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FORUME – ATIDUS ŽVILGSNIS Į MEDIKŲ DĖMESYS SVEIKATAI
RENGIMO PERSPEKTYVAS IR IŠŠŪKIUS IR GEROVĖS VALSTYBEI
Paskutinėmis lapkričio dienomis Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) įvyko svarbiausias ir
didžiausias metų medicininės edukacijos renginys – ketvirtoji tarptautinė konferencija „Diplomatai už
gyvybę 4.0: Medicinos mokymo evoliucija“ („Diplomats for life 4.0: Evolution in medical training“).

Gerovės valstybė – pastaraisiais mėnesiais visuomenėje ypač
dažnai girdima sąvoka. Ar ji turi ką nors bendro su visuomenės
sveikata? Kokia apskritai visuomenės sveikatos padėtis šiandieninėje sveikatos sistemoje ir kodėl reikėtų daugiau investuoti į vaikų
sveikatą? Tai – tik keli klausimai, į kuriuos ieškota atsakymų jau
4 kartą Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) vykusioje
Nacionalinėje visuomenės sveikatos konferencijoje „Visuomenės
sveikata gerovės valstybei“.
5 p.

A. Koroliovo nuotr.
Rasa Masiokaitė, LSMU viešųjų ryšių
specialistė

U

nikali, LSMU pradėta tradicija
akademinę Universiteto bendruomenę kasmet suburia pasiklausyti
pasaulinių edukacijos autoritetų,
pasisemti praktinės patirties kūrybinėse dirbtuvėse.
Šiųmetis renginys išskirtinis – plačiau aptarti Baltijos regiono šalių
medicininės edukacijos, studijų kokybės, grįžtamojo ryšio, lyderystės,
modernaus studijų proceso aspektai.

Medicininės edukacijos problemos
Europoje panašios
Konferenciją pradėjęs LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis pasveikino svečius iš Estijos,
Latvijos, Suomijos, Švedijos, Nyderlandų, Kazachstano.
„Svarbu aptarti ir palyginti įvairių
šalių medicinos studentų ir rezidentų
mokymo praktinius aspektus. Šiandien medicininės edukacijos svarbą
didina šalių socialinis kontekstas,
politiniai pokyčiai, visuomenės ir
žiniasklaidos spaudimas studijų ko-

kybei. Europos universitetai susiduria
su panašiomis problemomis, tad šis
forumas – puiki proga diskusijoms“, –
pastebėjo prof. K. Petrikonis.
LSMU prorektorius klinikinei medicinai, Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius
pabrėžė, kad visame pasaulyje medicinos, sveikatos apsaugos, gydymo
įstaigų vadybos ir kitose srityse
vyksta daug pokyčių: diegiamos naujos technologijos, atsiranda naujų
diagnostikos galimybių, vis plačiau
taikomas dirbtinis intelektas.
4 p.

A. Koroliovo nuotr.

LANKĖSI GARBUS TARTU
UNIVERSITETO ATSTOVAS

PLANUOJAMA SUJUNGTI DVI LIGONINES
Planuojami pokyčiai Kauno mieste, teikiant stacionarines paslaugas, leis užtikrinti, kad šio miesto,
rajono bei čia atvykstantys pacientai gydymo paslaugas galėtų gauti operatyviau, gerėtų jų prieinamumas. Tuo tikslu artimiausiu metu planuojama sujungti Kauno klinikinę ligoninę ir Respublikinę
Kauno ligoninę.

Tarptautinė edukacijos konferencija „Diplomatai už gyvybę 4.0:
Medicinos mokymo evoliucija“ („Diplomats for life 4.0: Evolution in
medical training“) pagyvino tarptautinius kontaktus: LSMU viešėjo
garbus Tartu universiteto atstovas.

T
SAM nuotr.

Š

ie pokyčiai padės užtikrinti ir
veiksmingesnį pacientų srautų
paskirstymą, norint patekti pas
konkrečius gydytojus specialistus,
kad žmonėms nereikėtų ilgai laukti
eilėse. Prognozuojama, kad ilgainiui
sujungimas padės taupyti administracines išlaidas, o sutaupytas lėšas
bus galima skirti pacientų gydymo
kokybei gerinti, darbuotojų darbo
užmokesčiui didinti.
Sveikatos apsaugos ministro Aure-

lijaus Verygos teigimu, Kaunas gali
tapti pirmuoju ir vieninteliu dideliu
miestu, kuriame sistemiškai peržiūrėta ir sutvarkyta ne tik pirminė, bet
ir stacionarinė sveikatos priežiūra.
„Jau daugelį metų aptarinėtas siūlymas sukurti stiprią gydymo įstaigą,
kuri galėtų būti ne tik miesto, bet ir
regiono sveikatos priežiūros lyderė,
tampa realybe. Ypač svarbu, kad
galimybę būti vienu iš būsimų dalininkų mato ir universitetas. Neabe-

jotinai, tai atvertų naujas galimybes
stiprinant studijų kokybę, didinant
patrauklumą jauniems medikams,
diegiant inovacijas“, – sakė ministras
A. Veryga.
Jo nuomone, ateityje tokia įstaiga
galėtų būti stiprus regioninis sveikatos centras, prie kurio galėtų jungtis
gretimų rajonų gydymo įstaigos.
Kartu taip būtų stiprinamas bend
radarbiavimas dėl pacientų, o ne
konkurencija.
4 p.

artu universiteto Medicinos fakulteto dekaną prof. Margusą
Lemberį priėmė LSMU rektorius prof.
Remigijus Žaliūnas, studijų prorektorius prof. Kęstutis Petrikonis,
prorektorius klinikinei medicinai,
Kauno klinikų generalinis direktorius
prof. Renaldas Jurkevičius, LSMU MA
Medicinos fakulteto dekanas prof.
Algimantas Tamelis, Kauno klinikų
direktorius medicinai ir slaugai doc.
Kęstutis Stašaitis, LSMU Podiplominių studijų centro dekanas prof.
Juozas Kupčinskas.
Svečiui išsamiai pristatyta LSMU ir
Kauno klinikų veikla, aptartos mokslo, studijų ir klinikinės veiklos aktualijos. Dekanas prof. M. Lemberis

„Medicininės
edukacijos konferencija
pagyvino tarptautinius
kontaktus:
LSMU viešėjo Tartu
universiteto Medicinos
fakulteto dekanas“.
pabrėžė, kad žino Kauną kaip svarų
Lietuvos medicinos centrą, kuriame
sutelktos aukšto lygio klinikinės ir
mokslinės pajėgos.
2 p.
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INFORMACIJA

LSMU SENATO POSĖDYJE. 2019 M. LAPKRIČIO 28 D.

NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k.
1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 6 papunkčiu ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatais (patvirtinta 2014 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 46-15; nauja
redakcija nuo 2016 m. gruodžio 23 d., patvirtinta nutarimu Nr. 83-6),
Senatas nutaria suteikti: dr. Renatai Balnytei – docento pedagoginį
vardą ir išduoti atestatą; dr. Almai Kajėnienei – docento pedagoginį
vardą ir išduoti atestatą; dr. Dariui Trepenaičiui – docento pedagoginį
vardą ir išduoti atestatą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. Pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ikiklinikinių tyrimų
centro statuso keitimui iš funkcinio į struktūrinį.
2. Patvirtinti pakeistus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Ikiklinikinių tyrimų centro nuostatus.
3. Nustatyti, kad antruoju šio nutarimo punktu patvirtinti nuostatai
įsigalioja kitą dieną, po to, kai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba priima sprendimą dėl universiteto struktūros pakeitimo,
įsteigiančio Ikiklinikinių tyrimų centrą kaip struktūrinį padalinį.

2.1. jungimo procesas turi daryti teigiamą įtaką sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumui ir kokybei;
2.2. konsolidavus Kauno klinikinės ligoninės ir Respublikinės Kauno
ligoninės veiklas turi būti sudaromos prielaidos tvariai konsoliduotos ligoninės veiklai ir infrastruktūrai atnaujinti bei pritaikyti ją
pacientų, mokslo ir studijų poreikiams;
2.3. Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno klinikinės ligoninės
konsolidacija turi plėsti įrodymais pagrįstos medicinos sklaidą ir
didinti sveikatos priežiūros specialistų galimybę dalyvauti mokslo
tyrimuose;
2.4. konsoliduotos ligoninės darbuotojams turi būti užtikrinamos
ne blogesnės nei iki jungimo darbo sąlygos, o esant darbo sąlygų
netolygumams, jie turi būti pašalinami apsaugant teisėtus darbuotojų interesus;
2.5. konsolidacijos procese labai svarbu išlaikyti abiejų ligoninių –
Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno klinikinės ligoninės – stip
rybes, tradicijas ir pažangius sprendimus;
2.6. įvykdžius konsolidaciją konsoliduotos ligoninės ištekliai (infra
struktūra, žmogiškieji ištekliai ir kt.) turi būti naudojami racionaliai,
taupiai ir efektyviai, eliminuojamos perteklinės išlaidos, atsirandančios dėl procesų fragmentacijos.
3. Pritarti Respublikinės Kauno ligoninės reorganizacijai prijungimo
prie Kauno klinikinės ligoninės būdu ir siūlyti rektoriui teikti šį
klausimą svarstyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryboje.

Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, įvertinęs informaciją apie Respublikinės Kauno ligoninės veiklą ir jos perspektyvas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklų vienovės bei sveikatos
priežiūros įstaigų, kurių dalyvis yra universitetas, kontekste nutaria:
1. Pritarti Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno klinikinės ligoninės konsolidavimui vadovaujantis šiais principais:
1.1. pagarbos gyvybei;
1.2. studijų, mokslo ir praktikos vienovės;
1.3. darbo teisinių santykių tęstinumo.
2. Siūlyti tokias pagrindines Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno
klinikinės ligoninės konsolidavimo nuostatas:

Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Mindaugas Malakauskas, Posėdžio sekretorius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
65–66 straipsniais, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka, patvirtinta LSMU senato
2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03, bei LSMU Medicinos
akademijos Farmacijos fakulteto tarybos 2019 m. rugsėjo 24 d.
posėdžio protokolu Nr. FF 17-5, LSMU senatas, iš dalies keisdamas
2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimą Nr. 105-08, nutaria patvirtinti tokios

LANKĖSI GARBUS TARTU
UNIVERSITETO ATSTOVAS

sudėties LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Dėstytojų
ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją: Pirmininkas:
prof. dr. Liudas Ivanauskas, LSMU; Pavaduotojas: prof. dr. Valdas
Jakštas, LSMU; Sekretorė: doc. dr. Giedrė Kasparavičienė, LSMU;
Nariai: prof. dr. Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos universitetas; prof. dr. Jolanta Liesienė, Kauno technologijos universitetas;
prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Nijolė Savickienė, LSMU; doc. dr. Raimondas Benetis, LSMU;
Martyna Vengrytė, LSMU studentė.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)
37 punkto 21 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato darbo reglamento (patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto senato 2014 m. gegužės mėn. 16 d. nutarimu Nr. 46-07)
14.21 punktu, 2019 m. spalio 30 d. Lietuvos mokslo tarybos raštu
Nr. 4S-922, Senatas, keisdamas 2017 m. gegužės 19 d. nutarimą
Nr. 90-09, nutaria patvirtinti tokios sudėties LSMU Gyvūnų mokslų
krypties doktorantūros komitetą: Pirmininkė – prof. dr. Elena Bartkienė. Nariai: dr. Saulius Bliznikas; prof. dr. Vida Juozaitienė; dr.
Violeta Juškienė; prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė; dr. Violeta
Razmaitė; prof. dr. Rolandas Stankevičius; prof. dr. Gintarė Zaborskienė; prof. dr. Rasa Želvytė.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, išklausęs Visuomenės sveikatos fakulteto prodekano doc. dr. Pauliaus Vasilavičiaus
informaciją, nutaria pritarti siūlomam II pakopos studijų programos pavadinimo keitimui iš „Visuomenės sveikata“ į „Taikomoji
visuomenės sveikata“.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231) antrojo skirsnio 37 punkto 2 papunkčiu,
Senatas nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programų visų
studijų formų 2020–2021 m. m. studijų planus

METODIKOS „LEAN“ PRITAIKYMAS
KARDIOLOGIJOS KLINIKOJE
Plačiai paplitusi paslaugų ir darbo kokybės gerinimo metodika „Lean“, kuria vadovaujantis daug dėmesio skiriama efektyviam turimų išteklių panaudojimui ir kuriamajai procesų vertei, Kauno klinikų
Kardiologijos klinikos stacionaro skyriuose pakeitė
darbo pasiskirstymo sistemą ir jos principus.
Erika Jasukaitienė, Širdies nepakankamumo ir ydų
skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė

I

šanalizavus Kardiologijos klinikos gydymo ir slaugos procesus, buvo išgryninti dažniausiai laiko sąnaudas eikvojantys veiksmai ir iš jų kylančios problemos. Identifikavus
problemas lentoje „Lean“ visi pacientai pagal lovos numerį,
išlaikant konfidencialumą, turi sau skirtą langelį.
Dalyvaujant skyrių vadovams ir vyresniosioms slaugytojoms visi veiksmai suskirstyti pagal spalvinį kodavimą naudojant magnetus. „Pavyzdžiui, žalias magnetukas reiškia
intervencines procedūras, mėlynas – operacijas, juodas –
echoskopijas. Raudonas magnetukas reiškia, kad pacientas
iš ligoninės išvyksta. Slaugos procesų veiksmai taip pat
koduojami sutartiniais ženklais, kurie žinomi tik komandos
nariams. Informaciją užkodavus langelyje, matome, kas at-

A. Koroliovo nuotr.
Prof. R. Jurkevičius, prof. J. Kupčinskas, prof. M. Lemberis.
1 p.
Svečias pristatė Tartu universiteto
Medicinos fakulteto veiklą. Šiomis
dienomis Tartu universitetas, įkurtas
beveik prieš keturis šimtmečius,
švenčia svarbų jubiliejų – šios studijų ir mokslo įstaigos atkūrimo
šimtmetį. LSMU ir Tartu universitetą
jau sieja bendradarbystės ryšiai,
tad aptartos platesnio bendradarbiavimo galimybės plėtojant bendrų
mokslo projektų, Erasmus mainų
programos sritis.
Vėliau Tartu universiteto Medicinos
fakulteto dekanas prof M. Lemberis
lankėsi Kauno klinikose. Svečias
apžiūrėjo vienintelį Baltijos šalyse

Gama peilio centrą ir modernų Traumų ir skubios pagalbos centrą. Vizito
metu taip pat pristatyta ir analogų
Lietuvoje neturinti robotinė sistema
Laboratorinės medicinos klinikoje.
Prof. M. Lemberis nuoširdžiai domėjosi Kauno klinikų išskirtinumais ir
inovacijomis.
Prof. M. Lemberis medicinos edukacijos konferencijoje skaitė pranešimą
„Medicinos rengimo Estijoje kaita
ir iššūkiai“ („Developments and
Challenges of Medical Education in
Estonia“).
LSMU Rinkodaros ir komunikacijos
tarnybos bei Kauno klinikų
Komunikacijos tarnybos inf.

Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

Kardiologijos klinikos nuotr.

likta pacientui, kokių tyrimų jis laukia, kas šiuo metu atliekama“, – paaiškina sistemos „Lean“ Kardiologijos klinikoje
kuratorė ir viena iš iniciatorių – Širdies nepakankamumo ir
ydų skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė
Erika Jasukaitienė.
Jei paciento langelyje matomas raudonas magnetas, gydytojas rengia gydymo išrašą, slaugytojas užbaigia slaugos
dokumentaciją, o pagalbinis personalas sutvarko palatą ir
paruošia ją kitam pacientui. Pasak sistemos „Lean“ kuratorės, Kardiologijos klinikoje visi komandos nariai dalyvauja
šiame procese ir žino bei gali planuoti savo veiksmus.
Pasak šio pokyčio iniciatorės Kardiologijos klinikos gydytojos kardiologės doc. Dianos Žaliaduonytės, sistema „Lean“
pagerina bendravimą tarp viso personalo grandžių, efektyviai išnaudojamas laikas. Vienoda sistema visuose stacionaro skyriuose palengvina darbus esant gydytojų rezidentų
kaitai.
„Esant dideliems pacientų srautams stacionare, svarbu,
kad pacientai gautų kokybiškas paslaugas, – teigia Erika
Jasukaitienė. – Ši sistema ir jos principai mūsų klinikai
leidžia efektyviai išnaudoti laiką ir turimus išteklius. Personalas mato, kokia paciento sveikatos būklė, kas su juo
vyksta čia ir dabar. Sumažėja nepageidaujamų įvykių ir
klaidų tikimybė.“
Teigiamais pokyčiais džiaugiasi ir Išeminės širdies ligos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Rita Gelmanienė. „Orientuojantis į pacientų centriškumą, darnus ir
sklandus komandos darbas leidžia ne tik taupyti personalo
laiką, bet ir užtikrinti saugias ir kokybiškas paslaugas“, –
kolegei antrina R. Gelmanienė.

INFORMACIJA
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KARDIOLOGIJOS KLINIKOS SLAUGYTOJŲ PRIORITETAS –
MOKYTIS TOBULĖTI IR KARTOTI, KAD PACIENTAS BŪTŲ SAUGUS
„Repetitio est mater studiorum“ (kartojimas mokslų motina) – taip
teigia sena lotyniška patarlė. Kauno klinikų Kardiologijos klinikos stacionarinių skyrių bendrosios praktikos slaugytojos turėjo
galimybę prisiminti ir dar labiau gilinti pradinio ir specializuoto
suaugusiųjų gaivinimo žinias bei įgūdžius.

Kardiologijos klinikos nuotr.
Rita Gelmanienė, Kardiologijos
klinikos Išeminės širdies ligos
skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos
administratorė

Š

ią personalo iniciatyvą noriai
palaikė skyrių vadovai, taip
pat Kardiologijos klinikos vadovas
prof. Remigijus Žaliūnas, pritardamas finansinei paramai iš klinikos
lėšų padengti dalį kurso išlaidų.
„Profesionalus, nuolat žinias tobulinantis, gerai darbą išmanantis
personalas yra didžiulė klinikos
vertybė. Todėl visada skatinu, palaikau ir stengsiuosi padėti savo
kolektyvui tobulėti, gilinti ne tik

