmet pradedami 2–3 nauji bendri
su Japonijos mokslininkais projek-

tai. Per 6 metus įgyvendinta apie
15 bendrų projektų. Tad ratas dalyvių, kurie bent kartą yra dalyvavę
simpoziume, vis plečiasi. Japonai
labai atviri, šilti, puikiai žino Lietuvą,
Kauną, jaučia mūsų šaliai daug simpatijų, tad bendrauti su svetingais
renginio šeimininkais ir dalyviais
buvo itin malonu“, – dalijosi įspūdžiais prof. D. H. Pauža.
Vizito Japonijoje metu LSMU moks-

lininkų delegacija lankėsi Japonijos
Nacionaliniame Globalios sveikatos ir
medicinos centre. Tai Japonijos valstybės biudžeto finansuojama institucija,
kurioje gilinamasi į pasaulines sveikatos apsaugos problemas, tyrinėja
užkrečiamąsias, sunkiai diagnozuojamas, retas ligas. Taip pat lankytasi
Tokijo universiteto ligoninėje, garsioje
itin aukšta sveikatinimo paslaugų kokybe ir aukščiausio lygio paslaugomis.

„Kartais išblėsta net ir geros iniciatyvos. Džiugu, kad jungtinio simpoziumo tradicija tęsiasi, stiprėja. Įdomu
ir tai, kad simpoziumas tampa
puikia proga pabendrauti, pasikeisti
idėjomis ne tik su kitos šalies, bet
ir su savo Universiteto mokslininkais“, – šyptelėjo profesorius.
Pasibaigus šeštajam, jau mąstoma
apie septintąjį simpoziumą: pagal
tradiciją jis kitąmet vyks Kaune.

PIRMOJI ANESTEZIOLOGIJOS SAVAITĖ LIETUVOJE
1 p.
Vis dažniau esame kviečiami teikti
anesteziologijos pagalbą atliekant
invazines diagnostikos ir gydomąsias
procedūras bei malšinant lėtinius
skausmus. Šiuolaikinė samprata apie
anesteziologo specialybę – tai yra
perioperacinės medicinos gydytojas,
teikiantis pagalbą prieš, per ir po
chirurginės ar kitos intervencijos,
kurioje tenka dalyvauti. Deja, kartais
gydytojas anesteziologas dar nėra
tinkamai įvertinamas: plačioji, taip
pat ir medikų visuomenė, išgirsta
apie atliktas sėkmingas chirurgines
ar kitas invazines intervencijas – nutylima, kad jos būtų neįmanomos be
kvalifikuoto anesteziologinės ir kitų
perioperacinės priežiūros tarnybų
darbo.
Šių metų renginius „Anesteziologijos savaitėje 2019“ vienijo tema
„Regioninė anestezija“. Tai yra viena
iš greičiausiai tobulėjančių anesteziologijos sričių visame pasaulyje.
Šiai savaitei skirti renginiai vyko
spalio 14–17 d. Jie apėmė praktinius
mokymus studentams, visuomeninę
akciją, o viską vainikavo mokslinė
konferencija LSMU MA Farmacijos
fakultete.
Spalio 14 d. vyko greitieji ultragarso
diagnostikos protokolo mokymai
kritinių būklių diagnostikai. Jų metu
studentai turėjo galimybę susipažinti
su ultragarso aparatu ir patys pamėginti šį diagnostikos būdą. Mokymus
vedė gyd. rez. Inna Jaremko, kuri
visas savo žinias perteikė studentams. Ūminės ir kritinės būklės
anesteziologijoje – gana dažnos. Tad
progos susipažinti su diagnostikos
metodikomis nenorėjo praleisti nė
vienas šios srities entuziastas.
Spalio 15 d. Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninėje Kauno
klinikose LSMU SMD Anesteziologijos
būrelio studentai dalyvavo visuomeninėje akcijoje. Studentai kalbino
Kauno klinikų lankytojus ir pacientus
ir dalijo jiems lankstinukus apie
regioninę anesteziją ir su ja susijusius mitus. Akcijos tikslas – paraginti visuomenę nebijoti kitokių nei
bendroji anestezijos būdų ir skleisti
žinią apie regioninę anesteziją ir jos
privalumus. LSMU SMD Anesteziologijos būrelio nariai stengėsi atsakyti
į visus žmonių užduodamus klausimus bei suteikė pagrindinę informaciją, ką reikėtų žinoti apie regioninę
nejautrą.
Spalio 16 d. buvo skirta adatos vizualizacijos ultragarsu mokymams,
kurie vėl pritraukė nemažą būrį studentų. Mokymus vedė gyd. rez. Rytis
Mickus ir gyd. rez. Martynas Paliokas. Mokymų metu studentai mokėsi
periferinės nervų blokados technikos
naudodami medicininę simuliaciją.
Studentams mokymai patiko, nes

