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PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE VIENOS
OPERACIJOS METU ATLIKTOS DVI
GYVYBĘ GELBĖJANČIOS PROCEDŪROS
Kauno klinikose pirmą kartą Lietuvoje atlikta minimaliai invazinė kateterinė dviem mirtinoms ligoms
gydyti skirta procedūra. Vienos operacijos metu pacientui atliktas aortos vožtuvo implantavimas ir
pilvinės aortos aneurizmos stentavimas.
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LSMU GIMNAZIJOJE DURIS ATVERS
PRADINĖ MOKYKLA
Džiugi žinia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) gimnazijoje – duris netrukus atvers Gimnazijos
pradinė mokykla. Tokį sprendimą Universiteto taryba
priėmė gegužės 28 dieną.
Pradinė mokykla veiks kaip LSMU gimnazijos ﬁlialas,
kurio visas pavadinimas – „Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto gimnazijos ﬁlialas Pradinė mokykla“.
Mokykla veiklą pradės šį rudenį, naujaisiais mokslo
metais, adresas – Žeimenos g. 106. Joje galės mokytis
priešmokyklinių ir pirmų–ketvirtų klasių mokiniai.
Prašymų ir dokumentų priėmimas mokykloje vyks
elektroniniu būdu birželio 10–30 dienomis (imtinai).
Priėmimo į mokyklą tvarka bus paskelbta jau birželio 8
dieną: http://www.lsmugimnazija.lt/pradine. Čia rasite
ir priėmimo principus, apmokėjimo tvarką bei daugiau
svarbios informacijos. Priėmimo į pradinę mokyklą
metu pirmenybė bus teikiama Universiteto
bendruomenės narių vaikams.

2020 metų rudenį duris atveria Kauno klinikų lopšelis-darželis
„Lašeliai“! Registracija jau vyksta: http://www.laseliai.lt.
Kauno klinikų nuotr.

O

peracija atlikta 71-ų metų pacientui, sergančiam didelės
rizikos hipertenzine širdies ir inkstų
liga bei II tipo cukriniu diabetu.
„Dar gegužės viduryje į gydytojus
kreipiausi dėl oro stokos, negalėjau pakelti net ir mažiausio fizinio
krūvio“, – prisimena Kauno klinikų
pacientas, kuriam prieš savaitę
atlikta sudėtinga operacija.
Pasak Kardiologijos klinikos Intervencinės kardiologijos skyriaus
vadovo prof. Ramūno Uniko, atlikus
tyrimus pacientui nustatyta didelė
aortos angos stenozė bei maišinė
pilvinės aortos aneurizma. Aortos
stenozė – gyvybei grėsminga būklė,
todėl šiems pacientams pagalba
turi būti teikiama nedelsiant. Šiam
tikslui jėgas suvienijo daugiadalykė
komanda: kardiologai, intervenciniai
kardiologai bei angiochirurgai.

„Atliekant dvi
gyvybę gelbstinčias
procedūras, išvengta
dviejų narkozių
vyresnio amžiaus
pacientui, nereikėjo
antrą kartą pradurti
šlaunų arterijų“.

„Įvertinus didelę operacijos riziką,
gretutines ligas ir paciento amžių,
kartu su gydytojais kraujagyslių
chirurgais nusprendėme visas procedūras atlikti vienos operacijos
metu, – pasakoja profesorius. –
Pirmiausia per minimalius vieno
centimetro dydžio pjūvius kirkšnyse
atlikome kateterinį aortos vožtuvo
implantavimą, o kraujagyslių chirurgai tos pačios narkozės metu atliko
aortos aneurizmos stentavimą. Tokias operacijas atliekame Kauno klinikų hibridinėje operacinėje, kurioje
yra visos reikiamos technologijos,
užtikrinančios operacijos sėkmę ir
paciento saugumą.“
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinikos Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vadovas doc. Linas
Velička teigia, kad atliekant aortos
vožtuvo implantavimą, simptomų
neturinti aneurizma gali bet kuriuo
metu plyšti, o atitrūkę trombai gali
užkimšti pilvo organų, kojų arterijas ir sukelti paciento pooperacinę
mirtį. „Operacija truko daugiau nei
dvi valandas, per kurias, atlikdami
dvi gyvybę gelbėjančias procedūras,
išvengėme dviejų narkozių vyresnio
amžiaus pacientui, taip pat nereikėjo antrą kartą pradurti šlaunų
arterijų, o pacientas išvengė nerimastingo kitos operacijos laukimo.
Jau kitą dieną po operacijos vyras
galėjo laisvai judėti ir pasirūpinti
savimi“, – sėkminga operacija ir
sveikstančiu pacientu džiaugiasi
doc. L. Velička.

Pasak gydytojo kraujagyslių chirurgo, pilvinės aortos aneurizmos
gydomos, kai aortos išsiplėtimas –
didesnis nei penki centimetrai,
nes negydoma liga progresuoja ir
aneurizma plyšta. „Plyšus aortai,
apie 50 proc. žmonių ligoninės taip
ir nepasiekia, o tų, kuriuos spėjama
išoperuoti, išgyvenamumas siekia
40–50 proc., – pasakoja doc. L. Velička. – Pilvinės aortos aneurizma yra
gydoma dviem būdais: chirurgine
aneurizmos šalinimo operacija arba
endovaskuline aortos stentavimo
operacija. Pastaroji operacija atliekama tokiems pacientams kaip
šis – kurie turi gretutines ligas ir dėl
amžiaus atviroji chirurginė operacija
būtų per daug rizikinga.“
Aortos stenozė – tai dažniausia
įgyta širdies yda Europoje, ji ypač
dažnai nustatoma gretutinėmis ligomis sergantiems vyresnio amžiaus
žmonėms. Ligai įsisenėjus, metinis
išgyvenamumas siekia vos 50 proc.
Kauno klinikose kasmet atliekama
apie 30 aortos stentavimo operacijų.
2019 metais Kauno klinikose atlikta
100-oji transkateterinio aortos vožtuvo implantavimo operacija.
Trijuose Vokietijos širdies centruose
per 2009–2019 metus atlikta 4410
aortos vožtuvų implantacijų, iš jų –
15 aortos aneurizmos stentavimai,
ir tik trims pacientams ši procedūra
atlikta kartu su aortos vožtuvo
implantacija.
Kauno klinikų inf.

KAUNO KLINIKOSE ATLIKTAS
PIRMASIS VISO ŽMOGAUS
GENOMO TYRIMAS
Kauno klinikose pirmą kartą atliktas žmogaus genomo, kuriame
užkoduota visa informacija, lemianti žmogaus anatomijos, audinių
struktūros ir funkcijų ypatybes, tyrimas. Tai pirmasis žingsnis įdiegiant didžiausios apimties genetinius tyrimus ligoninės Genetikos
ir molekulinės medicinos klinikoje.

Kauno klinikų nuotr.
„Retos ir nediagnozuotos ligos,
kurias dažnai padeda nustatyti
genetiniai tyrimai, yra viena iš Kauno klinikų prioritetinių veiklų sričių,
kuriai skiriamas ypatingas dėmesys.
Bendradarbiaudami su kitų šalių
specialistais, plėsdami savo kompetencijų ribas ir įgydami vis daugiau

