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KAUNO KLINIKOMS PADOVANOJO ORO DEZINFEKAVIMO ĮRANGĄ
Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (International Women‘s
Association of Vilnius) narės Kauno klinikoms įteikė patalpų oro
dezinfekavimo įrangą – baktericidinius UV recirkuliatorius. Šios specialios lempos naikina virusus ir bakterijas, todėl gali būti statomos
onkologijos skyriuose, chemoterapijos procedūrų kabinetuose arba
laukiamuosiuose.

P

asak Kauno klinikų generalinio
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, gauta parama
yra reikšminga tiek Kauno klinikų
pacientams, tiek ligoninės personalui, nes padės užtikrinti dar didesnį
saugumą COVID-19 pandemijos
metu. „Nuoširdžiai dėkojame už
šią paramą. Puiku, kad įmonės ar
organizacijos persiorientuoja, atsižvelgia į susiklosčiusią situaciją
šalyje ir paremia priemonėmis, kurių
ligoninės personalui ir pacientams
reikia. Mes, medikai, tikrai jaučiame
palaikymą ir dėmesį – tai daro mus
stipresnius“, – sako profesorius.
Ankstesnių labdaros projektų metu
Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos narės dovanodavo Kauno
klinikoms biopsinių adatų, naudojamų krūties vėžio radiologinei diag
nostikai ir krūties audinio žymeklių.
„Įvedus karantiną Lietuvoje, asocia
cijos narės kreipėsi į mus, klausdamos, kuo galėtų prisidėti prie
pagalbos pacientams ir dirbančiam
personalui, – pasakoja Kauno klinikų
Onkologijos ir hematologijos klinikos
vadovė prof. Elona Juozaitytė. –
Mūsų ligoninėje pagalbos teikimas

onkologinėmis ligomis sergantiems
pacientams karantino metu nenutrūko. Mes ir toliau teikiame pagalbą
ir siekiame apsaugoti pacientus bei
personalą nuo virusinės infekcijos.
Oro dezinfekavimo prietaisai labai
pagelbės.“
Onkologijos skyriaus vadovės doc.
Rasos Jančiauskienės teigimu, šios
lempos naudingos ir reikalingos
skyriuose, kuriuose gydomi onkologinėmis ligomis sergantys pacientai.
„Poliklinikose ir ligoninėse lankosi
sunkiai sergantys pacientai, kurių
imunitetas ir taip yra nusilpęs.
Todėl labai svarbu, kad atvykę į gydymo įstaigą jie būtų saugūs, kad
aplinkoje būtų kuo mažiau virusų ir
bakterijų. Juk dalis pacientų atvyksta
jau sirgdami infekcijomis, ligoninėse
būna ir vadinamosios hospitalinės
floros, todėl baktericidinės UV lempos, dezinfekuojančios patalpos orą,
aplinką padarys saugesnę.“
Tarptautinės Vilniaus moterų asocia
cijos valdybos pirmininkė Andrea
Kedmenec, buvusi pirmininkė Jurgita
Butkevičienė kartu su kasmetinio
labdaros projekto „Sužydėjusi viltis“ labdaros renginio komiteto

Kauno klinikų nuotr.
pirmininke Lidija Rasutis džiaugėsi
galėdamos efektyviai prisidėti prie
onkologijos pagalbos kokybės gerinimo Kauno klinikose.

Penktadienį ligoninei padovanoti keturi orą dezinfekuojantys bakteriniai
UV recirkuliatoriai. Asociacija Kauno
klinikoms dar įteiks septynis tokius

bakterinius UV recirkuliatorius. Visi
prietaisai bus pastatyti Onkologijos
ir hematologijos klinikos skyriuose.
Kauno klinikų inf.