žinias, bet ir įgūdžius, kad mūsų
klinikoje gydomi pacientai būtų
saugūs, gautų laiku ir kokybiškas
paslaugas“, – teigia Kardiologijos
klinikos vadovas.
Netikėtas širdies sustojimas – išlieka
dažna mirties priežastis ne tik už
ligoninės ribų, bet ir pačiose gydymo
įstaigose. Norint padėti šios būklės
ištiktiems pacientams, būtina mokyti
ir reguliariai atnaujinti viso personalo pradinio ir specializuoto gaivinimo
įgūdžius.
Pasak Anesteziologijos klinikos vadovo prof. Andriaus Maco, galimybė
simuliuoti realias situacijas suburia
kolektyvą, suteikia aiškumą priimant

laiku sprendimus kritinių būklių
metu. „Tai iš tiesų visiems suteikia
bendrąjį vardiklį. Ne mažiausią įtaką
turi ir emocinis aspektas. Po tokių
mokymų kartu dirbantys darbuotojai daug ramiau sprendžia kritinės
būklės nulemtas klinikines situacijas“, – sako prof. A. Macas.
„Šis kursas skirtas slaugos specialistams. Tiems žmonėms, kurie absoliučia dauguma atvejų yra pirmoji
reaguojanti grandis. Kurse, be teorinių paskaitų, pasistengėme įdėti kuo
daugiau praktinių mokymų. Daugiau
negu pusę kurso laiko simuliuojamos realios klinikinės situacijos,
kur kiekvienas mokymų dalyvis,

prižiūrimas dėstytojų, turi galimybę
prisiminti, ką ir kaip tiksliai daryti,
kad atkurtų netikėtai nutrūkusią
širdies veiklą ir prisidėtų grąžinant
gyvenimą“, – pasakoja vienas iš
kurso programos rengėjų, dėstytojų
ir praktikos vadovų, Kauno klinikų
gydytojas anesteziologas reanimatologas Aurimas Pečkauskas.
„Ištikus klinikinei mirčiai, pirmosios
sekundės ypač svarbios, todėl personalo pasirengimas tiesiogiai susijęs
su paciento būkle, baigtimis“, – mintimis dalijasi viena iš kursų organizatorių ir dalyvių, Kardiologijos klinikos
Širdies nepakankamumo ir ydų
skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos

administratorė Erika Jasukaitienė.
Šiais metais LSMU Podiplominių
studijų centras kartu su LSMU
Simuliacijos centru, LSMU MA
Anesteziologijos klinika parengė
naują, specializuotą 10 val. mokymo
programą visų specializacijų slaugytojams „Pradinis ir specializuotas
suaugusiųjų gaivinimas“.
Lapkričio mėnesį pagal šią pradinio
ir specializuoto suaugusiųjų gaivinimo programą mokėsi dvidešimt
Kardiologijos klinikos bendrosios
praktikos slaugytojų. Suplanuoti dar
du mokymosi ciklai kitiems kolektyvo nariams. Šį mokymosi ciklą planuojama kartoti kas metai.

PASAULINIS SLAUGOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KONGRESAS
LAS VEGASE: ESAME NEBE RECIPIENTAI, O LYGIAVERČIAI PARTNERIAI
Jūratė Gudaitytė, LSMU MA
Anesteziologijos klinikos profesorė
Rasa Paleckienė, LSMU MA Slaugos
fakulteto Slaugos ir rūpybos
katedros asistentė

J

ungtinių Amerikos Valstijų Nevados
valstijos didžiausias miestas Las
Vegasas garsus ne tik pasaulinio lygio
pramogomis, kazino, įspūdingais
spektakliais ir didžiuliais viešbučiais.
Dėl gerai išplėtotos infrastruktūros
jame organizuojamos ir konferencijos,
dalykiniai susitikimai. Lapkričio 12–13
dienomis čia vyko Pasaulinis slaugos
ir sveikatos priežiūros kongresas, kuriame kaip kviestinės lektorės dalyvavo ir šio straipsnio autorės. Renginys
subūrė dalyvius iš 17 Šiaurės ir Pietų
Amerikos, Europos, Afrikos ir Azijos
valstybių. Prof. Jūratė Gudaitytė kaip
kviestinė lektorė skaitė pranešimą
edukologijos tema „Paciento perdavimo kokybės gerinimas išmaniosios
slaugos praktikos programoje panaudojant medicininę simuliaciją“ ir
pirmininkavo plenarinei sesijai. Slaugos ir rūpybos katedros doktorantė
Rasa Paleckienė stendinių pranešimų
sesijoje pristatė pranešimą „Pacientų,
sergančių širdies nepakankamumu,
būklės teigiamų pokyčių pereinamuoju laikotarpiu priklausymas nuo vaistų titravimo ir pacientų mokymo“.
Kongresas maloniai nustebino temų
įvairove: nuo sudėtingų psichologi-

Prof. Jūratė Gudaitytė.
nių, edukologinių, medicinos personalo darbo aplinkos gerinimo iki motinų bei naujagimių išgyvenamumo,
natūralaus maitinimo, ŽIV sergančių
žmonių problemų, kurias analizavo
lektoriai iš Afrikos šalių. Savaime
suprantama, kad temų aktualumą
lėmė valstybių ekonominė, socialinė
padėtis ir net vyraujanti religija.
Kongresą pranešimu labai įdomia
vaikų auklėjimo bioetikos ir neuropsichologijos aspektais tema atidarė JAV Veĩno (Wayne) valstybinio
universiteto profesorius Gerald’as
Harvey’as Katzman’as. Jo nuomone,
vaikystėje dėl netinkamo, grįsto

prievarta auklėjimo išugdyta neapykanta vėliau pasireiškia netinkamu
bendravimu ir smurtu suaugusiųjų
aplinkoje. Taip susiformuoja autoritariniu auklėjimu grįstos bendruomenės ir valstybės. Sveika tokio
auklėjimo alternatyva yra tėvų auto
ritetu, abipuse pagarba, individualybės skatinimu grįstas auklėjimas.
Vaikas, užaugintas tėvų, kuriuos jis
laiko autoritetu, ir už šeimos ribų
labiau vertins protą negu fizinę galią
ir gebės sėkmingai išspręsti konfliktines situacijas ne tik asmeniniame
gyvenime, bet ir darbo kolektyve.
Elvessa Narvassa, Kanados kardio

chirurgijos slaugytojų asociacijos
Kvebeko provincijos direktorė, pristatė naujas technologijas, kurios
padės kokybiškiau ir lengviau stebėti pacientų būklę. Tai nešiojamieji
elektroniniai įrenginiai, integruoti į
dėvimus aksesuarus (laikrodį, akinius, žiedą), drabužius ir gebantys
neinvaziniu būdu rinkti bei perduoti
toliau esančiam stebėtojui duomenis
apie paciento būklę: glikemijos lygį,
širdies ritmą, arterinį kraujospūdį,
miego kokybę, rodiklių dinamiką ir
būklės blogėjimą. Pažymėtina, kad
sukurtas nešiojamasis įrenginys,
gebantis slaugytojų vadovui perduoti

Autorių nuotr.
duomenis apie darbuotojo nuovargį.
Žinoma, tokiu įrenginiu galima koreguoti pervargusio darbuotojo krūvį,
apsaugoti nuo depresijos arba medicininių klaidų. Tai yra slaugos ateitis,
todėl jau šiandien būtina ugdyti
slaugytojų elektroninės slaugos įgūdžius (e-nursing skills).
Visai kitokius iššūkius nagrinėjo
prof. Pavadai Thamilselvam’as iš
Malaizijos, Kvãla Lump ro (Kuala
Lumpur) karališkosios medicinos kolegijos. Dėl religinių prietarų, profilaktikos programų stokos dažniausia
moterų mirties priežastis Malaizijoje
5 p.
yra krūties vėžys.
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FORUME – ATIDUS ŽVILGSNIS Į MEDIKŲ RENGIMO
PERSPEKTYVAS IR IŠŠŪKIUS
1 p.
„Pokyčių akivaizdoje tampa labai
svarbi ir pačios organizacijos kultūra:
turime kalbėtis ta pačia kalba, kitaip
nepasieksime pokyčių. Siekdami pagerinti sveikatos apsaugos procesus,
iš verslo perėmėme analizės, „Lean“
vadybos sistemas. Todėl įdomi tarptautinių edukacijos ekspertų patirtis:
mokant medicinos, metas pasižiūrėti, kokie procesai vyksta pasaulyje,
kaip naujos idėjos skinasi kelią kitose Baltijos šalyse“, – pastebėjo Kauno klinikų generalinis direktorius.
Kad artimiausių Baltijos šalių, o ir
Europos medicinos universitetai
susiduria su panašiais studijų organizavimo iššūkiais, patvirtino Tartu
universiteto Medicinos fakulteto
dekano prof. Margus’o Lember’io
pranešimas.
Pasauliniuose reitinguose Tartu universitetas užima itin aukštą vietą,
apie 2 tūkst. studentų turintis šio
universiteto Medicinos fakultetas
medikus rengia vienintelis Estijoje.
Estijos visuomenei taip pat aktualios senėjimo, medicinos paslaugų
koncentracijos ir pasiekiamumo
problemos. Rengiant medikus, susiduriama su ribotų finansinių išteklių,
per trumpos rezidentūros studijų
trukmės iššūkiais. Studijuoti mediciną Tartu universitete renkasi vis
daugiau užsienio studentų: jų šiuo
metu – penktadalis, dauguma – iš
Suomijos.
Užsieniečių susidomėjimas kelia ir
tam tikrų iššūkių: studijuoti ir dirbti
Estijoje nori vis daugiau trečiųjų
šalių atstovų, kurių diplomai dažnai
nėra pripažįstami Europos Sąjungoje.
Ką būtina tobulinti medicinos studijų
procese?
Itin didelio konferencijos dalyvių
susidomėjimo susilaukė Rygos Stradinio universiteto atstovės dr. Noros
Jansone-Ratinikos (Latvija) pranešimas, kuriame išsamiai apžvelgtos šio universiteto Studijų centro
veiklos, skirtos edukacijos kokybei
gerinti. Kaip nustatyti, kokio turinio
mokyti? Kaip studentui padėti įgyti