patirties, Kauno klinikų gydytojai
genetikai žengė naują, istorinį
žingsnį, padedantį pacientams ir
gydytojams rasti ligų kilmę“, – sako
Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
3 p.
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NUTARIMAI
Atsižvelgdami į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų
mokslų fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovės
profesorės dr. Elenos Bartkienės žemės ūkio mokslų srities mokslinių darbų brandą ir tarptautinį pripažinimą, siūlome ją Kauno
miesto mokslo premijai.
Prof. E. Bartkienės mokslinių tyrimų sritis pasižymi unikalumu – tai
eksperimentiniai darbai, susiję su klimato kaitos mažinimo problema,
agroinovacijų ir maisto / pašarų (bio)technologijos srityje, kuriant
tvarias didesnės pridėtinės vertės saugias žaliavas ir produktus,
modeliuojant ir optimizuojant technologinius procesus; integruojant
tvarius / alternatyvius agrobiologinius išteklius ir valorizuojant maisto
pramonės šalutinius gamybos produktus į pridėtinės vertės komponentus įvairių sričių pramonės reikmėms (maisto, farmacijos, pašarų,
chemikalų ir kt.). Tyrimų rezultatai skelbiami prestižiniuose mokslo
leidiniuose. Profesorė yra paskelbusi daugiau nei 100 straipsnių,
kurie gausiai cituojami (h-indeksas 12), taip pat trijų patentų autorė – išradėja: dviejų Europos patentų biuro ir vieno Lietuvos patentų
biuro. Prof. dr. E. Bartkienė aktyvi ekspertinėje veikloje Lietuvoje ir
užsienyje, ji dalyvauja mokslo projektų ir programų, disertacinių
darbų (Lietuvoje ir užsienyje) ekspertavime bei yra daugiau nei 30
mokslo žurnalų visame pasaulyje publikacijų recenzavimo komitetų
narė. Profesorės parengti trys doktorantai sėkmingai apgynė daktaro
disertacijas ir aktyviai įsitraukė į Universiteto mokslinę bendruomenę. Prof. dr. E. Bartkienė šiuo metu yra trijų doktorantų mokslinė
vadovė. Visi doktorantai finansuojami, laimėjus Lietuvos mokslo
tarybos projektus konkursinėms doktorantūros vietoms, iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Prof. dr. E. Bartkienei vadovaujant
studentų mokslinei veiklai, magistrantei Ingai Dimaitei įteikta Lietuvos mokslų akademijos (LMA) premija (2015-04-23 Nr. 10-9-47) už
geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus, o dr. Vitai
Lėlei (disertacijos mokslinė vadovė prof. dr. E. Bartkienė) Lietuvos
mokslų akademijos (LMA) prezidiumas skyrė 2017 metų Jaunųjų
mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premiją už mokslinį
darbą „Natūralių biopriemonių panaudojimo galimybės pieninių
galvijų pašarų konservavimui ir jų įtaka gyvulių sveikatingumui bei
produkcijos kokybei“ (Žemės ūkio ir miškų mokslų sritis). Prof. dr.
E. Bartkienė yra tarptautinės ISEKI – FOOD asociacijos (Viena, Austrija)
narė, iki 2019 m. privilegijuotoji tarptautinės organizacijos Institute
of Food Technologists (IFT) narė (Čikaga, JAV). 2011 m. Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) konkursų „Jaunasis metų
mokslininkas“ „Veterinarijos akademijos jaunasis mokslininkas 2011“
laimėtoja (rektoriaus įsakymas Nr. V-1012); 2013 m. LSMU konkurso
„Jaunasis mokslininkas 2013“ I vietos laimėtoja (rektoriaus įsakymas
Nr. V-1257); 2015 m. LSMU konkurso „Jaunasis mokslininkas 2015“ II
vietos laimėtoja (rektoriaus įsakymas Nr. V-1247).
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: doc. Meilei Minkauskienei – profesoriaus
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. Vidui Pilviniui – profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr. Neli Jakubonienei –
docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr. Andriui Pranskūnui – docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr. Raimundui
Vaitkevičiui – docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 814231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 p. 12 ir 22 pp.,
nuostatomis, nutaria:
1. Pritarti, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijoje
būtų steigiamas filialas, vykdantis priešmokyklinį ir pradinį ugdymą – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos filialas
Pradinė mokykla.
2. Pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos įstatų
pakeitimo projektui.
3. Pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos filialo
Pradinės mokyklos nuostatų projektui.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)
37 punkto 4 papunkčiu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti papildytą ir nauja redakcija išdėstytą Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų
dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų
į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo
ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37 punkto 12 papunkčio nuostatomis,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. Pritarti priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijų vietų skaičiams.
2. Teikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijų vietų skaičius.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37 punkto 12 papunkčio nuostatomis,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria tvirtinti
atnaujintus 2020 metų bendrojo priėmimo į Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto rezidentūros studijas
bendruosius principus ir priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto rezidentūros studijas priėmimo taisykles.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227) 23 punkto 8 ir 9 papunkčių nuostatomis, 37 punkto 19 papunkčio nuostatomis, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. Pakeisti Studentų priėmimo 2020 m. taisyklių, patvirtintų Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. vasario 13 d. nutarimu
Nr. 130-01, (toliau – Taisyklės) II skyriaus 7.2. punktą ir išdėstyti taip:
„7.2. Pakartotinis papildomas LSMU priėmimas, kuriame gali dalyvauti asmenys, dalyvaujantys bendrajame priėmime.
Priėmimo procedūros
Laisvos valstybės nefinansuojamos
vietos skelbiamos
Prašymų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą)
Standartizuotas motyvacijos vertinimas* (tik pretenduojantiems į studijų
programas „Medicina“, „Odontologija“
ir „Veterinarinė medicina“)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų
paskelbimas
LSMU akademijų fakultetų priėmimo
komisijų posėdžiai
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių pasirašymas (nuotoliniu būdu
per LSMU Priėmimo sistemą, išimtiniais
atvejais – atvykus į Universitetą)
Universiteto priėmimo rezultatų tvirtinimo
komisijos posėdis (kartu su Rektoratu)

Datos ir terminai
2020-09-05 iki 13.00 val.
nuo 2020-09-05 14.00 val.
iki 2020-09-06 17.00 val.
2020-09-07 nuo 10.00 val.

iki 2020-09-08 12.00 val.

Priėmimo procedūros

Papildomas pri
ėmimas

Prašymų dalyvauti papildomame
priėmime pateikimas ir dokumentų
registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo
sistemą)
Motyvacijos pokalbis (dalyvaujantiems konkurse į studijų programas
Klinikinės sveikatos psichologija,
Gyvensenos medicina, Laboratorinės medicinos biologija, Medicininė
chemija, Sveikatinimas ir reabilitacija, Dailės terapija, Išplėstinės
slaugos praktika, Slaugos lyderystė,
Išplėstinės radiologijos technologo
praktika*)
Konkursinės eilės paskelbimas
Apeliacijų priėmimas, nagrinėjimas
ir rezultatų paskelbimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarties pasirašymas (nuotoliniu
būdu per LSMU Priėmimo sistemą,
išimtiniais atvejais – atvykus į Universitetą)

Datos ir terminai
NL; I
2020-07-27
nuo 10.00 val. –
2020-08-06
16.00 val.
2020-08-07
nuo 10.00 val.

2020-08-11
nuo 12.00 val.
2020-08-11
13.00–16.00 val.
2020-08-12
nuo 10.00 val.
2020-08-12
nuo 13.00 val. –
2020-08-14
iki 14.00 val.

2020-09-08 nuo 13.00–
14.00 val.
2020-09-08 15.00–17.00
val.
2020-09-08 nuo 18.00 val.

*Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų
kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
PASTABA: stojantysis prašyme gali nurodyti tik tris studijų programas.
Konkursinė eilė sudaroma konkursinio balo mažėjimo tvarka, atsižvelgiant
į stojančiojo pageidavimų, nurodytų prašyme, prioritetus (prioritetų mažėjimo tvarka).

iki 2020-09-09 10.00 val.
2020-09-09 nuo 10.30 val.
iki 2020-09-10 14.00 val.

Atsižvelgiant į aplinkybes, motyvacijos pokalbis gali būti vykdomas
nuotoliniu būdu. Laikinoji nuotolinio motyvacijos pokalbio tvarka
bus patvirtinta rektoriaus įsakymu.

2020 m. rugsėjo 11 d.
13.00 val.

3. Pakeisti Taisyklių III skyriaus 2.2. punktą ir jį išdėstyti taip:

*Stojantieji privalo dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje. Nedalyvavę pokalbyje konkurse į laisvas valstybės nefinansuojamas
vietas nedalyvauja. Pokalbis vertinamas 0–1,5 balo. Pokalbio vieta ir laikas
bus skelbiami LSMU Priėmimo sistemoje.
PASTABA: stojantysis prašyme gali nurodyti tik tris studijų programas.
Konkursinė eilė sudaroma konkursinio balo mažėjimo tvarka, atsižvelgiant
į stojančiojo pageidavimų, nurodytų prašyme, prioritetus (prioritetų mažėjimo tvarka)

2. Pakeisti Taisyklių III skyriaus 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
3.1. Stojant į Medicinos akademijoje vykdomas magistrantūros studijų programas: „Laboratorinė medicinos biologija“ (NL), „Taikomoji
visuomenės sveikata“ (NL), „Visuomenės sveikatos vadyba“ (NL,
I), „Klinikinė sveikatos psichologija“ (NL) „Gyvensenos medicina“
(NL), „Slaugos lyderystė“ (I), „Išplėstinė slaugos praktika“ (NL),
„Sveikatinimas ir reabilitacija“ (NL), „Dailės terapija“ (I), „Išplėstinė radiologijos technologo praktika“* (NL), „Medicininė chemija“
(NL) – ir Veterinarijos akademijoje vykdomas magistrantūros studijų
programas: „Veterinarinė maisto sauga“ (NL, I), „Maisto mokslas“
(NL, I), „Gyvūnų mokslas“ (I), „Gyvūno ir žmogaus sąveika“ (I).
Priėmimo
etapai

Priėmimo
etapai

Priėmimo procedūros

Pagrindi- Prašymų dalyvauti konkurse pateinis etapas kimas ir dokumentų registravimas
(pateikiama tik nuotoliniu būdu per
LSMU Priėmimo sistemą)
Motyvacijos pokalbis (dalyvaujantiems konkurse į studijų programas
Klinikinė sveikatos psichologija,
Gyvensenos medicina, Laboratorinės medicinos biologija, Medicininė chemija, Sveikatinimas ir
reabilitacija, Dailės terapija, Išplėstinės slaugos praktika, Slaugos
lyderysts,Išplėstinės radiologijos
technologo praktika*)
Konkursinės eilės sudarymas ir
skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų
paskelbimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarties pasirašymas (nuotoliniu
būdu per LSMU Priėmimo sistemą,
išimtiniais atvejais – atvykus į Universitetą)
Likusios laisvos vietos skelbiamos

Datos ir terminai
NL; I
2020-05-04
14.00 val. –
2020-07-02
17.00 val.
2020-07-03
nuo 10.00 val.

2020-07-07
nuo 11.00 val.
2020-07-07
13.00–15.00 val.
2020-07-08
10.00–13.00 val.
2020-07-09
nuo 10.00 val.
2020-07-09
nuo 12 val. –
2020-07-12
iki 16.00 val.
2020-07-17
nuo 14.00 val.

Studijų
programa
Klinikinė
sveikatos
psichologija
Veterinarinė
maisto sauga
Maisto
mokslas
Medicininė
chemija
Gyvūnų
mokslas
Gyvūno ir
žmogaus
sąveika
Gyvensenos
medicina
Dailės terapija

Konkursinio balo
sandara
KB = V×0,5 +
BD×0,1+MP×0,3 +
Z×0,1
KB = V×0,6 +
M×0,3 + Z×0,1
KB = V×0,6 +
M×0,3 + Z×0,1
KB = V×0,7 +
MP×0,1 + Z×0,2
KB = V×0,6 +
M×0,3 + Z×0,1
KB = V×0,6 +
M×0,3 + Z×0,1
KB = V×0,6 +
MP×0,3 + Z×0,1
KB = V×0,4 +
MP×0,3 + Z×0,3
KB = V×0,6 +
MP×0,3 + Z×0,1

Reikšmės
KB = V×0,x + M×0,x + Z×0,x
KB – konkursinis balas;
V – diplomo priedėlyje / priede (prie dalykų įvertinimų gali
būti pridedami papildomųjų
studijų pažymėjime įrašyti
įvertinimai) išvardytų dalykų
ir baigiamojo darbo įvertinimo
(išskyrus Klinikinę sveikatos
psichologiją) svertinis vidurkis;
M – motyvacijos laiško komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis (iki 10 balų);
MP – motyvacijos pokalbio
komisijos narių įvertinimų
aritmetinis vidurkis (iki 10
balų) (nesant galimybės
pokalbį organizuoti gyvai, jis
bus organizuojamas nuotoliniu būdu naudojant vaizdo
priemones);
BD – baigiamasis darbas (Klinikinė sveikatos psichologija)
Z – mokslinės veiklos vertinimas (iki 2 balų).