LSMU MOKSLININKŲ AKIRATYJE – INOVATYVŪS ONKOLOGINIŲ LIGŲ
GYDYMO METODAI
Kaip įveikti navikų atsparumą jonizuojančiajai spinduliuotei ir
padidinti jų radiojautrumą? Kokios medžiagos gali padėti tai padaryti? Tai – mokslo pasaulyje vis dar neišspręsti klausimai, į kuriuos
atsakymų savo naujausiuose tyrimuose ieško Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (LSMU) MA Onkologijos instituto mokslininkai.
Tautvydas Bulvičius,
LSMU viešųjų ryšių specialistas

D

augiausia dėmesio tyrėjai skiria
krūties vėžiui – tiriamas skirtingų
šio vėžio tipo ląstelių atsparumas
spinduliniam gydymui. Šiandien
Onkologijos instituto mokslininkų
tikslas yra apšvitinti ląsteles fotonų
ir protonų pluoštu ir palyginti šių
dviejų spindulinio gydymo tipų rezultatus. Klinikiniai tyrimai jau atliekami Kauno klinikose.

Tarptautinis dėmesys
Onkologijos institutas dalyvauja
Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
Horizon 2020 mokslinių tyrimų
projekte INSPIRE. Tyrėjų darbas jau
sulaukė tarptautinio dėmesio – 2019
metais rezultatai pristatyti Mančesteryje (Jungtinė Karalystė) vykusiame INSPIRE konsorciumo metiniame
suvažiavime, apie projektą rašoma

ir naujausiame visai Europos mokslininkų bendruomenei skirtame
INSPIRE naujienlaiškyje.
LSMU mokslininkai pasirinko palyginti fotonų ir protonų radiobiologinį
poveikį navikams. Projektui vadovaujanti LSMU MA Onkologijos ir
hematologijos klinikos vadovė prof.
Elona Juozaitytė atkreipia dėmesį,
kad onkologinių ligų spindulinis
gydymas, panaudojant protonų
pluoštą, yra naujas pažangus metodas, kai navikas ypač tiksliai apšvitinamas reikiama dalelių doze, nesukeliant žalos aplinkiniams sveikiems
audiniams ir organams.
„Dėl įrangos brangumo dar tik vyksta
fundamentalieji ir klinikiniai tyrimai,
siekiant pagrįsti protonų išskirtinumą
ir atverti galimybes plačiam klinikiniam pritaikymui. Didelės energijos
protonų spindulinės terapijos įrangai,
jos palaikymui, mokslui bei klinikinei
praktikai Europoje skiriamos didžiulės investicijos.
2 p.

Agnė Bartnykaitė ir Elona Juozaitytė.
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NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (toliau – LSMU) statuto (Žin., 2010,
Nr. 81-4231, i. k. 1101010NUTA00XI-973) antrojo
skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu, LSMU rektoriaus
teikimu ir slapto balsavimo protokolais, Senatas
nutaria patvirtinti išrinktą dr. Dainių Razukevičių – LSMU Medicinos akademijos Odontologijos
fakulteto dekanu, 5 metų kadencijai, kurios
pradžia yra 2020-07-01.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (toliau – LSMU) statuto (Žin., 2010,
Nr. 81-4231, i. k. 1101010NUTA00XI-973) 37 punkto
15 papunkčiu, LSMU rektoriaus teikimu ir slapto
balsavimo rezultatais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktus: prof. Vitą Mačiulskienę – LSMU
MA OF Dantų ir burnos ligų klinikos vadove, 5
metų kadencijai, kurios pradžia yra 2020-06-12;
prof. Gediminą Žekonį – LSMU MA OF Dantų ir
žandikaulių ortopedijos klinikos vadovu, 5 metų
kadencijai, kurios pradžia yra 2020-06-12; prof.
Astrą Vitkauskienę – LSMU MA MF Laboratorinės
medicinos klinikos vadove, 5 metų kadencijai,
kurios pradžia yra 2020-06-12.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37
punkto 1 ir 3 papunkčių nuostatomis, Lietuvos

sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria
tvirtinti Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo tvarką ir sprendimo kokybės užtikrinimo
sistemą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas,
išklausęs pateiktą informaciją, nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
laipsnio nesuteikiančių gretutinių studijų tvarkos
aprašą.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) antrojo
skirsnio 37 punkto 2 papunkčiu, Senatas nutaria
tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
laipsnio nesuteikiančių gretutinių studijų programą „Visuomenės sveikata“.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) antrojo
skirsnio 37 punkto 2 papunkčiu, Senatas nutaria
tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programos „Visuomenės sveikata“
2020–2021 m. m. studijų planus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas
nutaria pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų kaulų ligų
centro nuostatams.
Prof. Rimantas Benetis, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