Prof. Renaldas Jurkevičius.
būtent tų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurių tikrai reikia? Kaip pasiekti,
kad visų studentų kompetencija
būtų vienoda? Ką būtina tobulinti
studijų procese? Atsakymų į šiuos
klausimus lektorė ieškojo remdamasi Stradinio universiteto patirtimi –
medicininės simuliacijos, grįžtamojo
ryšio, minkštųjų nemedicininių kompetencijų mokymo, psichologinės
pagalbos studentams, kompetencijų
tobulinimo ir kitų sričių.
„Mokymas ir mokymasis – ne rezultatas, ne vienkartinis veiksmas, o
nuolatinis procesas, vertybė, kuriama drauge, nuolat tobulinant savo
intelektines pastangas“, – pabrėžė
dr. Nora Jansone-Ratinika.
Jau antrus metus į medicininės edukacijos konferenciją atvyksta Švedijos
Karolinskos universiteto atstovai. Šiemet lektorė iš šio universiteto Hanna
Wijk pristatė sėkmingą lyderystės
mokymų patirtį. Prasidėję nuo nedidelės apimties savanoriškų kursų,
lyderystės mokymai išsiplėtė, juose
dalyvauja ir gydytojai rezidentai. Mokymų metu auginamas studentų iniciatyvumas, motyvacija: jie skatinami
ne tik imtis aktyviai spręsti rutinines
profesinės veiklos problemas, bet ir
pasiekti užsibrėžtų rezultatų.
Ne pirmus metus konferencijoje
„Diplomatai už gyvybę“ dalyvauja
medicininės edukacijos lyderiai Euro-

Prof. Kęstutis Petrikonis.
poje – olandų atstovai. Šiųmečiame
renginyje autoritetingi ekspertai iš
Olandijos – Karoly Illy ir Irina Wagner
Stirbu surengė mokymus ir skaitė
paskaitas apie grįžtamąjį ryšį ir lyderystę medicinos edukacijoje, dalijosi
patirtimi, kaip klasikines mokymo
metodikas integruoti su edukacijos
naujovėmis.
Konferencijos dalyvių susidomėjimo
sulaukė ir mokomųjų dirbtuvių sesija, kurioje pademonstruota praktinė
lyderystės ir žaidybos elementų
medicinos edukacijoje patirtis.
LSMU mokslininkai – apie inovacijas
ir gerą patirtį
Ketvirtosios „Diplomatai už gyvybę“
konferencijos metu patirtimi, įžvalgomis, problemų sprendimais dalijosi ir būrys LSMU mokslininkų.
LSMU prorektorius studijoms prof.
K. Petrikonis apžvelgė, kaip, atsižvelgdami į 10–15 metų aktualijas, Lietuvoje turėtume atnaujinti medicinos studijų programas. Žinių lygis daugelyje
sričių greitai auga: turime vis naujus
mokslinius tyrimus, vis naujus vaistus. Aprėpti naujausias žinias studijų
programoje tampa didžiuliu iššūkiu –
tad jas reikia nuolat kritiškai peržiūrėti ir labai išmintingai atrinkti, kad
studijų programos nebūtų perkrautos,
o studentai gautų būtiniausias ir
naujausias žinias. Prof. K. Petrikonis

Prof. Juozas Kupčinskas.
pabrėžė, kad būtina plačiau naudoti
naujausius mokymo metodus – medicininę simuliaciją, įvairias elektronines, virtualiąsias mokymo priemones.
Prof. Andrius Macas ir dr. Aurimas
Pečkauskas konferencijos dalyviams
pristatė Anesteziologijos klinikoje įdiegtą ir sėkmingai veikiančią
pacientų saugos įspėjimo sistemą.
Stebint neatitiktis, į jas reaguojant,
užkertamas kelias pasikartoti situacijoms, galinčioms kelti grėsmę
pacientui. Ši sistema puikiai veikia
mokant būsimuosius gydytojus.
Prof. Rūta Nadišauskienė savo pranešime apie medikų profesionalumo ugdymą pabrėžė: gydytojas ir
dėstytojas pavyzdį studentui rodo
savo elgesio visuma. Studentai su
pacientais elgiasi taip, kaip jie mato
elgiantis savo mokytojus – tad perduoti gerą etiško, teisingo, profesionalaus elgesio modelį, kurti teigiamą
atmosferą ne mažiau svarbu, nei
tobulinti studijų procesą.
Doc. Eimantas Švedas apžvelgė kai
kuriuos Lietuvos ir Švedijos sveikatos apsaugos įstaigų darbo skirtumus, pasiūlė, ką galėtume pritaikyti
gerindami pacientų gydymo kokybę.

Prof. Margusas Lemberis.

Kitąmet – jubiliejiniai forumai
Konferencijos „Diplomatai už gyvybę“ tematika ir formos kasmet
keičiasi, tačiau pagrindinė idėja

išlieka – tai paieška būdų, kaip
tapti geresniais dėstytojais, kaip
geriausiai perduoti žinias. Ketvirtoji
konferencija – labai sėkminga, dalyviams tai buvo puiki proga sužinoti
apie pasaulines edukacijos praktikos
naujoves, praturtinti savo profesinį
akiratį medicininės edukacijos autoritetų patirtimi“, – apibendrino „Dip
lomatai už gyvybę“ organizacinio
komiteto pirmininkas, LSMU Podiplominių studijų centro dekanas prof.
Juozas Kupčinskas.
„Diplomatai už gyvybę“ – kasmečiai
Universiteto plataus masto tarptautiniai renginiai, grindžiami keletu
kertinių principų: istoriniu kontekstu – prisimenama kilni diplomatų
misija Antrojo pasaulinio karo metu
gelbstint žmonių gyvybes; iniciatyva
sutelkti gydytojus, politikus, dip
lomatus ir verslininkus pasidalyti
ateities įžvalgomis, patirtimi, ir plačiu diskusijų, pranešimų, praktinių
dirbtuvių, pristatymų pasirinkimu
dalijantis patirtimi, kaip šiandienos
pasauliui rengti gydytojus specia
listus, būsimuosius savo srities
ekspertus, lyderius, sveikatos advokatus, mokslininkus ir mokytojus.
Kitąmet Universiteto laukia ne tik jubiliejinė – penktoji – medicinos edukacijos konferenciją, bet ir drauge su
LSMU vyksiantis Europos medicininės edukacijos lyderių forumas.

Bendradarbiavimas su universitetu
turės didelę vertę didinant medicinos pažangą, diegiant medicinos
inovacijas bei ugdant jaunimą.
Suvienyti dviejų ligoninių ištekliai
ir pajėgos užtikrins, kad įstaiga

taps patraukli ES investicijoms į
infrastruktūrą, žmogiškąjį, medicininį, techninį potencialą, paslaugų
kokybės gerinimą“, – teigia doc.
D. Žaliaduonytė.
SAM Spaudos tarnybos inf.

PLANUOJAMA SUJUNGTI DVI LIGONINES
1 p.
Be to, toks žingsnis, t. y. tinklinimas, taptų rimtu pagrindu ateityje
planuoti ir tikėtis Europos Sąjungos
(ES) investicijų, pagrindinį dėmesį
sutelkiant į sveikatos paslaugų
kokybę, saugumą ir efektyvumą,
sveikatos specialistų kompetencijų
stiprinimą. Toks modelis ateityje
gali tapti sėkmės istorija ir pavyzdžiu kitiems miestams, pavyzdžiui,
Klaipėdai ir Vilniui, kur sveikatos
priežiūra išlieka fragmentuota ir
išbarstyta tarp skirtingų steigėjų.
Šių ligoninių reorganizacijai pritarė
vieno iš Kauno klinikinės ligoninės dalininkų – Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (LSMU) – Taryba. Artimiausiu metu Sveikatos
apsaugos ministerija inicijuos šio
klausimo svarstymą Vyriausybėje,
po to – dalininkų susirinkimuose.
Pasirengiant reorganizacijai bei jos
procese aktyviai dalyvaus ir abiejų
ligoninių atstovai.
Pasak LSMU medicinos akademijos
kanclerės prof. Daivos Rastenytės,
jungimosi pridėtinė vertė – ne
tik nauda pacientams: „Būdami

aukštojo mokslo institucija, esame
atsakingi ir už būsimosios sveikatos priežiūros darbuotojų kartos
rengimą, kad jie rinktųsi likti Lietuvoje, galėdami dirbti, turėdami
pažangiausius reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas“, – sakė
prof. D. Rastenytė.
Kauno klinikinės ligoninės direktorius prof. Albinas Naudžiūnas
priminė, kad panašus modelis jau
ne pirmus metus sėkmingai veikia
Kauno mieste.
„Kauno miesto savivaldybės iniciatyva buvo sujungtos visos šio
miesto gydymo įstaigos, teikiančios pirmines sveikatos priežiūros
paslaugas. Kitaip tariant, jos buvo
sujungtos į bendrą paslaugų teikėjų
tinklą, tai šiandien leidžia kokybiškiau aptarnauti pacientus bei
taupyti administravimui skirtas lėšas“, – kalbėjo prof. A. Naudžiūnas.
Respublikinės Kauno ligoninės
direktorė doc. Diana Žaliaduonytė
sakė, kad dviejų panašias paslaugas teikiančių ligoninių sujungimas
yra neabejotinas sveikatos sistemos pažangos žingsnis.

„Taip bus galima atsisakyti dubliuojančių ligoninių paslaugų,
koncentruojant jas vienoje vietoje.
Sujungimas padėtų išvengti konkuravimo dėl darbuotojų, didinti
kompetencijas, paslaugų kokybę.