Laboratorinės
medicinos
biologija
Išplėstinė
KB = V×0,6 +
slaugos
MP×0,3 + Z×0,1
praktika
Sveikatinimas KB = V×0,6 +
PASTABOS:
ir reabilitacija MP×0,3 + Z×0,1
Diplomo priedėlio (priedo)
Taikomoji
KB = V×0,7 +
penkiabalės vertinimo sistevisuomenės
M×0,2 + Z×0,1
mos pažymiai dvigubinami.
sveikata
Penkiabalės vertinimo sistemos
Visuomenės
KB = V×0,6 +
pažymiai pirmiausia pervedami
sveikatos
M×0,3 + Z×0,1
į dešimtainę vertinimo sistemą
vadyba
ir tik paskui su jais atliekami
Slaugos
KB = V×0,6 +
aritmetiniai veiksmai.
lyderystė
MP×0,3 + Z×0,1
Diplomo priedėlyje (priede)
dalykai, įvertinti įskaita, stuIšplėstinė
KB = V×0,6 +
dijuotų dalykų pagal mainų
radiologijos
MP×0,3 + Z×0,1
programas įvertinimai, neįtrautechnologo
kiami į konkursinį balą.
praktika*
*Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų
kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

4. Pakeisti Taisyklių III skyriaus 4 punktą, papildant magistrantūros
studijų programų sąrašą, kurioms kartu su prašymu pateikiamas
motyvacijos laiškas: Veterinarinė maisto sauga, Maisto mokslas,
Gyvūnų mokslas, Gyvūno ir žmogaus sąveika, Taikomoji visuomenės
sveikata, Visuomenės sveikatos vadyba.
3 p.
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LSMU SENATO POSĖDYJE. 2020 M. GEGUŽĖS 28 D.
2 p.
5. Pakeisti Taisyklių IV skyriaus 4 punkto pastraipą „Studentų priėmimas“ ir ją
išdėstyti taip: Sprendimas dėl studento įstojimo į LSMU priimamas remiantis jo
anksčiau įgyto išsilavinimo tinkamumu ir tai įrodančiais dokumentais bei konkursiniu balu, apskaičiuotu pagal 2.6 ir 2.7 tvarką.
Apsisprendimą studijuoti studentas patvirtina pasirašydamas studijų sutartį ir
sumokėdamas pirmų metų studijų įmoką ar sutartyje numatytą jos dalį. Tarpininkavimo dokumentus vizai D arba leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
gauti, jei studentui taikoma, rengia universitetas.
Priėmimo procedūros
Prašymų ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per Priėmimo
sistemą http://apply.lsmuni.lt)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas *
Papildomas priėmimas likus laisvų vietų
Apeliacijų priėmimas

Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas

Datos ir terminai
2019-11-01 iki 2020-06-15 imtinai

2020-08-16 16.00 val.
2020-08-16 iki 2020-08-29 15.00 val.
Per vieną darbo dieną po priimto
sprendimo (neskaitant sprendimo
priėmimo dienos)
Per 3 darbo vienas nuo apeliacijos
gavimo (neskaitant apeliacijos
pateikimo dienos)
Iki 2020-08-26 imtinai
2020-09-10 15.00 val.

Sutarčių pasirašymas
Priėmimo į studijas užsienio kalba komisijos
posėdis
Priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos
2020-09-11 13.00 val.
posėdis
*Geriausiai išlaikiusieji stojamąjį testą arba išsilavinimą įgijusieji 2.5 punkte išvardytose
pripažintose edukacinėse sistemose ir įvertinti ne žemesniais, kaip ten pat nurodytais
balais, gauna išankstinį studijų vietos pasiūlymą iš karto po to, kai užbaigiamas
vertinimas. Jei stojantysis tuo metu dar nėra baigęs mokyklos, tačiau jos baigimas
planuojamas iki paskutinio Priėmimo komisijos posėdžio – jam išduodamas sąlyginis
išankstinis studijų vietos pasiūlymas.

6. Papildyti Taisyklių V skyriaus 1.1. punkto lentelėje reikalavimus stojantiesiems į
Veterinarijos krypties doktorantūrą, juos išdėstyti taip: „Įgiję Veterinarijos mokslų,
Žemės ūkio mokslų, Gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, Sveikatos mokslų
studijų krypčių grupės, visuomenės sveikatos krypties ir Technologijos mokslų
studijų krypčių grupės biotechnologijos, maisto technologijos, viešojo maitinimo
krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
Papildyti Taisyklių priedo 8 punktą pastaba:
„Pastaba: Dėl karantino paskelbimo Priėmimo komisijos darbo vieta gali keistis.
Apie vietos pasikeitimą bus paskelbta Universiteto tinklalapyje nuorodoje „Stojantiesiems“.“
7. Skelbti aktualią Studentų priėmimo 2020 m. taisyklių redakciją.
Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė
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VIRŠKINIMO SISTEMOS TYRIMŲ INSTITUTE –
PAŽANGI, ATLIEKAMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ
SPEKTRĄ PRAPLĖSIANTI, ĮRANGA
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos
tyrimų instituto (VSTI) Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorijoje įdiegta nauja moderni
mokslinė įranga: tėkmės citometras – ląstelių rūšiuotuvas. Ląstelių rūšiavimas, kai fluorescenciškai
žymėtosios ląstelės gali būti rūšiuojamos pagal specifinius jų žymenis, tampa esminiu etapu siekiant
gilesnio supratimo ir naujų atradimų gyvybės mokslų srityje.

P

asak LSMU MA MF Gastroenterologijos klinikos vadovo
prof. J. Kupčinsko, tėkmės citometrija ir ląstelių rūšiavimo
technologija yra neatsiejama
šiuolaikinių molekulinės biologijos srityje vykdomų tyrimų dalis: „Tikimės, kad įsigyta įranga
ateityje leis LSMU rengti konkurencingesnes mokslinių tyrimų
projektų paraiškas ir sustiprins
galimybes vykdyti aukšto lygio
mokslinius tyrimus tarptautiniu
mastu“. VSTI Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos
laboratorijos vadovė doc. dr.
J. Skiecevičienė teigia, kad iki
šiol analogiškas įrangos nebuvimas ribodavo LSMU mokslininkų
galimybes plėtoti šios srities
tyrimus. „Tokia įranga yra būtina siekiant vykdyti pažangius
fundamentaliuosius ir transliaciVSTI tyrėjų komanda, vykdanti projekto „Naujų žarnyno mikrobiotos modifikavimo
nius mokslinius tyrimus“ – teimetodų sukūrimas“ įgyvendinimą (Iš dešinės): prof. J. Kupčinskas, doc. J. Skiecevigia doc. J. Skiecevičienė.
čienė, dr. V. Šaltenienė, dr. U. Gyvytė, dokt. R. Inčiūraitė, dokt. R. Lukoševičius.
VSTI Klinikinės ir molekulinės
Autorių nuotr.
gastroenterologijos laboratorikamų tyrimų spektrą. Nauja įranga
jos įdiegta pažangi automatizuota
ji mokslo darbuotoja dr. U. Gyvytė ir
ląstelių rūšiavimo sistema užtikrina
įsigyta įgyvendinant iš Europos Sąjundoktorantė R. Inčiūraitė 2019–2020 m.
paprastą prietaiso valdymą ir leidžia
gos struktūrinių fondų lėšų finansuodalyvavo įvairiuose tarptautiniuose
tiksliai identifikuoti ir atskirti retų
jamą Mokslinių tyrimų, eksperimenmokymuose, kuriuose išmoko taikyti
ląstelių populiacijas. Įsigytame ląstinės plėtros ir inovacijų skatinimo
šio tyrimo metodikas. Šis prietaisas
telių rūšiuotuve esančių trijų lazerių
projektą „Naujų žarnyno mikrobiotos
leis išskirti specifinių savybių turinčių
įvairios konfigūracijos suteiks galimymodifikavimo metodų sukūrimas
ląstelių grupes, bakterijas, pavienes
bę analizuoti ir rūšiuoti ląsteles pagal
(01.2.2-CPVA-K-703-02-0013)“.
ląsteles ir praplės šiuo metu Virškivienuolika parametrų. VSTI jaunesnioLSMU MA MF VSTI inf.
nimo sistemos tyrimų institute atlie-