leido ne tik įsivaizduoti procedūros
eigą ir techniką, bet ir patiems praktiškai išmėginti – naudojant turimas
priemones tirti ultragarsu.
Spalio 17 d. Anesteziologijos savaitės
renginių pabaigą vainikavo konferencija, kurioje dalyvavo ne tik LSMU MA
Medicinos fakulteto studentai, bet ir
svečiai iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Studentų mokslinės
veiklos tinklo reanimatologijos-anesteziologijos grupės. Sveikindamas
konferencijos dalyvius Anesteziologijos klinikos vadovas prof. Andrius
Macas priminė, kad Lietuvos medicina neatsiliko ir, jau praėjus vieniems
metams po bendrosios anestezijos
demonstracijos Bostone, 1847 m.
Vilniuje buvo įdiegta bendroji anestezija eteriu. Konferencijoje buvo
pristatyti 10 atrinktų pranešimų regioninės anestezijos temomis – ne tik
apie Lietuvoje taikomus regioninės
anestezijos būdus, eksperimentinius
darbus, bet ir neseniai pasaulyje
atsiradusius – buvo primintas greitas
šios anesteziologijos šakos progresas. Penkių geriausių pranešimų
autoriai buvo paskatinti prizais –
knygyno dovanų čekiais.

Asmeninės nuotr.
Manome, kad anesteziologijos
dienos minėjimas taps tęstiniu
renginiu. Už pagalbą organizuojant
visos savaitės programą nuoširdžiai
dėkojame Anesteziologijos klinikos vadovui prof. A. Macui, LSMU
Simuliacijos centro personalui ir

jo vadovui doc. Arūnui Gelmanui,
Anesteziologijos klinikos gydytojai Vilmai Traškaitei, VU MF SMVT
Anesteziologijos ir reanimatologijos
grupei bei Vilniaus universiteto
dėstytojams dr. Dianai Gasiūnaitei,
gyd. Giedriui Volbekui, dr. Saulei

Švedienei, LSMU anesteziologijos-reanimatologijos gydytojams
rezidentams Jonei Jackevičiūtei,
Ramunei Jakubauskaitei, Innai Jaremko, Šarlotai Guzovijūtei, Karinai
Lukaševič, Martynui Paliokui, Ryčiui
Mickui, Aistei Urbonaitei.

INFORMACIJA
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PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA
LSMU NI PALANGOS KLINIKOJE
K

iekvienais metais spalio 10 dieną minima
Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ši
diena skirta priminti apie psichikos sveikatos,
jos stiprinimo ir profilaktikos svarbą. Sveikatą
sudaro ne vien tik ligos nebuvimas, bet ir bendra fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, todėl
šią dieną LSMU Neuromokslų instituto Palangos
klinikoje surengti renginiai, atkreipiantys tiek
klinikos pacientų, tiek darbuotojų dėmesį į
psichikos sveikatą ir jos gerinimo būdus.
Rytas prasidėjo nuo bendro Kardiovaskulinės
reabilitacijos ir Streso ligų skyrių bendruomenės susirinkimo, kurį vedė Streso ligų skyriaus
vedėjas gyd. psichiatras-psichoterapeutas Aringas Vagonis. Susirinkimo metu vyko diskusija
apie stresą mūsų gyvenime, daug dėmesio
skirta stiprinantiems ir gyvenimui pilnatvę
suteikiantiems dalykams – bendravimui, tarp
asmeniniam ryšiui kurti.