LSMU MOKSLININKŲ AKIRATYJE –

INOVATYVŪS ONKOLOGINIŲ
LIGŲ GYDYMO METODAI

Agnė Bartnykaitė.
1 p.
Fotonų ir protonų radiobiologinių
skirtumų moksliniai tyrimai kol kas
yra negausūs, todėl LSMU mokslininkų idėjos yra patrauklios tarptautinei
mokslininkų bendruomenei ir bus
plėtojamos toliau“, – teigia prof.
E. Juozaitytė.
Auga nauja karta
Profesorės vadovaujamame projekte
dirba gydytojai onkologai-radioterapeutai, taip pat Onkologijos mokslo
laboratorijos mokslininkai. Prof.
E. Juozaitytė džiaugiasi, kad projekte
išaugo naujoji mokslininkų karta,
savo darbais plečianti spindulinės
terapijos galimybes ir atliekanti
įvairius mokslinius tyrimus navikų ir
kitose srityse.
„Ypač džiaugiamės tokiais puikiais
darbuotojais kaip Aistė Savukaitytė, Agnė Bartnykaitė, Danguolė
Laukaitienė, Roberta Vadeikienė ir
kitais, kurie įsiliejo į jaunų LSMU
mokslininkų gretas ir džiugina savo
idėjomis bei atliekamų tyrimų rezultatais. Nauja, ryški mokslinių tyrimų

„Naujoji mokslininkų karta tiria navikus,
plečia spindulinės
terapijos galimybes“.
kryptis Onkologijos institute yra
radiobiologijos tyrimai, kurie plečiasi
nuo fundamentaliųjų iki klinikinių
sprendimų spindulinėje terapijoje“, –
kalbėjo profesorė.
Prieš pusę metų jaunajai Onkologijos
instituto mokslininkei Justei Čepaitei pasitaikė puiki proga stažuotis
didžiausiame Vokietijos moksliniame protonų tyrimų centre (GSI
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmštatas). Jaunosios
mokslininkės neišgąsdino netgi tai,
kad stažuotė pareikalavo pasiimti
akademines atostogas.
„Gavusi pasiūlymą nedvejojau ir jį
priėmiau. Tai buvo neįkainojama
patirtis. Ačiū visiems, kurie prisidėjo,
kad ši stažuotė įvyktų“, – INSPIRE
naujienlaiškyje savo įspūdžiais dalijasi J. Čepaitė.

INFORMACIJA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETO SENATO RINKIMAI 2020
Vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU,
Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista 2020-02-13 nutarimu
Nr. 131-01, LSMU rektoriaus 2020-05-18 įsakymu
Nr. V-291, ir Senato rinkimų komisijos 2020-06-03
posėdžio nutarimu Nr. 2, informuojama, kad
prasideda pasirengimas LSMU senato rinkimams.
Numatoma, kad Senato rinkimai bus skelbiami
2020 m. rugpjūčio 26 d., todėl kandidatai į Senato
narius galėtų būti keliami (keltis) iki 2020 m.
rugsėjo 10 d.
Atsižvelgiant į tai, kad vasarą didelė dalis darbuotojų atostogauja, Universiteto bendruomenę,
akademinius padalinius kviečiame dar šiais
mokslo metais pradėti svarstyti galimus kandidatus į Senato narius.
Vadovaujantis Tvarkos 5.3.1, 5.3.2, 6 ir 19 punktais, LSMU Medicinos akademijos, kai kurių LSMU
akademinių bei administracinių padalinių ir abiejose Akademijose dirbantys darbuotojai, turintys
mokslo daktaro laipsnį ir atitinkantys kitus Senato nariams ar rinkėjams keliamus reikalavimus,
turės pasirinkti vieną atstovaujamą Akademiją ir
vieną pagrindinę veiklą: pedagoginė, mokslo ar
sveikatos priežiūra. Pasirinktoje veikloje darbuotojai galės kandidatuoti į Senato narius ir (arba)
dalyvauti kaip rinkėjai. Mokslo laipsnį turintys