KAUNO KLINIKOSE ATLIKTAS PIRMASIS VISO ŽMOGAUS GENOMO TYRIMAS
1 p.
Kaip pasakoja Kauno klinikų Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadovė doc. Virginija Ašmonienė,
tyrimas atliktas pacientui, kuriam
diagnozuota atsilikusi raida, elgesio
problemos ir epilepsijos priepuoliai.
Įtarę autizmą ir retą genetinę ligą
bei matydami netipiškus ligų simptomus, gydytojai genetikai atliko
viso žmogaus genomo tyrimą.
„Po atlikto genomo tyrimo pirmajam pacientui atmetėme daugiau
nei 7000 žinomų retų genetinių
ligų, taip pat išsiaiškinome įtariamas genetines ligas, kurioms
patvirtinti reikės atlikti papildomus
šeimos narių genetinius tyrimus.
Sužinojome, kokių pakitusių genų,
lemiančių vienas ar kitas genetines
ligas, turėtojas yra pacientas. Taip
pat išsiaiškinome, kokius vaistus ir
jų dozes galime skirti, užtikrindami
visišką jo saugumą“, – tyrimo nau-

dą aiškina doc. V. Ašmonienė.
Genomo tyrimas leidžia iš karto
analizuoti visus žinomus genus bei
jų aplinką, kuri juos gali veikti. Atlikus tyrimą, galima įvertinti paciento
genotipą, jį derinant su klinikiniais
duomenimis, galima pamatyti,
kokiomis ligomis galbūt ateityje
pacientas sirgs. Norėdami užkirsti
joms kelią, specialistai gali skirti
reguliarius profilaktinius patikrinimus. „Genomo tyrimas, palyginti su
kitais genetiniais tyrimais, pateikia
net 3000 kartų daugiau informacijos
nei vLGH ir 98 proc. daugiau nei viso
egzomo genetinis tyrimas – tai naujoji, personalizuotosios medicinos
era“, – teigia doc. V. Ašmonienė.
Šiuolaikinės technologijos nebeapsiriboja vien moksliniais tyrimais.
Todėl viso genomo tyrimai greitai
diegiami į klinikinę praktiką, o tai
ypač aktualu retų genetinių ligų
diagnostikai. „Pirmajam klinikos pa-

cientui atliktas viso genomo sekoskaitos tyrimas, naudojant naujos
kartos sekoskaitos įrangą“, – pasakoja gydytojai genetikai Rasa Traberg
ir Marius Šukys. – Gauti rezultatai
analizuojami specialiomis bioinformacinėmis programomis. Programų
pasiūlyti genų pokyčiai, pavyzdžiui,
galimos paciento simptomų ir ligos
priežastys, kurių programos gali
pateikti kelis ar net kelis šimtus
variantų, visada vertinamos gydytojų
genetikų, atsižvelgiant į konkretaus
paciento skundus ir fenotipo ypatybes. Tai ilgiausia tyrimo atlikimo
dalis“.
Deja, ne visais atvejais galima patvirtinti genetines ligos priežastis
atlikus ir didžiausios apimties genetinius tyrimus. „Viso pasaulio mastu
gali trūkti duomenų apie vienų ar
kitų genetinių pokyčių įtaką žmogaus sveikatai. Be to, labai svarbūs
ir populiacijų genetiniai skirtumai,

kai retas pokytis vienoje populiacijoje gali būti gana dažnas kitoje, todėl
jo įtaka ligai atsirasti bus abejojama“, – aiškina doc. V. Ašmonienė.
Pirmą kartą žmonijos istorijoje atlikta viso žmogaus genomo sekoskaita užtruko net 13 metų. Šiuo
metu, tobulėjant genetinių tyrimų
metodams, genomo sekoskaitą
galima atlikti per kelias dienas. Vis
tik didžiausias iššūkis išlieka gautų
rezultatų vertinimas. Visame pasaulyje nuo pat žmonijos pradžios nėra
vienodų žmonių, genomas – unikalus, todėl gautų rezultatų ir nustatytų genų pokyčių vertinimas, ypač
atlikus didelės apimties genetinius
tyrimus, kai sugeneruojama apie 120
GB duomenų, bei nustatytų genų
pokyčių atitikimas paciento fenotipą
reikalauja laiko, žinių bei ypatingo
dėmesingumo.
Siekdamos plėsti turimus duomenis,
Kauno klinikos prisijungė prie Euro-
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LSMU Leidybos namai
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Išeina kiekvieną penktadienį
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniaiir-organizacijos/leidybos-namai/leidiniai/

pos Sąjungos iniciatyvos „1 milijono
genomų sekoskaita iki 2022 metų
Europos Sąjungoje“, kurios metu
siekiama atlikti ne mažiau kaip 1
milijono įvairiose Europos sąjungos
šalyse gyvenančių žmonių genomų
sekoskaitą, siekiant suprasti ligų
genetines priežastis.
Žmogaus genomas sudarytas iš
dviejų dalių: iš branduolyje lokalizuotos DNR sekos (kurią sudaro
apie 3 200 000 000 nukleotidų porų)
ir mitochondrijose lokalizuotos DNR
sekos (kurią sudaro apie 16 569 nukleotidų porų). Šiuo metu nustatyta
apie 20 300 skirtingų baltymus koduojančių genų – tai sudaro apie 1–2
proc. viso genomo apimties, iš kurių
apie 85 proc. genų lemia atitinkamų
ligų atsiradimą. Kitą genomo dalį
sudaro įvairios reguliacinės sekos,
nekoduojančios RNR sekos, intronai
ir pan.
Kauno klinikų inf.
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KARANTINAS – NE KLIŪTIS TOBULĖTI IR DALYTIS PATIRTIMI
Lietuvos akušerių ir ginekologų
draugija (LAGD), greitai prisitaikiusi prie pasikeitusių sąlygų,
per beveik mėnesį surengė dvi
labai sėkmingas nuotolines
konferencijas. Pirmoji konferencija „COVID-19 infekcija ir
iššūkiai akušerio ginekologo
praktikoje“ įvyko 2020 m. balandžio 30 d.

K

onferencijoje dalyvavo Lietuvos
akušeriai ginekologai. Pranešimą „Nėščiųjų priežiūra COVID-19
infekcijos pandemijos laikotarpiu“
parengė prof. dr. Meilė Minkauskienė, apie „Ultragarsinio tyrimo
ypatumus pandemijos laikotarpiu“
kalbėjo doc. dr. Eglė Machtejevienė,
iškilusiais iššūkiais organizuojant
gimdymo priežiūrą ir jų sprendimo
būdais pranešime „Gimdymo stacio
naro darbo ypatumai pandemijos
laikotarpiu“ pasidalijo prof. dr.
Mindaugas Kliučinskas ir gyd. Lina
Adomaitienė, prof. dr. Daiva Vaitkienė pranešime „Onkoginekologijos
ir COVID-19 infekcijos“ apžvelgė
onkologinėmis ligomis sergančių
pacienčių priežiūros pasikeitimus
pandemijos metu.
Antroji nuotolinė mokslinė praktinė
konferencija „Paauglių kontracepcija – mokslo įrodymai ir mitai“ įvyko
2020 m. gegužės 21 d. Pranešimą
„Lietuvos 11–12 klasių moksleivių
lytinė elgsena ir kontracepcijos
vartojimas“, paremtą beveik 10 000
Lietuvos moksleivių tyrimo duomenimis, parengė gyd. Jonas Ulevičius,
doc. dr. Kristina Jarienė, apie „Paaug
lių nėštumo ir gimdymo ypatumus“
kalbėjo doc. dr. Eglė Machtejevienė.
Abiejose konferencijose dalyvavo per
200 dalyvių. Sulaukėme daug gražių
atsiliepimų, ypač iš gydytojų, dirbančių regionuose: „Geresnės konferencijos neįmanoma tikėtis. Pranešimai
aiškūs, konkretūs, neužtęsti, priverčiantys įdėmiai klausytis ir įsiminti“,
„Konferencija labai patiko ir tikrai
labai patogu periferijoje gyvenantiems ir dirbantiems gydytojams. Dėl
didelio užimtumo ir atstumo būna
sudėtinga atvykti į Vilnių ar Kauną“,

Akušerijos ir ginekologijos klinikos nuotr.
„Puiki mintis – konferencija nuotoliniu būdu, ir tikrai puikiai pavyko.
Ačiū už galimybę joje dalyvauti. Gal
būtų galima tokias konferencijas
organizuoti ir dažniau arba gal net
ir vykstančias įprastu būdu kartu
transliuoti ir internetu – tiems, kas
negali į jas nuvykti“.
Konferencija ir techniniu požiūriu
buvo sklandi dėl profesionalaus konferencijų organizatoriaus „Eventas“
darbo.
Manome, kad išmokome bendrauti
ir nuotoliniu būdu. Supratome, kad
nuotolinės konferencijos neturi trukti ilgiau 1–2 val., puiku turėti galimybę jas įrašyti, kad nedalyvavusieji
galėtų išklausyti pranešimus vėliau,
o kai kurie kolegos – ir pakartotinai.
Kaip ir įprastinėse konferencijose,
didelis dėmesys ir nemažai laiko turi
būti skirta atsakymams į gausius
dalyvių klausimus bei diskusijoms.
Manome, kad ir grįžę į įprastines
darbo sąlygas, organizuosime nuotolines konferencijas.
Akušerijos ir ginekologijos
klinikos inf.

TAIKOMOSIOS VISUOMENĖS SVEIKATOS MAGISTRO
STUDIJOS – NEBIJANTIEMS IŠŠŪKIŲ
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės
sveikatos fakultete rengiami visuomenės sveikatos specialistai aktyviai
prisideda prie kovos su COVID-19 virusu. Apie savo darbą VšĮ Respublikinės
Šiaulių ligoninės Infekcijų kontrolės skyriuje dalijasi antrosios pakopos Taikomosios visuomenės sveikatos II kurso studentė Ieva Alšauskaitė.
Ieva Alšauskaitė, Monika Grincaitė

Magistro studijų programos „Taikomoji visuomenės sveikata“ studentė Ieva Alšauskaitė.
Asmeninė nuotr.