Po šios apmąstymus keliančios diskusijos klinikos pacientai ir darbuotojai visą dieną buvo
kviečiami dalyvauti akcijoje „Pamokančios istorijos man ir apie mane“. Šios akcijos metu buvo
galima susipažinti su įvairiomis gyvenimiškomis
istorijomis, atrasti jose savo patirtį, kuri geriausiai atspindėtų tos dienos nuotaiką. Pacientai
buvo kviečiami aptarti perskaitytas istorijas
arba iš jų kilusias įžvalgas, pasidalyti prie arbatos puodelio. Diskusijos buvo tęsiamos ir
valgykloje. Jas visą dieną skatino informaciniai
lankstinukai apie geriausią maistą smegenims.
Siekiant stiprinti pacientų psichikos sveikatą ir
mokytis streso valdymo įgūdžių, vyko dėmesingumo lavinimo pratimai, kuriuos vedė Palangos
klinikos psichologai dr. Julius Burkauskas ir
Agnė Stanytė. Mokymų metu pristatytos dėmesingo įsisąmoninimo technikos, skirtos treniruoti dėmesį, mokytis susitelkti į vieną patir-

ties aspektą, atsisakyti vertinimo ir teisimo.
Pratimais skatintas pacientų dėmesingumas,
pastabumas kasdienybėje, prisidedantis prie
ilgalaikio streso valdymo.
Medicinos psichologė Agnė Stanytė dienos
pabaigoje subūrė pacientus į biblioterapijos
grupę „Gyvenimiškos istorijos: ko iš jų galime
pasimokyti“. Mokymų metu pacientai analizavo pamokomas istorijas ir diskutavo suprastos
minties svarbą jų gyvenime. Mokymų dalyviai
apibendrino įgytą suvokimą, kad visas emocijas reikia tiesiog priimti ir leisti sau jas jausti,
nebandant jų nuslėpti arba vengti.
Tikimės, kad ši diena tiek klinikos pacientams, tiek darbuotojams padėjo pasirūpinti
savo emocine sveikata, prisiminti jos svarbą
sveikatai ir kasdienei savijautai.
Parengė LSMU NI Palangos klinikos medicinos
psichologė Agnė Stanytė

J. Burkausko nuotr.

VETERINARIJOS GYDYTOJAI IŠRINKO NAUJĄ PREZIDENTĄ
Šalies veterinarijos gydytojai suka permainų keliu. Naujuoju Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) prezidentu ketverių
metų kadencijai išrinktas LSMU Biologinių tyrimų centro veterinarijos gydytojas dr. Audrius Kučinskas.

Žurnalo „VETinfo“ nuotr.

Dr. Audrius Kučinskas.

LVGA 48-ajame ataskaitos ir rinkimų
suvažiavime dr. A. Kučinskas, kurio
kandidatūrą iškėlė gausiausia LVGA
Bendrosios praktikos sekcija, įveikė
LSMU Veterinarijos akademijos prof.
Ramūną Antanaitį bei veterinarijos
gydytoją Algimantą Lūžą.
Dr. A. Kučinskas pasiūlė tęsti veiklą
Skuodo r. veterinarijos gydytojui Pet
rui Tamašauskui. Didžiulį autoritetą
tarp kolegų turintis Petras Tamašauskas – išrinktas LVGA viceprezidentas.
Naujaisiais LVGA valdybos nariais, be
prezidento ir viceprezidento, taip pat
patvirtinti Girmantas Gumauskas,
Eglė Kvedaraitė, Anita Rokaitytė ir
Kęstutis Patašius.
Dr. A. Kučinskas anksčiau yra ėjęs
LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Neužkrečiamųjų
ligų katedros profesoriaus, Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovo ir vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigas.