INFORMACIJA
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DĖMESYS SVEIKATAI IR GEROVĖS VALSTYBEI
1 p.
Tautvydas Bulvičius,
LSMU viešųjų ryšių specialistas

P

er 4 metus tradicija tapusi konferencija, vienijanti Lietuvos ir
net pasaulio visuomenės ir kitų
sveikatos sričių specialistus, tapo
vienu didžiausių LSMU kasmetinių
renginių. Šiais metais daug kalbama
apie gerovės valstybę, todėl daug
konferencijos pranešimų buvo susiję
būtent su šia sąvoka.
„Gerovės valstybė – kas tai?“, – savo
pranešimą pavadino Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius
Raimondas Kuodis. Pasak jo, sąvoką
„gerovės valstybė“ yra sudėtinga
apibrėžti, o pats terminas dažnai
gali ir klaidinti. „Išties viskas, ką
šiuolaikinės valstybės daro, jau gali
būti laikoma gerovės valstybės dalimi arba gerovės valstybe. Didžioji

gerovės valstybės dalis esate jūs
patys“, – kalbėjo profesorius.
Valstybės kontrolės Visuomenės

gerovės audito departamento vyriausioji patarėja Vilma Maslauskienė
aptarė ypač svarbią problemą – tik

44 proc. Lietuvos gyventojų mano,
kad jų sveikatos būklė yra gera.
Tai – žemiausias lygis visoje Europos

Sąjungoje, rodo Europos Komisijos ir
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sveikatos apžvalga.
Pasak konferencijoje pranešimą
skaičiusios LSMU NI Toksikologijos
laboratorijos vyresniosios mokslo
darbuotojos Loretos Strumylaitės,
Lietuvoje labai svarbu stebėti aplinką ir neigiamą jos poveikį žmogaus
sveikatai. Iki šiol atliekami tik pavieniai stebėjimai, tačiau jie nesuteikia
išsamios informacijos apie Lietuvos
žmonių biologinėse terpėse esančias
kenksmingas medžiagas.
Visuomenės fakulteto dekanė prof.
Ramunė Kalėdienė konferencijoje
apžvelgė fakulteto raidą ir indėlį
gerinant visuomenės sveikatą. Tokia
tema pasirinkta neatsitiktinai – ši
konferencija skirta ir Visuomenės
sveikatos fakulteto 25 metų sukakčiai paminėti.
Plačiau apie konferenciją skaitykite
kitos savaitės leidinyje.

PASAULINIS SLAUGOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KONGRESAS
LAS VEGASE: ESAME NEBE RECIPIENTAI, O LYGIAVERČIAI PARTNERIAI

Asistentė Rasa Paleckienė.
3 p.
Profesorius pabrėžė, kad įsisenėjusios stadijos krūties vėžį turi gydyti
tarpdisciplininė komanda, svarbu
patenkinti esamus ir numatyti būsimus pacientės poreikius, lūkesčius
ir užtikrinti gydymo tęstinumą. Ypač
svarbi skausmo kontrolė. Į paliatyviojo gydymo procesą reikia įtraukti
pacientės artimuosius ir bendruomenę. Izoliacija tik sukelia depresiją
ir dar pablogina neišgydoma liga
sergančios moters būklę.
Prof. J. Gudaitytė paskaitoje pristatė
LSMU studijų programas, daugiausia
dėmesio skyrė naujai, studijų programai „Išmaniosios slaugos praktika“ ir jos daliai – netechniniams
įgūdžiams, komandiniam darbui
ugdyti skirtam kursui. Studijų metu
klausytojai supažindinami su medicininės simuliacijos panaudojimu
netechniniams įgūdžiams ugdyti
galimybėmis, dalyvauja praktikos
darbuose. Viena iš programos
temų – paciento duomenų perdavimas naudojant ANTS (anesteziologo netechninių savybių sistemą).
Mūsų atliktas tyrimas parodė, kad
duomenų perdavimo įgūdžiui įgyti
reikalingas mokymų kartojimas ir
dalomoji medžiaga. Pabrėžtina, kad
struktūrizuotas paciento duomenų
perdavimas, kurio mokome būsimus
slaugytojus, būtų labai reikalingas ir
kasdieniame viso medicinos personalo, ne tik slaugytojų, darbe.
Sandhya Chenchula, slaugos magistrė iš Indijos, Naujojo Delio (New
Delhi) universiteto, pristatė lėtinių

Autorių nuotr.
ligų paplitimo, analizės ir profilaktinių mokymų tarp 200 studentų
duomenis: profilaktikai veiksminga
naudoti sveikos gyvensenos mokomąją medžiagą.
Brazilijos atstovės pateikė slaugos
darbuotojų patiriamų etinių pažeidimų analizę: slaugytojų skundai dėl
etikos pažeidimų sudarė didžiausią
dalį; dažniausiai pažeidimai įvyko
darbo vietoje; juos patyrė licencijuoti
slaugytojai ir jų padėjėjai; vyravo
skundai dėl tarpdisciplininių santykių, jatrogeninių įvykių, profesionalumo.
Slaugos dėstytoja Lisa Sparacino iš
Niujorko technologijos instituto, pati
netekusi dukters, sirgusios psichikos liga ir nusižudžiusios, nagrinėjo
tėvų, netekusių vaikų, problemą.
Tikimasi, kad jos parengta pokalbio
metodika padės tėvams ištverti
vaikų netektį, o sveikatos priežiūros
specialistams leis labiau suprasti
tėvų būseną ir suteikti tokią pagalbą, kokios jie tikisi.
Profesorė Irene R. Garrick iš JAV
Ročesterio universiteto Slaugos mokyklos pateikė psichoterapijos rekomendacijas, kaip įveikti potrauminį
stresą. Trauma sukelia ne tik fizinį,
bet ir ilgalaikį psichologinį bei emocinį pažeidimą. Veiksminga gydymo
metodika „Nuleidimas ant žemės“.
Tai grupinis pratimas, skirtas žmonėms nuraminti pasitelkiant penkis
pojūčius. Grupės seanso metu žmonių prašoma nurodyti tris dalykus,
kuriuos jie gali matyti, girdėti, užuos
ti, paliesti ir paragauti. Metodika

efektyvi esant panikos priepuoliui,
disociatyviajam elgesiui, įkyriems prisiminimams. Straipsnio autorių nuomone, šią metodiką galima pritaikyti
mūsų klinikinėje praktikoje.
Slaugos magistrė iš Pietų Afrikos
Respublikos Fòrt Hèro (Fort Hare)
universiteto Stephanie Viola Janse
van Vuuren pristatė sunkumus, su
kuriais susiduria slaugos dėstytojai,
dirbdami su aukštos kokybės (high
fidelity) simuliatoriais. Apklausos
duomenimis, techninis dėstytojų
pasirengimas tinkamas, tačiau būtini
dėstytojų mokymai, taip pat – laiko
ir finansų ištekliai.
Profesorė Mary Val Palumbo iš JAV
Vermonto universiteto kaip pavyzdinę pristatė Naujojoje Zelandijoje
taikomą demencija ir kognityvine
disfunkcija sergančių pacientų priežiūros programą. Pagrindinė jos ašis
yra paciento namų aplinka ir pagrindiniu medicinos pagalbos teikėju čia
tampa bendruomenės slaugytojas.
Pirminėje sveikatos priežiūroje organizuojama individo, šeimos ir bendruomenės parama, tarpspecialybinė
komanda ir bendrosios praktikos
gydytojo / specialisto pagalba.
Lenka Gutova ir Tomas Petr’is, Čekijos Prahos karinės universitetinės
ligoninės atstovai, pristatė ligoninės kokybės gerinimo programą.
Lektoriai pabrėžė, kad pagrindinis
vaidmuo tenka tarpdisciplininiam
bendradarbiavimui. Ligoninės vietose, kur rizikingų situacijų tikimybė
didžiausia, sukurtos darbo komandos. Glaudus bendradarbiavimas

grupių viduje ir tarp tam tikrų grupių
leidžia pažvelgti į problemą kitaip, ir
tai padeda sumažinti nepageidaujamų įvykių bei gerina gydymo baigtis.
Komandinį bendradarbiavimą gerina
ir neformalus bendravimas už ligoninės sienų: bendros išvykos, sportas.
Stendinių pranešimų sesijoje išsiskyrė grupės Tailando Mahidol universiteto (Mahidol University) studentų
dėmesys vertinant sveikatos priežiūros išlaidų mažinimą slaugos aspektu. Phatcharakoraphot Sreeprasarn
su bendraautoriais savo stendiniame
pranešime aptarė planuoto pacientų išrašymo naudą pacientams po
neurochirurginių procedūrų. Araya
Songdet kartu su komanda nagrinėjo
tęstinės slaugos svarbą siekiant sumažinti pakartotinių hospitalizacijų
dažnumą, nosinį skrandžio (sin.
nazogastrinį) vamzdelį turintiems
pacientams, išrašytiems iš gydymo
įstaigos. Buvo nustatytos vyraujančios problemos / slaugos diagnozės –
tai žinių, savipriežiūros stoka ir infekcijų rizika. Brazilijos Searà (Ceará)
federalinio universiteto (Federal University of Ceará, UFC) doktorantų ir
magistrų pristatomuose stendiniuose
pranešimuose buvo nagrinėjamos su
naujagimių saugumu (Janeth Guerrero Vargas su bendraautoriais) susijusios problemos. Muzikos ir 25 proc.
gliukozės įtaką skausmui sumažinti,
punktuojant kraujagyslę naujagimių
kraujo paėmimo tyrimo metu, nagrinėjo Janeth Roxana Gurrero Vargas,
Leeiliane Martins Farias su kitais
tyrėjais. Gauti rezultatai patvirtino,