„Studijuodama bakalauro studijų programoje
„Visuomenės sveikata“, domėjausi magistro
studijomis Lietuvoje, norėjau tęsti studijas Universitete, kuriame dirba profesionalūs dėstytojai, ne tik suteikiantys žinių, kompetencijų, bet
ir ugdantys žmogiškąsias vertybes. Bakalauro
studijų baigiamąją praktiką atlikau VšĮ Respub
likinės Šiaulių ligoninės Infekcijų kontrolės
skyriuje. Darbas ligoninėje padėjo apsispręsti
dėl tolesnių studijų pasirinkimo. Tapau antrosios pakopos studijų programos „Taikomoji
visuomenės sveikata“ studente ir toliau tęsiau
savo profesinę praktinę veiklą Infekcijų kontrolės skyriuje.
Infekcijų kontrolės skyriaus veikla susijusi su
hospitalinių infekcijų valdymu (racionalus antibiotikų vartojimas, darbuotojų mikrotraumų ir

„Darbas ekstremaliosios pandeminės
situacijos šalyje metu padėjo
panaudoti studijų metu įgytas žinias“.

poekspozicinė profilaktika, asmens apsaugos
priemonių naudojimo kontrolė), infekcijų židinių epidemiologiniu tyrimu, protrūkių valdymu,
priežastingumo nustatymu ir hospitalinių infekcijų profilaktika: rankų higienos procedūra,
medicinos prietaisų dezinfekcijos ir sterilizacijos
procedūromis, aplinkos valymo ir dezinfekcijos
procedūra, skalbinių tvarkymo procedūra ir
atliekų tvarkymo procedūra. Epidemiologijos
poskyrio specialisto veikla susijusi su nuolatiniais mokymais: higienos žinių mokymais,
asmens apsaugos priemonių naudojimo, rankų
higienos. Darbas Respublikinės Šiaulių ligoninės
Infekcijų kontrolės skyriuje ekstremaliosios
pandeminės situacijos šalyje metu buvo iššūkis, kuris leido panaudoti teorines ir praktines
žinias, įgytas Taikomosios visuomenės sveikatos bakalauro ir magistrantūros studijų metu,
operatyviai sprendžiant kylančias problemas. Tą

dieną, kai ligoninėje buvo nustatytas pirmasis
COVID-19 infekcijos atvejis Lietuvoje. Pasidarė
baisu, stebint nuolat atnaujinamą informaciją
apie epidemiologinę situaciją Italijoje, o vėliau – ir visame pasaulyje. Pati ekstremaliosios
situacijos pradžia darbo prasme buvo intensyvi.
Vyko nuolatinis bendradarbiavimas su ligoninės
klinikų ir padalinių personalu.
Studijų programos „Taikomoji visuomenės sveikata“ privalumas – galimybė studijas derinti su
esamu darbu, o studijų metu įgytos teorinės
žinios sėkmingai taikomos darbinėje praktikoje.
Taip pat studijų metu įgijau kompetencijų, kurios
man suteikė galimybę kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos programas ne
tik sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau ir bendruomenėje. Džiaugiuosi pasirinkusi šią studijų
programą, kuri patenkino visus mano lūkesčius
ir nukreipė tolesnės mano karjeros link.“

INFORMACIJA

avevita/2020 m. birželio 5 d., Nr. 22

5

KAUNO KLINIKOMS PADOVANOTI COVID-19 ANTIGENO NUSTATYMO TESTAI
Rotary klubai Kauno klinikoms padovanojo 3250 greitųjų COVID-19
antigeno nustatymo testų. Tai vieni pirmųjų testų, galintys per itin
trumpą laiką nustatyti COVID-19 virusą.
„Dėkojame tarptautinei Rotary organizacijai, kurių pastangomis ligoninės medicininiam personalui bus galima greitai ir
kokybiškai nustatyti COVID-19 antigeną
ir užkirsti kelią tolesniam viruso plitimui – taip bus užtikrintas dar didesnis
saugumas ligoninės sveikatos priežiūros
specialistams ir pacientams“, – sako
Kauno klinikų generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Kauno klinikų Laboratorinės medicinos
klinikos vadovė prof. Astra Vitkauskienė teigia, kad inovatyvūs greitieji
COVID-19 tyrimo testai padės greičiau
atrinkti sergančius žmones, geriau
valdyti pacientų srautus, užtikrinti
kitų pacientų ir ligoninės darbuotojų
saugumą. „Testai turi aukštą specifiškumą – arti 100 proc., tačiau šiek tiek
mažesnį jautrumą. Todėl, naudodami
šiuos greituosius testus, kartu atlik-

sime ir įprastinį PGR tyrimą. Testais
nustačius teigiamą COVID-19 tyrimo
atsakymą pacientui, personalas jį galės greičiau izoliuoti tam pritaikytose
palatose ir parinkti tinkamus gydymo
metodus.“
Inovatyvūs testai skirti ligoninės pacientams testuoti, juos Rotary klubai,
pritarus Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro vadovui prof. Sauliui Čaplinskui, įteikė Kauno klinikoms ir kitoms
sveikatos priežiūros įstaigoms.
Tarptautinė visuomeninė organizacija
„Rotary International“ glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos
organizacija, spręsdama užkrečiamųjų
ligų profilaktikos klausimus visame
pasaulyje. Šiuo metu Tarptautinis Rotary fondas remia projektus COVID-19
pandemijai sumažinti.
Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų nuotr.

LIETUVOS GYVENTOJŲ MITYBOS
UNIVERSITETUI PADOVANOTI VEIDO
SKYDELIAI PADĖS KOVOTI SU KORONAVIRUSU ĮPROČIAI KARANTINO METU
Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) įteikta ypatinga dovana – net tūkstantis veido skydelių, padedančių apsisaugoti nuo SARS-Cov-2 ir kitų virusų plitimo. Šią naudingą apsaugos priemonę
Universiteto bendruomenei padovanojo Kretingoje įsikūrusi viena inovatyviausių Lietuvos įmonių
„Terekas“, užsiimanti įrangos, skirtos plastikiniams buteliams gaminti, kūrimu ir konstravimu, taip
pat pačių butelių ir kitokio tipo talpyklų gamyba.
Tautvydas Bulvičius,
LSMU viešųjų ryšių specialistas

G

amindama apsauginius skydelius
įmonė panaudojo geriausią savo
sukauptą patirtį ir sukūrė žmogaus
veido formą atitinkančius plastikinius butelius. Vėliau, naudojant
lazerių technologijas, iš butelių buvo
išpjaustyti skydeliai, puikiai tinkantys dėvėti ant veido.
Skydeliai yra labai lengvi (svoris –
mažiau nei 30 gramų), todėl juos
dėvintys asmenys nejaučia diskomforto. Ši apsaugos priemonė taip pat
yra tausojanti aplinką – skydelius
lengva perdirbti, o iš perdirbtos
medžiagos galima gaminti naujas
apsaugines priemones.
Pasak įmonės vadovo Juozo Maksvyčio, idėją gaminti apsauginius veido
skydelius pavyko įgyvendinti per
savaitę, o šiandien, esant dideliam
poreikiui, per parą būtų galima pa-

gaminti 50 tūkstančių ar net daugiau
apsauginių veido priemonių.
„Universitetas dirba rengdamasis
atnaujinti praktines studijas. Kaip ir
rekomenduojama, rengiamės vykdyti
studijas sumažintose grupėse, taip
pat dirbti su pacientais. Manome,
kad rudenį šie skydeliai bus labai
naudingi. Taip pat labai svarbu studentus apmokyti asmens apsaugos
priemonių, tą reikia daryti jau dabar,
todėl vyresniųjų kursų studentai veido skydelių sulauks jau netrukus“, –
kalbėjo LSMU prorektorius studijoms
prof. Kęstutis Petrikonis.
Dalijant apsauginius skydelius bendruomenės nariams bus atsižvelgiama, kur yra didžiausias jų poreikis,
skydelius gaus ir dalis dėstytojų.
Apsauginių veido skydelių rinkoje
yra labai nedaug, jų sunku gauti,
o kaina yra labai padidėjusi, todėl
šiandien ši apsaugos priemonė Universitetui yra ypač vertinga.

UAB „Terekas“ nuotr.
„Tikimės, kad LSMU ir įmonės „Terekas“ bendradarbiavimas tęsis ir
toliau. Įmonė pasirengusi tobulinti
savo gaminį, atsižvelgti į pasiūlymus, taip pat kurti naujus sveikatos
priežiūrai reikalingus produktus“, –
sakė prof. Kęstutis Petrikonis.

Autoriaus nuotr.

Vilma Kriaučionienė, VSF, Sveikatos
tyrimų institutas

K

arantino metu vyko tiek sveikatai
palankių, tiek nepalankių gyvensenos pokyčių. Nors daugiau žmonių
ruošė maistą namuose, rečiau buvo
valgoma greitojo maisto, tačiau valgymo dažnumas ir suvalgomo maisto
kiekis didėjo. Taip pat mažėjo fizinis
aktyvumas, todėl kas trečio gyventojo
kito svorio rodikliai – rodo atliktas
tyrimas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto tyrėjai
įsitraukė į tarptautinį COVIDiet tyrimą,
koordinuojamą Granados universiteto – siekiama išsiaiškinti įvairių šalių
gyventojų mitybos įpročių pokyčius
karantino metu. Tyrime dalyvavo 15
šalių.
Ekstremalioji situacija daro įtaką visų
šalių visiems gyventojams. Lietuvoje tyrimą koordinuojanti doc. Vilma
Kriaučionienė džiaugiasi, kad bus
galimybė palyginti įvairių šalių tyrimo duomenis ir nuoširdžiai dėkoja
visiems, nepagailėjusiems laiko ir
užpildžiusiems klausimyną, bei kviečia
susipažinti su pirminiais tyrimo duomenimis.
Tyrime dalyvavo 2447 suaugę gyventojai iš visų Lietuvos apskričių. Aktyviausi buvo didžiųjų miestų – Kauno
ir Vilniaus – gyventojai. Dauguma atsakiusiųjų buvo 20–65 metų. Moterys
aktyviau pildė klausimyną nei vyrai.
Apsipirkimo metu sunku rasti norimų
maisto produktų
Karantino metu dauguma gyventojų
buvo priversti keisti savo mitybos ir
kitus gyvensenos įpročius. Praleidžiant
daugiau laiko namuose, padidėjo galimybė patiems ruošti maistą, valgyti
sąmoningai. Tačiau būnant namuose
taip pat didėjo maisto pasiekiamumas, pagunda dažniau patikrinti šaldytuvą. Apklausti gyventojai nurodė,
kad vengė dažnai eiti į parduotuvę,
tai galėjo lemti mažesnį šviežių daržovių ir vaisių vartojimą. Kas penktas
gyventojas apsipirkimo metu nerado
norimų maisto produktų. Karantino
pradžioje tarp trūkstamų produktų
dažnai buvo minimos kruopos (grikiai,
ryžiai, avižiniai dribsniai), makaronai,
vėliau buvo pabrėžiamas per mažas
šviežių produktų pasirinkimas. Žmonės dažniausiai pasigesdavo šviežių