Po studijų Veterinarijos akademijoje
1994 m. jis ketveriems metams išvyko į Europoje pripažintą Martino
Liuterio universitetą Vokietijoje, apgynęs disertaciją grįžo į Lietuvą.
Tarp pagrindinių LVGA uždavinių, naujojo prezidento įsitikinimu – veterinarijos gydytojų savigarbos didinimas ir
specialybės populiarinimas, aktyvesnis dalyvavimas formuojant būsimųjų
specialistų praktinius įgūdžius, palaikant glaudžius ryšius su Alma Mater,
įtraukiant veterinarijos gydytojus į
diskusijas, dalijimąsi patirtimi.
„Nei asociacijos prezidentas, nei
valdyba nepagerins gydytojo įvaizdžio. Kiekvienas turime pradėti nuo
savęs – gerbti specialybę, didžiuotis
ja, būti kolegialūs, juk mus vienija
išskirtinė profesija. Ne veltui sakoma, kad veterinarija gydo žmoniją“, – sakė dr. A. Kučinskas.
Parengta pagal www.manoukis.lt

KAUNO KLINIKOSE PAMINĖTA ŠV. LUKO DIENA
L

apkričio 18 d. Kauno klinikose
tradiciškai paminėta šv. Luko – medikų globėjo – diena. Marijos radijas
tiesiogiai iš Kauno klinikų Šv. Luko
koplyčios transliavo Rožinio maldą ir
vidurdienio šv. Mišias, kurias aukojo
Kauno klinikų kapelionas Nerijus
Pipiras. Homilijoje kun. N. Pipiras drąsino, ieškant Dievo valios, atsisakyti
šių laikų patogumų: susisiekimo priemonių, mobiliojo telefono su įvairiomis buitį palengvinančiomis programėlėmis. Taip nurimę galėsime atvira
širdimi pamatyti gyvenimo prasmę
ir Dievo vedimą. Šv. Mišiose giedojo
Kauno klinikų choras „Kanklės“.
Kitoms šv. Mišioms už visus Kauno
klinikų gydytojus, darbuotojus ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto
bendruomenę vadovavo Kauno kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kartu
koncelebravo vyriausiasis Kauno klinikų ir LSMU kapelionas mons. doc.
Artūras Jagelavičius, Kauno klinikų
kapelionas kun. Sigitas Jurkštas. Kartu meldėsi Kauno klinikų generalinis
direktorius prof. habil. dr. Renaldas
Jurkevičius, Kauno klinikų direktoriai, LSMU dekanai, klinikų vadovai,
gydytojai, slaugytojai ir ligoniai.
Homilijoje kardinolas priminė
šv. Luko biografiją: jis buvo išsilavinęs graikas, iš pradžių pagonis,
bet pirmųjų Jėzaus mokinių dėka
tapęs uoliu ir ištikimu krikščioniu.

Lukas Evangeliją užrašė graikų kalba
ir skyrė krikščionims, kilusiems iš
pagonių. Savo kūriniu jis siekė stip
rinti pirmųjų krikščionių tikėjimą,
todėl joje atskleidžiamas Dievo gailestingumas ir jai būdingas optimizmas – tikėjimas Kristaus Bažnyčios
pergale. Melsdamasis už Kauno klinikų gydytojus ir slaugos personalą,
kardinolas S. Tamkevičius, sakė, kad
jie yra be galo brangūs, nes prisiliečia prie žmogaus, dažnai patekdavo
į sunkią, kartais net ekstremalią
situaciją, kuriam reikia neeilinio
dėmesio ir meilės. Todėl tikintis
gydytojas skatinamas žvelgti į ligonį
Kristaus akimis ir matyti ne pagalbos prašantį žmogų, bet patį Kristų,
kuriam nešant ligos kryžių reikalinga Simono Kirėniečio pagalba. Homi-