Veterinarijos akademijos darbuotojai dalyvauja
vienoje kohortoje, todėl jiems deklaruoti pagrindinės veiklos nereikės. Atkreipiame dėmesį,
kad šie darbuotojai oficialiu LSMU paštu gaus
kvietimą deklaruoti atstovaujamą Akademiją
ir pagrindinę veiklą. Deklaracija išimtinai bus
galima tik iš oficialaus LSMU elektroninio pašto
naudojant Jums įprastus prisijungimo vardus bei
slaptažodžius.
Daugiau informacijos ir reikalavimai kandidatams
į Senato narius pateikti LSMU senato rinkimų
tvarkoje (LSMU senato rinkimų tvarka, patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista
2020-02-13 nutarimu Nr. 131-01). Ją taip pat
galima rasti LSMU svetainėje rubrikoje „LSMU
senato rinkimai 2020“.
Maloniai prašome stebėti naujienas LSMU svetainėje rubrikoje „LSMU senato rinkimai 2020“.
Šią rubriką galima rasti skirsnyje Struktūra 
Valdymas  Senatas.
Kontaktai pasiteirauti:
Senato rinkimų komisijos pirmininkė
prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616,
angelija.valanciute@lsmuni.lt
Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5375,
rima.naginiene@lsmuni.lt
LSMU Senato rinkimų komisija

INFORMACIJA
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NAUJI PASIEKIMAI SPINDULINĖS TERAPIJOS SKYRIUJE
Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus
specialistai, naudodami pažangias technologijas, diegia naujus,
sudėtingus gydymo metodus.
Doc. Viktoras Rudžianskas,
MA MF Onkologijos institutas,
Onkologijos ir hematologijos klinika

R

engdamiesi įdiegti alogenines
kraujodaros ląstelių transplantacijas prieš keletą mėnesių doc.
Viktoras Rudžianskas ir medicinos
fizikas Tadas Didvalis stažavosi Leipcigo universitetinėje klinikoje – Hematologijos ir Spindulinės terapijos
skyriuose. Stažuotės metu gauta
teorinių ir praktinių žinių apie viso
kūno apšvitą, kuri atliekama prieš
kraujo kamieninių ląstelių transplantaciją sergant įvairiomis hematologinėmis arba onkologinėmis
ligomis. Viso kūno apšvita – viena iš
sudėtingiausių spindulinės terapijos
metodikų, nes procedūros metu
reikia apšvitinti visą paciento kūną,
kartu išvengti kritinių organų – plaučių ir inkstų – per didelės apšvitos.
Pastarųjų organų pažeidimas gali
sukelti mirtinas baigtis. Pirmoji
procedūra atlikta pacientei šių metų
birželį, panaudojant Spindulinės terapijos skyriuje integruotus linijinius
greitintuvus. Kaip pasakoja doc.
V. Rudžianskas, apšvitai naudojama

moduliuotojo intensyvumo spindulinė terapija, individulaus gydymo
plano kokybei užtikrinti atliekama
portalinė dozimetrija. Čia daug padeda medicinos fizikai, o procedūrų
tikslumui užtikrinti taikoma vaizdais
valdoma spindulinė terapija. Viso
kūno apšvita prieš kraujo kamieninių ląstelių transplantaciją taikoma
dėl unikalių savybių: dozės homogeniškumas nepriklauso nuo kraujo
tėkmės, maža kryžminio atsparumo
(sin. rezistentiškumo) su kitais antinavikiniais preparatais tikimybė,
galima skirti esant inkstų ir kepenų
funkcijos sutrikimams, taip pat
galima koreguoti skiriamos dozės
pasiskirstymą atsižvelgiant į specifinius organus (sumažinti ar padidinti
dozę į reikiamas anatomines sritis).
Džiaugiamės, kad pirmoji mūsų
pacientė, kuriai taikyta viso kūno
apšvita, nepatyrė sunkių, ankstyvųjų spindulinės terapijos sukeltų
šalutinių reakcijų. Procedūra praėjo
sklandžiai, buvo atlikta alogeninė
gimininga kraujodaros ląstelių transplantacija. Vėlyvųjų komplikacijų
dažnumas, kai pažeidžiami plaučiai
arba inkstai, taikant viso kūno ap-

Doc. V. Rudžianskas ir medicinos fizikas T. Didvalis.
švitą, siekia 10–26 proc. Šiuo metu
pacientė toliau gydoma ir stebima
Hematologijos skyriuje, vėlyvųjų
šalutinių reakcijų požymių nėra.