daržovių, vaisių įvairovės, šviežios
kokybiškos mėsos, žuvies, mėgstamos
duonos, pieno produktų. Taip pat
buvo minimos panašios problemos
užsisakant maistą nuotoliniu būdu,
neliko galimybės gauti norimų produktų iš ūkininkų.
Valgė ir užkandžiavimo daugiau nei
įprastai
Visi susidūrėme su panašiais sunkumais izoliacijos metu, tačiau ar
visų mitybos pokyčiai buvo panašūs?
Tačiau daugelio gyventojų fizinis pasyvumas, buvimas vienoje vietoje ir
padidėjęs streso lygis galėjo taip pat
turėti įtaką suvalgomo maisto kokybei
ir kiekybei.
Intriguoja, kad kas antras gyventojas nurodė – karantino metu valgė
daugiau nei įprastai, taip pat didėjo
užkandžiavimo dažnumas. Tačiau net
40 proc. gyventojų sumažino greito
maisto vartojimą.
Kaip parodė apklausa, pandemijos
metu kas penktas gyventojas padidino
suvalgomų daržovių ir vaisių kiekį,
palyginti su įprastu vartojimu, apie 15
proc. gyventojų žalumynų vartojimą
sumažino. Kas dešimtas apklaustasis
padidino ankštinių daržovių vartojimą.
Žuvų ir jūrų gėrybių vartojimą sumažinusių žmonių dalis buvo didesnė nei
padidinusių. Kas trečias gyventojas
keitė raudonos mėsos, dešrelių ir kitų
mėsos gaminių vartojimo įpročius.
Vyrai dažniau nei moterys padidino
šių produktų vartojimą. Taip pat didėjo
kepto maisto vartojimas: tokiu būdu
paruoštą maistą rinkosi kas trečias vyras ir kas penkta moteris. Penktadaliu
padidėjo pirktinių konditerijos gaminių,
pvz., sausainių, pyragaičių, pyragų,
tortų ir pan., vartojimas. Namuose gamintų saldumynų vartojimas padidėjo
net labiau nei pirktinių, ir buvo populiaresnis tarp moterų nei vyrų.
Daugiau nei pusės gyventojų fizinė
veikla sumažėjo, kas penktas vyras
padidino alkoholinių gėrimų vartojimą.
Karantino metu nustatyti tiek sveikatai
palankūs, tiek nepalankūs gyvensenos
pokyčiai. Labai padaugėjo žmonių,
ruošusių maistą namuose, rečiau buvo
valgoma greitojo maisto, tačiau valgymo dažnumas ir suvalgomo maisto
kiekis didėjo. Taip pat mažėjo fizinis
aktyvumas, todėl trečdalis apklaustų
žmonių nurodė karantino metu priaugę svorio.

6

avevita/2020 m. birželio 5 d., Nr. 22

INFORMACIJA

PATIKSLINTA, KADA ŽMONĖS BUS LAIKOMI
GALIMAI SERGANČIAIS KORONAVIRUSU
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), atsižvelgusi į su kelionėmis susijusius pokyčius, įsigaliojusius
nuo šiandien, tikslina atvejo apibrėžimą. Nuo šiol galimai sergančiu, t. y. įtariamu atveju, bus laikomas
žmogus, jaučiantis koronavirusinei infekcijai (COVID-19) būdingus simptomus ir keliavęs ar gyvenęs
tose užsienio valstybėse, kurios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimu įtrauktos į SAM kiekvieną pirmadienį skelbiamą šalių sąrašą. Jame nurodyta, kokios prevencijos, grįžus iš šių valstybių, privalu imtis.

T
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aip pat ir toliau įtariamu užsikrėtusiu koronavirusine infekcija
bus laikomas simptomus jaučiantis
ir artimą kontaktų su sergančiu ar
galimai užsikrėtusiu per pastarąsias
14-lika dienų turėjęs žmogus.
Plačiau apie su kelionėmis susijusius
pokyčius skaitykite čia.
Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) primena, kad, įvertinus
Lietuvos epidemiologinę situaciją,
nuo pirmadienio, birželio 1-osios,
tyrimai koronavirusinei infekcijai
nustatyti atliekami pagal naują
tvarką. Numatyta, kad profilaktinis
testavimas bus vykdomas atsižvelgus į savivaldybės epidemiologinius
rodiklius arba, kitaip tariant – įver-

tinus riziką konkrečioje savivaldybėje. Tikslingai toliau bus tiriami
simptomus jaučiantieji, taip pat į
ligonines planine tvarka guldomi
pacientai bei užfiksavus infekcijos
židinius, pavyzdžiui – užsikrėtus
bendrabučio gyventojui.
Numatyta, kad toliau bus testuojami
visi žmonės, kuriems pasireiškia
bent vienas ūmios kvėpavimo takų
infekcijos simptomas, t. y. temperatūra, kosulys, dusulys ir kita. Kaip ir
iki šiol, bus tiriami visi naujai į ligonines planiniam gydymui, t. y. operacijoms, planinėms procedūroms,
guldomi pacientai, taip pat žmonės,
kuriuos ištirti nurodys Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro (NVSC)

specialistai, dirbantys infekcijos
židiniuose, pavyzdžiui, kai susirgimo
atvejis nustatomas bendrabučio tipo
name. Be to, ir toliau tyrimai bus
atliekami siekiant patvirtinti, kad
žmogus jau pasveiko, vadinamieji –
pakartotiniai tyrimai.
Tai reiškia, kad privalomai nebus
testuojami visi be išimties iš užsienio atvykstantys ar grįžtantys
keliautojai, kaip yra šiuo metu. Jie
bus tikrinami tuo atveju, jei jaus
koronavirusinei infekcijai būdingus
simptomus.
Visus operacijų vadovo sprendimus
rasite čia.
Visuomenės informavimo grupės
(VIG) inf.

ATNAUJINTI REIKALAVIMAI ŽMONIŲ IZOLIAVIMUI SAVIVALDYBIŲ PATALPOSE
Nuo birželio 1 dienos įsigalioja atnaujinti reikalavimai sąlytį su koronavirusu infekuotais žmonėmis turėjusių gyventojų izoliavimui savivaldybės patalpose. Savivaldybės,
gavusios prašymus, turės pasirūpinti sąlytį turėjusiais žmonėmis, kai jų gyvenamosios vietos sąlygos neatitinka nustatytų higienos reikalavimų, ir žmonėmis, kuriems
taikomas būtinasis izoliavimas.

S

ąlytį turėję žmonės turi būti izoliuojami
savivaldybių turimuose socialiniuose būstuose, bendrabučiuose arba, jei tokių patalpų
savivaldybės neturi, o yra sudariusios sutartis
su apgyvendinimo paslaugų teikėjais – viešbučiuose, svečių ar poilsio namuose, kaimo turizmo sodybose ir pan.
Patalpos turės būti visiškai parengtos – su
būtiniausiais baldais, inventoriumi, aprūpintos
valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, su buitinių atliekų, patalynės ir nešvarių rūbų surinkimo patalpomis.
Šeimos pagal galimybes bus izoliuojamos bendroje patalpoje.
Savivaldybių administracijos turės organizuoti
izoliuotų žmonių kokybišką maitinimą, atsižvelgdamos ir į jų specialiuosius poreikius (lėti-

nės ligos, alergijos ir pan.), taip pat pasirūpinti
būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių,
rūbų) jiems perdavimu.
Prieš apgyvendinant žmones izoliavimo patalpose, jų tinkamumą įvertins apskričių vyriausieji epidemiologai.
Norintys geresnių sąlygų, nei gali pasiūlyti
savivaldybė, galės jas gauti susimokėję, jei
savivaldybė bus sudariusi sutartį su viešbučiu
ar kita apgyvendinimo įstaiga.
Savivaldybės, neturinčios tinkamų patalpų,
žmones izoliacijai gali nukreipti į gretimas savivaldybes.
Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo sprendimą rasite čia.
Visuomenės informavimo grupės (VIG) inf.
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JEI SUPLANUOTAS GYDYMAS DIENOS STACIONARE –
TYRIMAS DĖL KORONAVIRUSO NEBŪTINAS
Nuo šiol pacientams, kuriems teikiamos vadinamosios dienos stacionaro paslaugos, t. y. kai ryte
žmogus atvyksta į gydymo įstaigą, kur jam atliekamos procedūros, teikiama planinė pagalba, o vakare
grįžta į namus, tyrimas koronavirusinei infekcijai (COVID-19) nustatyti turės būti atliktas tik tuo atveju, jei žmogus jaus šiai ligai būdingus simptomus. Tai reiškia, kad tie, kurie neturės nusiskundimų,
pavyzdžiui – nejaus gerklės skausmo, pasunkėjusio kvėpavimo, nekarščiuos – tokio tyrimo dėl dienos
stacionaro paslaugų atlikti neprivalės.