lijos pabaigoje kardinolas padėkojo
kapelionams, kurių tarnystė skirta
žmogaus dvasiai pagydyti ir ragino
melstis, kad Dievas apdovanotų
visus panašiu tikėjimu, kurį turėjo
gydytojas ir evangelistas Lukas.
Šventinę nuotaiką giesmėmis palaikė
Kauno klinikų vokalinis ansamblis
„Kolegės“, vadovaujamas Antano
Kelmelio.
Po šv. Mišių Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr.
Renaldas Jurkevičius padėkojo kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ už jau
seniai besitęsiantį bendravimą – už
jo atvykimą į Kauno klinikų Ligonių
dieną bei šv. Luko dieną ir įteikė
gėlių.
Svetlana Adler-Mikulėnienė,
Kauno klinikų dvasinė asistentė

A. Koroliovo nuotr.
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LSMU MOKSLO FONDO VALDYBOS SPRENDIMAS DĖL LSMU DARBUOTOJŲ
STRAIPSNIŲ PUBLIKAVIMO RĖMIMO
Vadovaudamasi LSMU Mokslinės veiklos reglamento 28.4 p. LSMU Mokslo fondo valdyba atnaujino LSMU darbuotojų ir
doktorantų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimo reikalavimus. Nuo 2020 m. sausio 1 d. bus taikomi atnaujinti
Mokslo fondo valdybos nustatyti reikalavimai žurnalams: Mokslo fondas gali skirti finansinę paramą LSMU darbuotojams,
jei jų priimtas spausdinti straipsnis yra žurnale, kurio cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) yra didesnis už 50 %
nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, arba cituojamumo
rodiklis yra didesnis už 30 % nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei
kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai.
LSMU Mokslo fondo valdyba

VALSTYBĖS
PROFESORIŲ
PROGRAMA

Paraiškos priimamos: iki 2019-12-02, 23.59 val. Projekto biudžetas: iki 1 mln. Eur.
Projekto vykdymo trukmė: 36–42 mėn.
Kvietimo lėšos: 5,8 mln. Eur. (6+ projektai) iš jų 4 mln. skirti biomedicinos srities projektams
Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/
2287/kvietimas-503

Priemonė: Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Veikla: „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant
protų pritraukimą ir reintegraciją“.
Finansavimo tikslas: pritraukti aukšto lygio mokslininkų iš užsienio, suburti tyrėjų grupes,
inicijuoti ir vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie Lietuvos jaunųjų
mokslininkų ugdymo, tyrėjų kompetencijų tobulinimo ir priimančiosios institucijos vykdomų mokslinės veiklos krypčių
arba tematikų plėtojimo.
Remiamos veiklos: mokslininkų kompetencijos ugdymas plėtojant protų pritraukimą ir reintegraciją. Pagal Aprašą (pridedama) finansuojami projektai, kurių moksliniams tyrimams vadovauja iš užsienio atvykę aukštos kvalifikacijos mokslininkai.
Mokslinio tyrimo vadovas turi būti mokslininkas, kuris per pastaruosius 6 metus ne trumpiau kaip 5 metus iki kvietime
nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos vykdė MTEP veiklas mokslo ir studijų institucijose užsienyje, kartu
su mokslinio tyrimo grupės nariais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui. Projektų mokslinių tyrimų
grupių nariais gali būti Lietuvos ir užsienio mokslininkai bei kiti tyrėjai.
Paraiškų teikimo tvarka:
■ Paraiška teikiama lietuvių kalba.
■ Paraiška teikiama LMT per iš ES struktūrinių fondų lėšų bend
rai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS).
■ Kartu su paraiška turi būti pateikti: vykdančiosios institucijos
raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo, projekto vadovo ir
kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su
publikacijų sąrašais, kt. dokumentai.
■ Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

Projekto išlaidos
■ Projekto vykdytojų darbo užmokestis.
■ Projekto vykdytojų socialinio draudimo ir kitos įmokos.
■ Paslaugos, autoriniai darbai, prekės.
■ Vykdytojų komandiruotės.
■ Ilgalaikis materialusis, taip pat nematerialusis turtas.
■ Mokslinio tyrimo vadovo, mokslinio tyrimo grupės narių ir
jų šeimos narių persikėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidos.
■ Kitos išlaidos.