kad muzika ir 25 proc. gliukozė gali
būti taikoma kaip skausmo mažinimo priemonė naujagimiams atliekant šią invazinę procedūrą. Saudo
Arabijos Rijãdo (Riyadh) ligoninės ir
tyrimo centro specialistė King Faisal
pristatė literatūros apžvalgą „Supratimo apie krūties vėžį svarba trečiojo
pasaulio šalyse“. Šiame stendiniame
pranešime buvo nagrinėjamos sergamumo ir mirtingumo nuo krūties
vėžio problemos, susijusios su moterų baime, žinių stoka, lėšų trūkumu.
Rasa Paleckienė (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas) pristatė stendinį pranešimą, kuriame buvo nagrinėjama aktyvios stebėsenos ir mokymo
nauda pacientams, sergantiems
širdies nepakankamumu. Analizuojant duomenis buvo gauti statistiškai
reikšmingi rezultatai: stebėsena ir
pacientų mokymas teigiamai veikia
pacientų gyvenimo kokybę, gerėja
savipriežiūra bei klinikiniai ir biocheminiai rodikliai.
Žinoma, kad ištaikėme laiko pasižvalgyti ir po spindintį, jau kalėdinėmis nuotaikomis gyvenantį Las
Vegase ir jo apylinkes: Raudonuosius
kalnus, Didįjį kanjoną, įspūdingą
Hùverio (Hoover) užtvanką. Tikimės
naudingas žinias pritaikyti praktikoje, o su kai kuriais kongreso dalyviais – pratęsti bendradarbiavimą
ateityje.
Už finansinę paramą išvykai į kongresą straipsnio autorės dėkingos
Atviram LSMU fondui ir Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų administracijai.
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TARPTAUTINIO HBSC TYRIMO ATSTOVŲ SUSITIKIMAS JEREVANE

LSMU STI atstovai su renginio organizatoriais.
Dokt. Justė Lukoševičiūtė,
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Prof. dr. Kastytis Šmigelskas,
vyresnysis mokslo darbuotojas

L

apkričio 6–8 dienomis Jerevane
(Armėnija) vyko tarptautinio
projekto „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (angl.
Health Behaviour in School-aged
Children – HBSC) atstovų susitikimas.
Šis tyrimas Lietuvoje vykdomas nuo
1994 m., jį atlieka LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos
tyrimų instituto (STI) mokslininkų
komanda. Tarptautiniame projekto
partnerių susitikime Jerevane dalyvavo STI atstovai: HBSC tyrimo vadovas
Lietuvoje vyresnysis mokslo darbuotojas prof. dr. Kastytis Šmigelskas ir
STI doktorantė jaunesnioji mokslo
darbuotoja Justė Lukoševičiūtė.
Susitikimo metu aptarti strateginiai
klausimai ir tolesni veiksmai, susiję
su 2017–2018 m. atlikto tyrimo rezultatų analize ir tarptautine sklaida.
Daug dėmesio buvo skirta tarptautinės tyrimo ataskaitos rengimui.
Ši ataskaita bus pateikta 2020 m.
balandžio pabaigoje. Joje bus pateikiami Europos šalių 2018 m. tyrimo
rezultatai. Tad bus galimybė įvertinti
Lietuvos jaunuolių situaciją tarptautiniame kontekste. Pristatytos ir
nacionalinės HBSC tyrimo šalių ataskaitos, diskutuota apie kilusius sunkumus, galimus sprendimų būdus.
Nemažai dėmesio buvo skirta tyrimo
viešinimo sunkumams ir gerajai

patirčiai, rezultatų pateikimui ne
tik mokslinei bendruomenei, bet ir
sveikatos politikos formuotojams bei
mokyklų bendruomenėms aptarti.
Intensyviausias ir produktyviausias
darbas vyko tikslinėse grupėse
(angl. Focus Group). Viena iš jų –
Psichikos sveikatos ir gerovės (angl.
Mental Health and Well-Being) grupė, kuriai pirmininkavo LSMU STI
mokslininkas Kastytis Šmigelskas.
Jo iniciatyva buvo sprendžiami su
psichikos sveikata susiję klausimai –
tarptautinės ataskaitos rengimas
(ataskaitos dalis apie psichikos

Prof. dr. Kastytis Šmigelskas.
sveikatą ir gerovę), būsimojo tyrimo
privalomųjų ir pasirenkamųjų klausimų alternatyvos, tarptautinės mokslo publikacijos 2020 m.
HBSC tyrimo metodologijos grupėje
buvo dalytasi patirtimi – ar vaikų ir
paauglių tyrimą geriau atlikti popierine, ar elektronine forma. Šiame
forume buvo pristatytas ir LSMU STI
atliktas tyrimas, 2018 m. publikuotas
tarptautiniame žurnale ir parodęs,
kad jaunimo gyvensenos ir sveikatos
rezultatai iš esmės nepriklauso nuo
apklausos būdo, bent jau tol, kol yra
tiksliai žinomi anketas pildę respon-

dentai. Būtent todėl kol kas rekomenduojama, kad atliekant elektronines apklausas moksleiviai turėtų
galimybę prisijungti ne iš namų, bet
iš mokymosi įstaigos, kuri užtikrintų
autentišką, nedubliuotą, konkretaus
vaiko anonimišką prisijungimą, –
taip būtų užkirstas kelias anketas
pildyti kitiems, imties kriterijų neatitinkantiems asmenims.
HBSC projektas išsiskiria savo įvairiapusiškumu, nes moksleivių sveikata
vertinama vadovaujantis holistiniu
požiūriu – pabrėžiama ne tik fizinė,
bet taip pat ir psichinė moksleivių

sveikata bei socialinės aplinkos
ypatumai. Tai yra tęstinis projektas,
kuriam būdingas tarptautiškumas.
Jis sukuria puikias galimybes visapusiškai augti jauniesiems tyrėjams,
ugdytis naujas kompetencijas ir
plėsti bendradarbiavimo galimybes
jau patyrusiems mokslininkams.
Kitas HBSC projekto partnerių susitikimas numatomas 2020 m. birželį
Padujoje (Italija). Verta pabrėžti, kad
Jerevane buvo patvirtinta – 2021 m.
birželį tarptautinis HBSC tyrimo susitikimas pirmąkart istorijoje vyks
Lietuvoje.

Tarptautinė HBSC tyrimo komanda.

A. Matochkinos nuotr.

LSMU DARBUOTOJAI SOLIDARIAI PALAIKĖ REIKALAVIMUS
VYRIAUSYBEI DIDINTI AUKŠTOJO MOKSLO FINANSAVIMĄ
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) lapkričio
28 dieną pakvietė surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų įspėjamąjį streiką, nes Lietuvos
Vyriausybė atsisakė laikytis anksčiau pasirašytos švietimo šakos kolektyvinės sutarties
ir naujai suderėtų įsipareigojimų didinti finansavimą universitetams.
8 p.
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LIETUVOS ENDOKRINOLOGŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJA PANEVĖŽYJE
Lapkričio 22–23 dienomis Lietuvos endokrinologai susirinko Panevėžyje konferencijoje „Inovatyvūs sprendimai diabetologijoje“ aptarti
aktualių cukrinio diabeto ir jo komplikacijų diagnostikos ir valdymo
problemų. Konferencijos dalyvius sveikino Panevėžio miesto meras,
Panevėžio ligoninės direktorius, vietiniai renginio organizatoriai.

Prof. Birutė Žilaitienė, LSMU MA
Endokrinologijos klinika ir
Endokrinologijos institutas

K

onferenciją pradėjo Lietuvos endokrinologų draugijos prezidentė
prof. Birutė Žilaitienė. Ji pabrėžė,
kad konferencijos pavadinimas
atspindi šiuolaikinę diabetologijos
situaciją. Naujos unikalios vaistų klasės, turinčios savybę ne tik mažinti
glikemiją, bet ir turinčios apsauginį
poveikį nuo širdies ir kraujagyslių
ligų ir lėtinės inkstų ligos progresavimo, technologiniai sprendimai – insulino pompos, nuolatinio glikemijos
matavimo jutikliai – palengvinantys
glikemijos stebėjimą ir valdymą – iš
esmės keičia cukrinio diabeto valdymą. Konferencija skirta inovatyvioms
cukrinio diabeto gydymo galimybėms ir jų pritaikomumui Lietuvoje
aptarti.
SAM atstovė p. Genovaitė Klimienė
pristatė teisinius endokrinologo darbo reguliavimo aspektus, VLK atstovė p. Birutė Kavaliauskienė kalbėjo
apie biudžeto problemas ir lėšas,
skirtas cukriniam diabetui gydyti.
Abi viešnios sulaukė daug gydytojų
endokrinologų klausimų tiek apie
aktualias kasdienio darbo problemas, tiek klausimų apie rengiamą
naują cukrinio diabeto ambulatorinio
gydymo kompensuojamaisiais vaistais aprašą.