S

veikatos apsaugos ministro,
valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo
Aurelijaus Verygos teigimu, nauja
tvarka numatyta, įvertinus, kad, tinkamai laikantis infekcijų kontrolės,
dienos stacionaro paslaugos nekelia
didelės infekcijos plitimo rizikos, o
kuo didesnis tokių paslaugų prieinamumas būtinas.
„Dienos stacionaro paslaugos, kai
pacientas neatitraukiamas nuo jam
įprastos socialinės aplinkos ir gali
tęsti gydymą saugioje namų aplinkoje, yra skatinamos. Pavyzdžiui, tai
itin aktualu, kai kalbame apie dienos
stacionaro psichikos sveikatos prie-

žiūros paslaugas, kurias norinčiam
gauti žmogui iki šiol taip pat dėl
tyrimo reikėdavo vykti net į kitoje
savivaldybėje esantį mobilų punktą.
Tad šio reikalavimo tyrimą atlikti ir
prieš tokias trumpalaikes paslaugas,
mažinusio jų prieinamumą ir kartu
didinusio procedūrų, paslaugų laukiančiųjų eiles, atsisakoma“, – sako
ministras A. Veryga.
Anot jo, be abejonės, šiuo atveju
svarbus vaidmuo tenka gydymo
įstaigų infekcijų kontrolei, turinčiai
užtikrinti ir pacientų, ir darbuotojų
saugumą. Laikantis visų atsargumo priemonių, rizika koronaviruso
infekcijai plisti, teikiant dienos

stacionaro paslaugas, yra minimali.
Kaip ir iki šiol, visiems kitiems
naujai į ligonines ilgesniam laikui
guldomiems pacientams tyrimas
koronavirusinei infekcijai nustatyti
PGR metodu, t. y. imant tepinėlį iš
nosiaryklės, turi būti atliktas likus
ne daugiau nei 48 valandoms iki
paciento stacionarizavimo. Toks tyrimas gali būti atliekamas tiek pačiose
gydymo įstaigose, tiek ir mobiliuose
punktuose, į kuriuos žmonės, gavę
siuntimą, turi registruotis patys.
Svarbu tai, kad, jei atsakymas per 48
valandas negaunamas, pacientui reikalingas planinis gydymas, įskaitant
ir dienos stacionaro paslaugas, turi
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būti teikiamas nelaukiant. Tai reiškia, kad visą pagalbą, kuri reikalinga
žmogui, jis gaus kaip ir planuota.
Tuo metu, jei nustatoma, jog žmogus yra užsikrėtęs, t. y. gaunamas
teigiamas atsakymas, dėl planinių
paslaugų, įskaitant ir dienos stacio
naro, galimo atidėjimo sprendžia
paslaugas teiksiantis gydytojas specialistas.
Taip pat valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo sprendimu numatyta ir kita
naujovė, susijusi su pacientų guldymu į ligonines. Nuo šiol, nustačius,
jog pacientas, kuris planine tvarka
bus guldomas į ligoninę, nėra užsi-

krėtęs koronavirusine infekcija, apie
neigiamą rezultatą ligoninei, į kurią
žmogus guldomas, pavyzdžiui, planinei operacijai, gydytojai pranešti
neturės, šiuos rezultatus žmogus
matys e. sveikatos sistemoje, taip
pat gaus trumpąją SMS žinutę. Tai
reiškia, kad siuntimą planinei hospitalizacijai išrašęs gydytojas, t. y.
šeimos gydytojas arba gydytojas
specialistas, konsultavęs pacientą,
privalės informuoti tik tuo atveju,
jei rezultatas bus teigiamas. Taip
mažinama medikams tenkanti administracinė našta.
Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) primena, kad tuo atveju, jeigu
pacientas į ligoninę guldomas ilgesniam gydymui ar dienos chirurgijos
paslaugas ir tyrimas koronavirusinei
infekcijai nustatyti atliekamas mobiliame punkte, pats pacientas, gavęs
šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimą, turi užsiregistruoti
Karštąja koronos linija 1808, nurodydamas, kad reikalingas tyrimas prieš
planinį gydymą ligoninėje.
Visus operacijų vadovo sprendimus
rasite čia.
Visuomenės informavimo grupės
(VIG) inf.

INFORMACIJA
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PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄJĮ KONKURSĄ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO REKTORIAUS PAREIGOMS EITI
Vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 51–53 punktų nuostatomis, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto taryba skelbia viešąjį konkursą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
rektoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė –
5 metai, tarnybinis atlyginimas – 7040 Eur).
Konkurse gali dalyvauti kandidatai:
a) turintys mokslo laipsnį, turintys pedagoginės
ir vadybinės patirties;
b) turintys ne žemesnę nei trečiąją valstybinės
kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio
23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“
(Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011,
Nr. 92-4383);
c) esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme
(Žin. 2009, Nr. 54-2140, i. k. 1091010ISTA00XI-242).

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi iki
2020 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) užklijuotame
voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI REKTORIAUS PAREIGAS DOKUMENTAI, NEATPLĖŠTI IKI TARYBOS POSĖDŽIO“, dokumentus pateikti asmeniškai
arba siųsti registruotu laišku Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Personalo tarnybai (A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas) privalo pateikti:
1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją;
3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento
kopiją;
4. dokumentų, įrodančių suteiktą mokslo laipsnį,
pedagoginę ir vadybinę patirtį, kopijos;
5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto dokumento,
įrodančio trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo
kategoriją (jei taikoma), kopiją;
6. Universiteto veiklos penkerių metų programos

koncepciją (rekomenduojama apimtis – 1750
žodžių);
7. gyvenimo aprašymą, kuriame nurodama pedagoginio darbo patirtis (metų ir mėnesių tikslumu)
ir vadybinio darbo patirtis (metų ir mėnesių tikslumu nurodoma darbovietė, pareigos, pavaldžių
darbuotojų skaičius), patvirtinama, jog kandidatas
yra nepriekaištingos reputacijos (melagingas
patvirtinimas yra pagrindas pašalinti asmenį iš
konkurso arba atleisti iš pareigų), taip pat nurodomas elektroninio pašto adresas, telefono Nr.;
8. privačių interesų deklaraciją;
9. taip pat kitus dokumentus, kuriuos, kandidato
nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus
pareigoms eiti.
Pastabos:
1. 2–5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi
būti patvirtintos notaro (arba išdavusios institucijos įgalioto darbuotojo, arba institucijos, įgaliotos
tvirtinti dokumentus).

2. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti
lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami
vertėjo parašu ir antspaudu patvirtinti vertimai į
lietuvių kalbą.
3. Užsienio valstybių išduoti kvalifikacijos
reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir
tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006,
Nr. 118-4477; 2013, Nr. 112-5592), ir 1961 m. spalio
5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse
išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
(Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai
pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis
arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas
yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo
žymos (Apostille).
Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą
prašome teirautis rektoratas@lsmuni.lt

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ
EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ
PAREIGAS:

zikos ir bioinformatikos laboratorijoje;
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 880,00 Eur už
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Elgesio
medicinos laboratorijoje (Kaunas);
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.,
mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 880,00 Eur
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)
Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius
reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 26 d. nutarimu
Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos
reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir
vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų
atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/
konkursas--pareigoms-eiti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti
galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo
endokrinologo – lektoriaus pareigoms eiti Endokrinologijos klinikoje; gydytojo ortodonto – lektoriaus
pareigoms eiti Ortodontijos klinikoje. 2. Turėti
dėstymo patirties studijų programų „Medicina“,

„Kineziterapija“, „Odontologija“ ir „Visuomenės
sveikata“ studentams, bei vadovavimo studijų programos „Sveikatinimas ir reabilitacija“ studentų
baigiamiesiems darbams patirties – lektoriaus pareigoms eiti Sporto medicinos klinikoje. 3. Gebėti
taikyti mitochondrijų gyvybingumo tyrimo metodus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms
eiti Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijoje,
gebėti vertinti smegenų vandenės prognozinius žymenis – jaunesniojo mokslo darbuotojo
pareigoms eiti Elgesio medicinos laboratorijoje
(Kaunas), gebėti taikyti molekulinės analizės
metodus neuroonkologijoje – jaunesniojo mokslo
darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą
formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal
Europass formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei
siekiama pirmą kartą Universitete eiti profeso-

riaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo
mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio,
pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su
pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus
notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems
darbuotojams yra netaikomas.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį
kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis
kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai
siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.
Dokumentus pateikti iki 2020 m. liepos 3 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), 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

Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 2 lektorių (0,5 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis –
medicina, atlyginimas 1321,76 Eur už 1,0 et. darbo
krūvį, neatskaičius mokesčių) Endokrinologijos
klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 2 lektorių (0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis –
odontologija, atlyginimas 1321,76 Eur už 1,0 et.
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Ortodontijos
klinikoje.
Slaugos fakultete:
■ 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – slauga,
atlyginimas 1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sporto medicinos klinikoje.
Neuromokslų institute:
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo
kryptis – biologija, atlyginimas 1339,36 Eur už
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biofi-

JUVENTOS MUDĖNIENĖS PARODA

KAUNO KLINIKŲ NEUROREABILITACIJOS SKYRIUJE
Nuo 2020 m. gegužės 18 dienos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Neuroreabilitacijos skyriuje eksponuojama tautodailininkės, žurnalistės karpinių paroda. Moteris
prisipažino, kad dar vaikystėje svajojo tapti gydytoja, tačiau šios
svajonės taip ir neišpildė. Neseniai vilnietė sumanė pradėti mokytis tai, ko prieš daugybę metų troško – šiuo metu ergoterapijos
studentė Vilniaus universitete.
Rūta Bučinskaitė, Kauno klinikų Reabilitacijos klinikos ergoterapeutė

D

augiau nei 20 metų Juventa Mudėnienė kuria karpinius, įpindama
simbolius, ženklus, sėkmės ir sveikatos linkėjimus. Juk popierius, kaip
ir žmogus: iš pirmo žvilgsnio rodosi
trapus ir trumpalaikis, tačiau giliai
savyje saugo medžio, šeimos, tautos
jėgą. Karpiniai atėjo iš Rytų: Kinijos,
Japonijos. Europą jie pasiekė tik
XVI–XVII amžiuose, daugiausia – per
Skandinavijos šalis. Ten žinomiausi –
Hanso Christiano Anderseno palikti
karpiniai, kuriais buvo iliustruotos
pasakos. Šiuolaikiniai skandinavų –
labai brangūs ir be galo preciziškai
atliekami. Viešėdama Danijoje žiūrėjo
į kruopščiausius darbus ir manė, kad
taip nesugebėtų. Paskui suprato,
kad tam yra ne vien žirklės, bet ir
kompiuteriai, specialios staklės, pro-

gramuojamieji lazeriai, kurie išpjaus
ploniausią liniją ten, kur žirklėmis
būtų neįmanoma. Lietuvą karpiniai
apskritai pasiekė tik XIX amžiaus viduryje ir tapo labai suprasminti, juose
daug mitologijos, simbolių.
Karpinius Juventa galėtų lyginti su
grafikos darbais: ir vienuose, ir kituose svarbiausia – linija. Spalvų,
pustonių čia nėra. Tik linija gali būti
storesnė arba plonesnė. „Tai nemadinga? Nesąmonė! Karpiniai gali būti
modernūs… skrendantys… švelnūs…
visai ne archajiški… – tikina. – Jie labai
tinka žmonėms, mėgstantiems grakštumą, net manieringumą. Karpiniais
galima puošti šviestuvus, veidrodžius.
Netgi šiuolaikiniuose, dažnai vienodai
madinguose interjeruose, kur vyrauja
griežtos linijos ir viskas racionaliai
suplanuota, karpiniai kuo puikiausiai
įsipina. Ne vienas mano darbas kabo
artimųjų, draugų ir pažįstamų namuo-