Dėkoju klinikos vadovei prof. Elonai
Juozaitytei ir Spindulinės terapijos skyriaus vadovui dr. Laimonui
Jaruševičiui už galimybę stažuotis

Asmeninė nuotr.
Leipcigo universitetinėje klinikoje
bei palaikymą įdiegiant naujas spindulės terapijos metodikas Kauno
klinikose.

PATIRTIMI DALYTIS IR TOBULĖTI GALIMA NET IR KARANTINO METU
Paskelbtas karantinas ir prarasta galimybė organizuoti renginius
trumpam sutrikdė planuotą Lietuvos akušerių sąjungos (LAS)
veiklą. Negalėjusi organizuoti konferencijų, skirtų Tarptautinei
akušerių dienai (gegužės 5 dieną), atkurtos LAS veiklos 30-mečiui
(1990 m. kovo mėn. atkurta LAS), Tarptautiniams akušerių ir
slaugytojų metams (2020 paskelbti akušerių ir slaugytojų metais), paminėti LAS birželio 9 dieną Kauno krašto pirmininkės
Ingridos Poškienės iniciatyva sukvietė akušerius į nuotolinę
konferenciją.
Ingrida Poškienė, LAS Kauno krašto
pirmininkė, Kauno klinikų Akušerijos
ir ginekologijos klinikos Slaugos
vadovė, akušerė,
Ilona Joneliūnienė, LAS prezidentė,
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės
Akušerijos ginekologijos sk.
vyresn. akušerė

T

ai pirmoji Lietuvos akušerių
sąjungos organizuota nuotolinė
konferencija.
Konferencija „COVID-19 infekcijos
iššūkiai akušerio darbo praktikoje“
buvo skirta šių dienų aktualijoms
aptarti.
Konferenciją inicijavo LAS Kauno
kraštas, tačiau galimybę dalyvauti
turėjo akušeriai iš visos Lietuvos.
Labai svarbia ir aktualia informacija
pasidalijo gydytojai akušeriai ginekologai. Pranešimą „Nėščiųjų priežiūra
COVID-19 infekcijos pandemijos
laikotarpiu“ skaitė prof. dr. Meilė
Minkauskienė, kuri pateikė pačius
naujausius duomenis apie nėščiųjų
priežiūrą esant COVID-19 infekcijai,
apie pavojus ir galimus užsikrėtimo
būdus nėštumo metu tiek pačiai
nėščiajai, tiek vaisiui.
Prof. dr. Mindaugas Kliučinskas skaitė pranešimą „Gimdymo stacionaro
darbo ypatumai pandemijos laikotarpiu“. Jis pasakojo apie darbo organizavimo principus pandemijos metu
teikiant akušerijos paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms bei moterims ir
naujagimiams po gimdymo.