Norinčiųjų teikti paraiškas prašome iki lapkričio 4 d. Plėtros tarnybai pateikti pirminį siūlymą dėl projekto.
Indrė Bučilkienė, Plėtros tarnybos vadovo pavaduotoja (Tel. 8 37 327303, viet. 5475; el. paštas: indre.bucilkiene@lsmuni.lt)

SPALIO 29-OJI – TARPTAUTINĖ PSORIAZĖS (ŽVYNELINĖS) DIENA
Šia proga gydytojai dermatovenerologai rengia tarptautinę psoriazės konferenciją Vilniuje. Ją organizuoja Vilniaus universitetas (VU), Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas (LSMU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Lietuvos
ir Kauno krašto dermatovenerologų draugijos, Lietuvos žvyneline sergančiųjų draugija.
Konferencijoje skaityti pranešimus atvyks žymūs lektoriai iš Estijos (prof. Kyli Kingo, Talinas), Japonijos (prof. K. Kabashima,
Kijotas), Vokietijos (prof. Ch. Zoubolis, Drezdenas). Tarptautiniai ir Lietuvos lektoriai pasidalys patirtimi apie ligos, kurios
sunkią eigą gali suvaldyti biologinė terapija, gydymo naujoves.
LSMU ir kitų šalių tyrimų duomenimis, žvynelinė dažnai yra paveldima, neišgydoma odos liga, kuria keturis kartus didesnę
riziką sirgti turi asmenys, turintys HLACw6 geno alelį. Dažniausiai liga prasideda jaunuoliams iki 20 metų. Galima ligos sąsaja
su depresija, cukriniu diabetu, metaboliniu sindromu.
Laikas: lapkričio 15 d. 12–18 val. Vieta: Viešbučio „Courtyard by Marriott“ konferencijų salė Rinktinės g. 3, Vilnius.
Renginio programa: bit.ly/psoriazesdiena.
Registracija vyks renginio vietoje, dalyvio mokestis – 15 Eur. Dalyviams bus išduodami 5 val. VU pažymėjimai.
Kontaktai pasiteirauti: doc. dr. J. Grigaitienė, el. p.: jurate.grigaitiene@santa.lt, prof. dr. Skaidra Valiukevičienė,
el. p.: skaidra.valiukeviciene@kaunoklinikos.lt.

PADĖKA

N

orime išreikšti didžiausią padėką nuostabiems žmonėms, savo srities specialistams, su kuriais teko susidurti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
Prof. Daliai Reginai Railaitei už profesionalią konsultaciją ir padrąsinimą, kai viduje buvo daug nežinomybės ir nerimo – jau
visi metai prabėgo ir Jūsų paskatinimo dėka sūpuojame sūnelį.
Gyd. Daliai Česnavičienei už atidžią priežiūrą nėštumo metu ir visus atsakytus klausimus (o jų pirmą kartą kyla išties nemažai).
Doc. Vladui Gintautui už skirtą laiką, kai buvome labiausiai sutrikę ir reikėjo gydytojo, kuriuo visiškai pasitikėtumėme. Ačiū
už Jūsų profesionalumą ir globą.
Visam gausiam rugsėjo 18 dieną gimdykloje budėjusiam gydytojų ir akušerių kolektyvui (net 3-jų pamainų), ypač akušerei
Vaidai Jociuvienei, gydytojai Rasai Kučinskaitei, akušerei Dovilei Černauskaitei, kurioms gimdykloje su mumis teko praleisti
daugiausia laiko. Visi Jūsų patarimai, sprendimai ir nuoširdus rūpestis padėjo įvykti didžiausiam mūsų gyvenime stebuklui.
Jums tai viena iš daugelio ilgų ir varginančių pamainų, bet mūsų šeima šią dieną atsimins visą gyvenimą! Tad ačiū, kad
buvote, kad esate ir dalijatės savo pašaukimu, meile darbui ir žmonėms.
Ypatingai norime padėkoti tą vakarą budėjusiai doc. dr. Eglei Machtejevienei, kuri kaip tikras angelas reikiamu momentu
suteikė jėgų ir pasitikėjimo, – kad net sunkiomis aplinkybėmis, galiu pagimdyti ir pagimdysiu sėkmingai pati! Jūsų užtikrintumas leido patikėti, kad kitaip ir būti negali – esant pervargusiam kūnui ir protui, tai buvo taip reikalinga!
Natūraliai, lengvai ir su šypsena – tokia buvo mano svajonių gimdymo vizija. Lengva tikrai nebuvo, bet tik Jūsų visų dėka –
natūralu! Kuo daugiau tokių darbui atsidavusių gydytojų ir akušerių – tuo dažniau gimdymas vyks su šypsena!
Saulenė, Mindaugas ir mažasis Leonukas