se. Toks ant sienos nutūpęs angelas
gali sušildyti patį santūriausią interjerą ir pačią abejingiausią širdį.“
Kada ir kur TA AKIMIRKA, kai skleidžiasi mūsų sparnai?
Karpinių parodos pavadinimas: „PATOLOGIJA. SPARNŲ GIMIMAS“. Tai keletą
metų kurta, kruopščiai žirklutėmis
karpyta paroda. Tai ypatingas menas –
popieriaus karpiniai. Ilgas procesas.
Popieriaus trapumas – tarsi mūsų
pačių gyvenimų, svajonių, jausmų,
nuopolių ir skrydžių istorijos. Kartais
plonytė linija nuvingiuoja, kartais susilieja į dideles, stabilias plokštumas,
leidžiančias stabtelėti, atsiremti ir vėl
kilti skrydžiui – teigia pati Juventa.
Kai meilė švelniai apgaubia ir kilsteli
virš mažų ir nereikšmingų dalykų,
ji suteikia dar vieną kelią, dar vieną
svajonę. Šiame ypatingame pasaulyje
mūsų mylimi žmonės, padovanoję
mums… mus pačius!
Karantino laikotarpiu Mūsų skyriaus
pacientus ši paroda pradžiugino. Jie
galėjo įžvelgti daug objektų, esančių
karpiniuose, juos aptarti pokalbio
skambučiu su artimaisiais ir apipasakoti, kaip viskas vyksta, kaip atrodo
koridoriaus sienos ir ką kiekvienas
einantis pro šalį įžvelgia šioje parodoje – teigia ergoterapeutė Rūta.
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LSMU MA MF Radiologijos klinikos Tomografijų skyriaus vadovą prof. dr. Saulių Lukoševičių dėl tėvo,
ilgamečio Biochemijos katedros profesoriaus habil. dr. Leonardo Lukoševičiaus, mirties
nuoširdžiai užjaučia Biochemijos katedros darbuotojai.
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.
Mirus mylimai Mamytei nuoširdžiai užjaučiame
LSMU MA Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos
katedros darbuotoją Birutę Juodeikienę ir jos artimuosius.
Katedros kolegos

KAUNO KLINIKOS SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS
PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo vaikų neurologo 0,5 et. Neurologijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 1100,59 Eur už 0,5 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti 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 2020-06-15. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326288, Eivenių g. 2, Kaunas.
Aušrinė Amšiejūtė, Teisės tarnybos vadovė,
veikianti 2018-11-29 sveikatos apsaugos ministro
įsakymo Nr. V-1364 pagrindu

KAUNO KLINIKOS SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS
PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:

■ Gydytojo kardiologo 5,25 et. (3 × 0,5 et., 1 × 0,75 et.,
3 × 1,0 et.) Kardiologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo
2017,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 0,25 et. Kardiologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 687,87 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 2020-06-15. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326288, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Administratoriaus 0,5 et. Kardiologijos klinikoje (darbo
užmokestis nuo 529,29 Eur už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis
universitetinis išsilavinimas, raštvedybos žinios, mokėti
dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis.
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 2020-06-19. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326288,
Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Klinikos slaugos vadovo 0,75 et. Kardiologijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 1603,11 Eur už 0,75 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos
krypties išsilavinimas (bakalauro slaugos krypties kvalifikacinis laipsnis), magistro slaugos krypties kvalifikacinis
laipsnis arba socialinių mokslų krypties, teisės, verslo
vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar
reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinis laipsnis,
ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje ir ne
mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis slaugos administravimo,
vadovavimo, koordinavimo srityje, galiojanti bendrosios
praktikos slaugytojo licencija. Privalumas: mokslo laipsnis
(slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos
ir administravimo, teisės, ekonomikos), užsienio kalbų
mokėjimas, papildomų profesinės kvalifikacijos kursų
arba mokymų išklausymas sveikatos politikos, vadybos ir
administravimo srityse.

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 2020-06-19. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326288,
Eivenių g. 2, Kaunas.
Aušrinė Amšiejūtė, Teisės tarnybos vadovė,
veikianti 2018-11-29 sveikatos apsaugos ministro
įsakymo Nr. V-1364 pagrindu

KAUNO KLINIKOS SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS
PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:

■ Gydytojo ortopedo traumatologo 5,0 et. (1 × 0,5 et., 2 ×
0,75 et., 3 × 1,0 et.) Ortopedijos traumatologijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 2292,91 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo gastroenterologo 1,05 et. (1 × 0,25 et., 1 ×
0,8 et.) Gastroenterologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo
2017,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 2,75 et. (1 ×
0,25 et., 1 × 0,5 et., 2 × 1,0 et.) Anesteziologijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 2476,35 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo vaikų kardiologo 1,0 et. (1 × 0,25 et., 1 × 0,75 et.)
Vaikų ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 2054,36 Eur už
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Skubiosios medicinos gydytojo 0,75 et. (1 × 0,25 et., 1 ×
0,5 et.) Vaikų ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 1444,54
Eur už 0,75 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Vaikų ligų gydytojo 1,25 et. (3 × 0,25 et., 1 × 0,5 et.) Vaikų
ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 1926,04 Eur už 1,0 et.
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Vidaus ligų gydytojo 0,5 et. Skubiosios medicinos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 1418,48 Eur už 0,5 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių);
■ Šeimos gydytojo 0,75 et. (1 × 0,25 et., 1 × 0,5 et.) Skubiosios medicinos klinikoje (darbo užmokestis nuo 2292,9 Eur
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Skubiosios medicinos gydytojo 4,25 et. (1 × 0,5 et., 5 ×
0,75 et.) Skubiosios medicinos klinikoje (darbo užmokestis nuo 2934,92 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
2020-06-15. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326288,
Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo 4,25 et.
(3 × 0,25 et., 2 × 0,75 et., 2 × 1,0 et.) Anesteziologijos
klinikos Bendrajame personale (darbo užmokestis nuo
1289,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respub
likos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos
slaugytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios
praktikos slaugytojo licencija, anestezijos ir intensyviosios
terapijos kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
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
2020-06-15. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326288,
Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius,
Generalinis direktorius

INFORMACIJA

Viešasis pranešimas!
Birželio 9 d. 10 val. LSMU MA MF Akių ligų klinikos doc. dr. Rasa Liutkevičienė
skaitys viešąjį pranešimą „Metabolitų profilių ir genetinių kompleksų persitvarkymo sąsajos su amžinės geltonosios dėmės degeneracijos pasireiškimu“. Viešasis
pranešimas (trukmė – 1 val.) vyks nuotoliniu būdu platformoje MS Teams (https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBhMmI0NjMtMWY5Ny00M
WIyLTg0YWMtNzlhM2EwYWNmYmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
220d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878fdfff%22%2c%22Oid%22%3a%22b7249fc1-59c14ac9-8911-333a7d3fbeec%22%7d). Taip pat galima iš anksto registruotis siunčiant
el. laišką rasa.liutkeviciene@lsmuni.lt.
Birželio 12 d. 10 val. LSMU MA MF Chirurgijos klinikos lektorius dr. Albertas Daukša LSMU skaitys viešąjį pranešimą „Modernioji skydliaukės chirurgija: naujos
galimybės ir iššūkiai“. Viešasis pranešimas vyks nuotoliniu būdu per platformą
MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac356901648f44fccbf3124
103acc2a6d%40thread.tacv2/conversations?groupId=ce3dd60e-2708-4761-943ff5125fa25394&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878fdfff). Taip pat galima iš
anksto registruotis siunčiant el. laišką albertas.daukša@lsmuni.lt.
Birželio 12 d. 12.00 val. LSMU MA MF Urologijos klinikos lektorius dr. Stasys Auškalnis
skaitys viešąjį pranešimą „Kastracijai rezistentiška metastatinė prostatos karcinoma.
Praeitis, dabartis ir ateitis“. Viešasis pranešimas (trukmė – 30–40 min.) vyks nuotoliniu būdu platformoje MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0173
80651cb84b4f860a5a235f05863e%40thread.tacv2/conversations?groupId=282d7ce7b624-4466-acb7-575c4f7d1a3c&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878fdfff). Taip
pat galima iš anksto registruotis siunčiant el. laišką stasys.auskalnis@lsmu.lt.
Birželio 15 d. 13.00 val. LSMU VA Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės
katedros lektorius dr. Aleksandr Novoslavskij LSMU Veterinarijos akademijos 5 korpuso Dr. R. Karazijos auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Per maistą plintančių
zoonozių sukėlėjų atsparumas antibiotikams. Ką galime pakeisti?“.
Birželio 16 d. 10.00 val. LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos
docentas dr. Gintaras Daunoras Dr. R. Karazijos auditorijoje (VA 5 rūmų II aukštas,
Tilžės g. 18, Kaunas) skaitys viešąjį pranešimą „Mikroorganizmų atsparumo veterinariniams antimikrobiniams vaistams problematika“.
Birželio 18 d. 14 val. LSMU MA MF Chirurgijos klinikos docentas dr. Linas Venclauskas LSMU skaitys viešąjį pranešimą „Šiuolaikiniai pilvo sienos išvaržų gydymo
būdai ir prevencija“. Viešasis pranešimas vyks nuotoliniu būdu per platformą
MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac356901648f44fccbf3124
103acc2a6d%40thread.tacv2/conversations?groupId=ce3dd60e-2708-4761-943ff5125fa25394&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878fdfff). Taip pat galima iš
anksto registruotis siunčiant el. laišką linas.venclauskas@lsmu.lt.