Dr. Rytas Ostrauskas pateikė cukrinio
diabeto epidemiologinius duomenis
ir prognozes bei jų mokslinį pagrįstumą. Grupė endokrinologų apžvelgė
naujas tarptautines ir Lietuvoje
patvirtintas cukrinio diabeto gaires,
išreikšdami viltį, kad geriausia tarptautinė praktika atsispindės ir Lietuvoje rengiamuose teisės aktuose.
Doc. Žydrūnė Visockienė iš VUL Santaros klinikų pažvelgė į ateitį, kalbėdama apie kasos salelių ir kasos

transplantacijos rezultatus pasaulyje
ir pirmuosius rezultatus Lietuvoje.
Viena įdomiausių konferencijos sesijų buvo apskritojo stalo diskusija
dėl naujų cukrinio diabeto gydymo
technologijų, kurią moderavo doc.
Jonas Čeponis. Joje dalyvavo gydytojai endokrinologai ir pacientai,
įvaldę naujas, dar neakredituotas,
bet pacientų bendruomenėje greitai
plintančias ir plačiai pasaulyje diskutuojamas uždarosios kilpos tech-

nologijas. Buvo aptarti tiek įprastinio
gydymo insulino pompa galimybės,
tiek eksperimentiniai bandymai naudoti uždaros kilpos sistemas.
Pastaraisiais metais keičiasi nėščiųjų diabeto diagnostikos kriterijai,
priežiūros principai, cukriniu diabetu sergančių pacientų gydymo
galimybės. Todėl šiais metais kartu
su Lietuvos endokrinologų draugija
priimtos naujos nėštumo ir diabeto
akušerinės metodikos, kurias kon-

UAB „Eventas“ nuotr.

ferencijos metu pristatė dr. Gintarė
Naskauskienė ir gyd. Diana Šimonienė.
Viena iš grėsmingų CD komplikacijų – diabetinės pėdos sindromas – buvo aptarta gyd. Renatos
Pauliukienės ir doc. Evaldos Danytės
pranešime – pateiktos naujos tarptautinės gairės ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų patirtis. Taip pat doc. Evalda
Danytė pristatė Kauno klinikų Ambulatoriniame skyriuje vykstančias
pirmojo tipo cukrinio diabeto dienas,
kviesdama endokrinologus siųsti
pacientus, sergančius pirmojo tipo
cukriniu diabetu, konsultacijai ir
tarpdisciplininei priežiūrai gauti per
vieną dieną ambulatoriškai.
Kituose pranešimuose daug kalbėta
apie naujus gydymo metodus. Vlada
Musvydaitė pabrėžė fizinio aktyvumo svarbą ir kvietė gydytojus bei
pacientus dalyvauti fizinio aktyvumo
programoje „Diabetas tavo širdyje“
bei po konferencijos vykusiame
žygyje. Psichologė Jolanta Žilinskienė kalbėjo apie šeimos vaidmenį,
palaikant cukriniu diabetu sergantį
žmogų.
Lietuvos endokrinologų draugijos
ir LSMU MA Endokrinologijos klinikos bei Endokrinologijos instituto
organizuota mokslinė praktinė konferencija „Inovatyvūs sprendimai
diabetologijoje“ suvienijo gydytojus
endokrinologus ir slaugytojus diabetologus bendram darbui, padedant
cukriniu diabetu sergančiam žmogui
valdyti savo ligą, suteikė žinių apie
naujausius medikamentinio gydymo
mokslo pasiekimus ir inovatyvių
technologijų galimybes.

8

INFORMACIJA

avevita/2019 m. gruodžio 6 d., Nr. 40

LSMU DARBUOTOJAI SOLIDARIAI PALAIKĖ REIKALAVIMUS
VYRIAUSYBEI DIDINTI AUKŠTOJO MOKSLO FINANSAVIMĄ
6 p.
Prof. Linas Šumskas,
LSMU Profesinės sąjungos komiteto
narys
LSMU profesinė sąjunga pritarė įspėjamojo streiko surengimui. Darbuotojai 11–13 val. buvo kviečiami dalyvauti vienos–dviejų valandų streike
darbo vietose arba ateiti į piketus
prie Universiteto pastatų: Universiteto centrinių rūmų A. Mickevičiaus g.,
Veterinarijos akademijos rūmų
Tilžės g. ir Farmacijos ir sveikatos
technologijų centro pastatų Sukilėlių prospekte. Šis streikas buvo
įspėjamojo pobūdžio, todėl buvo
siūloma apsiriboti riboto pobūdžio
streiko priemonėmis – dėstytojams,
kurie veda akademines paskaitas su
studentais, netrikdyti darbo ritmo
ir tęsti numatytas paskaitas, kitus
kontaktinio darbo užsiėmimus, o
dirbantiems savo kabinetuose pakabinti įspėjimus ant kabineto durų
„streikuoju 11–12 val.“

Šią darbuotojų bendruomenės akciją
palaikė Studentų atstovybė, taip
pat – ir Universiteto administracija.
Pagrindiniai streiko reikalavimai
buvo šie:
■ Vykdyti Lietuvos Vyriausybės pažadus nuo 2020 metų kasmet didinti
ne mažiau kaip 10 proc. atlyginimus
dėstytojams, mokslo darbuotojams ir
2025 m. pasiekti, kad šių darbuotojų
vidutinis darbo užmokestis sudarytų
150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
■ Didinti atlyginimus administraciniam ir techniniam personalui
universitetų personalui, nes šių
darbuotojų atlyginimai nesikeitė jau
ilgą laiką.
■ Vykdyti Vyriausybės pažadus studentams – įvesti nemokamas bakalauro studijas.
Kaip parodė pokalbiai su darbuotojais, studentais, šį streiką palaikė
nemaža dalis Universiteto bendruomenės. Žinoma, pasirašyti atsisaky-

Organizatorių nuotr.
mą dirbti nėra lengva, nėra įprasta
universitetų ir sveikatos paslaugų
sektoriaus atstovams. Tačiau 274
dėstytojai, mokslo darbuotojai ir pasirašė sutikimus atsisakyti 1 valandos
atlyginimo ir solidarizuotis su profe-

sinių sąjungų reikalavimais Lietuvos
Vyriausybei bei dalyvauti streike.
Taigi įspėjamojo streiko akcija parodė, kad mūsų akademinė bendruomenė pajėgi susiburti ir būti pilietiška. Todėl norime padėkoti visiems

Universiteto darbuotojams dalyvavusiems, prisidėjusiems prie streiko
surengimo. LSMU profesinė sąjunga
tikisi, kad mūsų pastangos nebuvo
bergždžios ir Vyriausybė pagaliau
atsižvelgs į mūsų reikalavimus.

HANOVERIO VETERINARIJOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS PROF. JOSEF’O KAMPHUES’O
VIZITAS – STUDIJŲ PROCESO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ NAUJOVĖS
Lapkričio 29 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos Gyvūnų mitybos katedros kvietimu viešėjo Hanoverio
veterinarijos aukštosios mokyklos Gyvūnų mitybos instituto profesorius habil. dr. Josef’as Kamphues’as.

R. Stankevičiaus nuotr.
Prof. Paulius Matusevičius,
Gyvūnų mitybos katedra

P

rofesorius Veterinarijos akademijos studentams, magistrantams
skaitė paskaitų ciklą „Pašarų priedai
gyvūnų mityboje“, pristatė mokslinių tyrimų, kuriuos atliko Hanoverio

veterinarijos aukštosios mokyklos
Gyvūnų mitybos instituto mokslininkai 2018–2019 metais. Prof. Josef’o
Kamphues’o vizito tikslas buvo pasidalyti edukacine patirtimi ir naujausių mokslinių tyrimų aktualijomis.
Šis vizitas svarbus tiek studentams,
tiek dėstytojams, dalyvaujantiems

gerinant studijų kokybę bei rengiant
gyvūnų mokslo ir veterinarinės medicinos specialistus.
Prof. Josef’as Kamphues’as turi gyvūnų šėrimo, pašarų ir mitybos, dietologijos ir konsultavimo mokslo ir studijų tarptautinės patirties. Prof. Josef’as
Kamphues’as yra EBVS® narys.

LSMU STUDENTŲ ATSTOVYBĖJE – NAUJOS VADOVĖS
LSMU SA ataskaitinė rinkiminė konferencijoje, kurioje dalyvavo net 194 delegatai, išrinkti nauji vadovai.

K

onferencijos metu buvo patvirtinta nauja
LSMU SA įstatų redakcija, praėjusių metų
veiklos, finansinės ir revizijos komisijos ataskaitos. Taip pat išrinkti nauji Senato atstovai –
studentams atstovaus – Danielė Bučinskaitė,
o gyd. rezidentams – Lukas Šemeklis ir Elvinas
Monstavičius.
Vėliau vyko LSMU SA prezidento rinkimai. Šiemet
pasitikėjimas išreikštas ir LSMU SA prezidente

išrinkta studijų programos „Slauga“ 3 kurso
studentė Evelina Alūzaitė. Po uždaro balsavimo
įvyko Studentų atstovybės Tarybos rinkimai,
pateikta Tarybos sudėtis buvo patvirtinta: Medicinos fakultetas – Danielė Bučinskaitė ir Gerda
Kalinauskaitė, Odontologijos fakultetas – Jonas
Sabulis, Veterinarijos fakultetas – Simona Dedurkevičiūtė ir Justina Veronika Matusevičiūtė,
Farmacijos fakultetas – Martyna Vengrytė, Visuo-

LSMU SA nuotr.

menės sveikatos fakultetas – Nelita Urbutytė,
Slaugos fakultetas – Rūta Jurevičiūtė, Rezidentų
atstovas – Lukas Šemeklis, doktorantų atstovė –
Rūta Urbanavičiūtė bei užsienio studentų atstovas – Istihak’as Chowdhury’as.
Konferencijoje padėkota buvusiai prezidentei
Danielei Bučinskaitei, viceprezidentei Gerdai
Kalinauskaitei ir LSMU SA Valdybai ir Tarybai už
puikiai atliktus darbus.
LSMU SA inf.
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ANSAMBLIO „AVE VITA“ KONCERTAS „SAULĖ RIEDA DANGUMI“
Lapkričio 14 d. niūraus rudens dangumi riedėjo saulė – Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblio „Ave Vita“
koncertas. Jo metu Veterinarijos akademijos Žalčio salės scenoje
pasirodė daugiau nei 80 grojančių, šokančių bei dainuojančių
ansambliečių.
Indrė Akucevičiūtė, tautinių šokių
ansamblio „Ave Vita“ šokėja