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo vaikų chirurgo 1,0 et. Vaikų chirurgijos klinikoje (nuo 1918,2 Eur už 1,0 et.
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo ortopedo traumatologo 2,375 et. (0,5 et., 0,875 et., 1,0 et.) Vaikų chirurgijos klinikoje (nuo 1918,2 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas,
galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2019-11-04. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237,
Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 0,5 et. Neurologijos klinikos Vaikų
neurologijos skyriuje (1303,4 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų baigimo diplomas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, ne mažesnis kaip 3 metų medicininio darbo stažas.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą, pateikti Kauno
klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2019-11-08. Išsami informacija teikiama tel.
8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Aušrinė Amšiejūtė, Teisės tarnybos vadovė, veikianti 2018-11-29
sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1364 pagrindu

DISERTACIJOS GYNIMAS
Gruodžio 6 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
Dr. S. Jankausko auditorijoje (Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas) viešajame Veterinarijos
mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Linos Babickaitės daktaro disertacija
„Antiseptinio chlorheksidino–poloksamero odos gelio antibakterinio aktyvumo ir
terapinio efektyvumo vertinimas“ (žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Aidas Grigonis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Konsultantas – prof. habil. dr. Algimantas Petras Matusevičius (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Veterinarijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Ingrida Monkevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Nariai:
Prof. dr. Daiva Majienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, farmacija – M 003)
Dr. Aleksandr Novoslavskij (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio
mokslai, veterinarija – A 002)
Prof. dr. Ona Ragažinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, medicinos ir sveikatos
mokslai, farmacija – M 003)
Doc. dr. Kaspars Kovalenko (Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas,
žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas)
ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
Gruodžio 6 d. 15 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
Didžiojoje auditorijoje (Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas) viešajame Medicinos mokslo
krypties tarybos posėdyje bus ginama Vaidoto Čėsnos daktaro disertacija „Hiperterminės chemoterapijos poveikio intraperitoniškai plintančių virškinimo sistemos
navikų ląstelėms tyrimai“ (medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Antanas Gulbinas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Arturas Inčiūra (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001)
Nariai:
Prof. dr. Rasa Ugenskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, gamtos mokslai,
biologija – N 010)
Prof. dr. Džilda Veličkienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir
sveikatos mokslai, medicina – M 001)
Prof. dr. Saulius Šatkauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, biofizika – N 011)
Prof. dr. Mindaugas Andrulis (Ulmo universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai,
medicina – M 001)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas)
ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Gerbiamieji, pirmoji lapkričio darbo savaitė – viena diena trumpesnė,

savaitraštis „Ave vita“ bus išleistas ketvirtadienį, spalio 31 d. Straipsnių ir
kitos informacijos, kurią norėtumėte publikuoti kitos savaitės numeryje,
laukiame iki pirmadienio, spalio 28 d., 17 val.
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