A

nsamblis LSMU akademinei bendruomenei pristatė teatralizuotą
lietuvių tautinio meno programą,
pernai respublikiniame konkurse
„Kadagys“ laimėjusią laureatų apdovanojimą. „Kadagys“ – liaudiškų
koncertinių programų konkursas,
kuriame varžosi jaunimo, vyresniųjų
ir pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
ansambliai. Konkursą kas ketverius
metus nuo 1995 m. organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Koncerto „Saulė rieda dangumi“
ašis – pavasaris, bundanti gamta ir
beužsimezganti bernelio ir mergelės
draugystė, virstanti meile. Koncertą
pradėjo „Ave Vita“ solisto Alberto
Šliaužio grojama „Ryto melodija“
(muz. R. Žigaičio), kurios nedrąsūs,
švelnūs birbynės garsai kvietė įsiklausyti. Žiūrovai turėjo progą išgirsti
ne tik tradiciniais tapusius (smuikus,
akordeonus, kankles, kontrabosą,
būgnus), bet ir retesnius (skrabalus,
lumzdelius bei kontrabosines kank
les) muzikos instrumentus. Per visą
pasirodymą orkestro kuriamas melodijas harmoningai papildė ansamblio
vokalinės grupės atliekamos dainos.
Viena jų – ypač gerai žinoma lietuvių
liaudies daina „Pempel, pempel“ –
nauja aranžuote, kurta vokalinės
grupės vadovės Rasos Kazakevičienės, nustebinusi žiūrovą savo skambesiu tarsi gyvu pasakojimu, nuolat
besikeičiančiu ir vis bėgančiu tolyn.
Ši daina respublikiniame tautinių
šokių konkurse „Kadagys“ buvo įvertinta kaip geriausias vokalinis kūri-

nys. Dainos ir muzikos dermę užbaigė dviejų ansamblio šokėjų grupių
pasirodymai. Šokių tematika keitėsi
programą pradedant lėtais, lyriniais
šokiais, pvz., „Saulale, kelk“, kuris
vaizdavo, kaip mergina virsta paukšte ir paukštė mergina. Tai šokis apie
unikalų ir artimą lietuvių tautos
santykį su gamta, siekiantį dar pagoniškus laikus. Švelnumą, lyriškumą,
lietuvių liaudies kūrybai neretai
būdingą ilgesį, atspindėjo solistų
šokis ir daina – „Saulė rieda dangumi“. Ilgesingus jaunuolių jausmus
greit išvaikė nuotaikinga „Pasiutusiai
gražios Jadvygos polka“. Kuriant šį
sceninį šokį palikti liaudyje gyvavusio šokio judesiai, tik išplėsta polkos
dalis: žinoma, kad jis buvo šokamas pasilinksminimų vakaronėse.
Koncerto programoje buvo galima
išvysti ir lietuvių liaudies kasdienybę
atspindinčius kūrinius. Vienas jų –
įspūdingas šokis „Naktigoniai“, kurio
kompozicija vaizduoja, ką ganymo

naktimis veikė jauni ir linksmi vyrai.
Jis konkurse „Kadagys“ laimėjo geriausio šokio kategorijoje.
Ansambliečiai už rūpestį ir darbą
nuoširdžiai dėkoja orkestro vadovui
Gintarui Vilčiauskui, vokalinės grupės vadovei Rasai Kazakevičienei
bei choreografei ir ansamblio meno
vadovei – Godai Puleikytei. Dėkojame
LSMU Kultūros centrui už organizacinę pagalbą. Galiausiai labai norime
padėkoti visiems susirinkusiems
žiūrovams – tikimės, kad sugebėjome jums perteikti savo meilę lietuvių liaudies šokiui, dainai ir muzikai.
Labai lauksime jūsų kituose mūsų
koncertuose!

J. Lapiniauskaitės nuotr.

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 0,25 et. Kardiologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 613,82 Eur už 0,25 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 2019-12-16. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Radiologijos technologo 0,45 et. Radiologijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 492,12 Eur už 0,45 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: medicinos technologijų studijų krypties radiologijos profesinis bakalauras
(arba universitetinis bakalauras) arba slaugos studijų baigimo diplomas ir radiologijos technologo profesinę kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas (išduotas iki 2015-12-31).
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 2019-12-16. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326493, Eivenių g. 2, Kaunas.
Aušrinė Amšiejūtė,
Teisės tarnybos vadovė, veikianti 2018-11-29 sveikatos
apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1364 pagrindu
■ Gydytojo hematologo 1,75 et. (0,75 et., 1,0 et.) Onkologijos
ir hematologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 1611,28
Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);

■ Gydytojo onkologo chemoterapeuto 1,5 et. (0,5 et., 1,0 et.)
Onkologijos ir hematologijos klinikoje (darbo užmokestis
nuo 1611,28 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo onkologo radioterapeuto 2,0 et. (2 × 1,0 et.) Onkologijos ir hematologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo
2301,83 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 2019-12-16. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Radiologijos technologo 0,5 et. Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinikoje (darbo užmokestis nuo
650,95 Eur už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: medicinos
technologijų studijų krypties radiologijos profesinis bakalauras (arba universitetinis bakalauras) arba slaugos
studijų baigimo diplomas ir radiologijos technologo profesinę kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas (išduotas
iki 2015-12-31).
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 2019-12-16. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326493, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius,
Generalinis direktorius

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS,
kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, SKELBIA
KONKURSĄ EITI PAREIGAS 5-ERIŲ METŲ KADENCIJAI:
Medicinos akademijoje:
Slaugos fakultete:
■ Vadovo Reabilitacijos klinikoje;
■ Vadovo Sporto medicinos klinikoje.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
5. Atestacijos kortelę.
6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.
Dokumentus pateikti iki 2020 m. sausio 6 d. Personalo tarnybai (I a., kab.
Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

PADĖKA

N

uoširdžiai dėkoju visam Neurochirurgijos intensyvios terapijos skyriaus ir
Galvos smegenų chirurgijos skyriaus kolektyvui už profesionaliai suteiktą
pagalbą. Dėkoju Neurochirurgijos klinikos vadovui prof. habil. dr. Arimantui
Tamašauskui ir visai komandai už lapkričio 5 d. atliktą operaciją, išgelbėjusią
mano gyvybę po galvos aneurizmos plyšimo. Dėkoju Intervencinės radiologijos
skyriaus vadovui dr. Ryčiui Stasiui Kaupui, anesteziologui dr. Gediminui Banevičiui. Dėkoju gydančiam gydytojui dr. Giedrimantui Bernotui už rūpestingą
gydymą ir nuoširdų palaikymą, padedantį sveikti ir stiprėti.
Pagarbiai Remigija Zilnienė
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Maloniai kviečiame į 12-ąją jaunųjų
mokslininkų konferenciją „Bioateitis:
gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“, kuri vyks gruodžio 11 d. (trečiadienį) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos
fakultete (Sukilėlių pr. 13, Kaunas).
Dalyvių registracija 9.30–10.10 val.
Konferencijos tikslas – apžvelgti geriausių jaunųjų mokslininkų darbus bio- (nano-) technologijos, biochemijos, biomedicinos ir geomokslų
sandūroje bei skatinti jaunųjų mokslininkų
bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą.
Dalyvaus žymūs Lietuvos mokslininkai, pranešimus skaitys Vilniaus, Lietuvos sveikatos
mokslų, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo
universitetų bei Gamtos tyrimų centro jaunieji
mokslininkai ir tyrėjai.
Daugiau informacijos LMA tinklalapyje
http://www.lma.lt/news/743/67/Jaunujumokslininku-konferencija-Bioateitis-gamtos-irgyvybes-mokslu-perspektyvos

„Gyvenimas – negailestingas
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir artimiausius iš visų“.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame Slaugos ir rūpybos katedros dėstytoją
dr. Daivą Kriukelytę dėl mylimo brolio mirties.
LSMU MA Slaugos ir rūpybos katedros kolektyvas
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta
norime palengvinti praradimo skausmą. Nuoširdžiai užjaučiame slaugos
ir rūpybos katedros dr. Daivą Kriukelytę dėl mylimo brolio netekties.
LSMU MA Slaugos fakulteto akademinė bendruomenė
Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytoją Heraldą Stankevičių
ir Neonatologijos klinikos gydytoją Remigiją Stankevičienę
skaudžią netekties valandą mirus mylimam sūnui
užjaučia Akušerijos ir ginekologijos klinikos kolektyvas
Mūsų širdys liūdi kartu – Anesteziologijos klinikos
Bendrojo personalo anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai
Raimondai Kolčinaitei – netekus brangaus tėvelio.
Netekus brangaus tėvelio nuoširdžiausi paguodos ir užuojautos žodžiai
Anesteziologijos klinikos Bendrojo personalo vyresniajai slaugytojai-slaugos
administratorei Editai Labutienei.
Mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Kauno klinikų Akušerijos ir
ginekologijos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriaus
vyriausiąją slaugytoją-slaugos administratorę Editą Labutienę.
Skyriaus kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame kolegę Akušerijos ir ginekologijos anesteziologijos
ir intensyviosios terapijos skyriaus vyr. slaugytoją-slaugos administratorę
Editą Labutienę dėl tėvelio mirties.
Akušerijos ir ginekologijos klinikos kolektyvas

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

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

DĖMESIO! Informaciją, kurią pageidaujate išspausdinti artimiausiame LSMU laikraščio „Ave vita“ numeryje, reikėtų a siųsti avevita@lsmuni.lt iki antradienio 17 val.
(jeigu trečiadienis yra poilsio diena, informacijos lauktume iki antradienio 12 val.). Dėkojame Jums už supratingumą, malonaus bendradarbiavimo ateityje.
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Išeina kiekvieną penktadienį
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