Akušerė Vilma Damijonaitienė drąsiai
kalbėjo apie iškilusius iššūkius pandemijos metu dirbant ir bendraujant
su gimdyvėmis Kauno klinikinėje
ligoninėje, kuri buvo paskelbta cent
ru COVID-19 infekcijos atveju ne tik
Kaune, bet ir visoje Kauno apskrityje. Ligoninė sulaukė pacienčių net iš
Vilniaus ir Ukmergės. Pristatė vaizdo
pranešimą apie akušerio praktiką
izoliacinėse palatose.
Kaip sekėsi įveikti iššūkiais akušerio
darbe dalijosi ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų Gimdymo skyriuje dirbanti
akušerė Judita Aniulytė. Pasakojo,
kokie tiesioginiai psichologiniai ir
fiziniai sunkumai iškilo akušerei
dirbant pandemijos metu.
Konferencijos pabaigoje akušerė Ieva
Girdvainienė iš Vilniaus gimdymo
namų pristatė Lietuvos akušerių
sąjungos projektą „Graži gimdyvių
patirtis gimdymo stacionare“, kuris
bus vykdomas 6 Lietuvos gimdymo
paslaugas teikiančiuose stacionaruose, bus kuriami filmukai ir rengiama
paveikslų paroda. Laimingos mamos
pasakos apie gražias gimdymo patirtis, didindamos moterų pasitikėjimą
akušerio profesija, padėdamos suprasti, kokia svarbi šiame gyvenimo
virsme yra akušerio pagalba. Šio
projekto ambasadorė yra žurnalistė
Daiva Žeimytė Bilienė. Sumanytoja – Lietuvos akušerių sąjunga,
bendradarbiaudama su Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos mi-

Konferenciją vedė LAS prezidentė Ilona Joneliūnienė ir LAS Kauno krašto pirmininkė Ingrida Poškienė.

„Įsitikinome,
kad ir nuotolinės
konferencijos gali
būti patrauklios
bei patogios“.

nisterija, 2020 metų sausio 13 dieną
pasirašyta sutartimi padeda realizuoti projektą kartu su fotografijos
menininkais A. ir T. Razauskais.
Akušerių susidomėjimas buvo didžiulis. Konferencijos dalyviai ne tik
nuotoliniu būdu stebėjo / klausėsi,
bet ir aktyviai dalyvavo užduodami
klausimus, dalyvaudami diskusijoje.
Džiaugiamės, kad išdrįsome surengti
nuotolinę konferenciją. Pamatėme,
kad ir tokio formato konferencijos
yra patrauklios ir patogios. Juk dažnai ne visiems pavyksta dėl didelio
užimtumo ir nuotolio atvykti į Kauną
ar kitus miestus.
Ačiū už galimybę joje dalyvauti konferencijų organizatoriui „Eventas“.
Jo dėka konferencija buvo sklandi
tiek techniniu požiūriu, tiek organizaciniu. Džiaugiamės, kad Sveikatos
priežiūros ir farmacijos specialistų

Lietuvos akušerių sąjungos projektą
„Graži gimdyvių patirtis gimdymo stacionare“ pristatė Vilniaus
gimdymo namų akušerė Ieva Gird
vainienė.

Konferencijoje savo patirtimi dalijosi Kauno klinikinės ligoninės akušerė Vilma
Damijonaitienė ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
Gimdymo skyriaus akušerė Judita Aniulytė.
UAB „Eventas“ nuotr.

kompetencijų centras suteikė galimybę gauti kvalifikacijos tobulinimą
žyminčius sertifikatus.
Nuoširdžiai dėkojame prof. dr. Rūtai
Jolantai Nadišauskienei už akušerių
bendruomenei skiriamą nuoširdų
dėmesį ir rūpestį tobulinant profesinius gebėjimus.

Manome, kad konferencija tikrai
pavyko. Susidomėjimas buvo didelis,
nes dalyvavo 180 akušerių.
Supratome, kad išmokome bendrauti
ir nuotoliniu būdu.
Manome, kad ateityje būtų galima
organizuoti ir nuotolines konferencijas.
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KEPENŲ TRANSPLANTACIJOMS KAUNE – 20 METŲ:
OPERACIJŲ NESUSTABDĖ IR COVID-19 PANDEMIJA
COVID-19 pandemija ir trijų mėnesių karantinas Lietuvoje apribojo
daugelio ligoninių teikiamas sveikatos paslaugas, tačiau Kauno
klinikose nenutraukė atliekamų transplantacijų. Karantino dėl
COVID-19 laikotarpiu Kauno klinikose atliktos 3 sėkmingos kepenų transplantacijos. Tai – jau 92 kepenų transplantacijos, atliktos
ligoninėje per 20 metų.
„Pandemijos metu organų transplantacijos buvo iššūkis visai transplantacijų komandai. Svarstėme, ar tokiu
sudėtingu metu ligoninė nepritrūks
išteklių, ar nepritrūksime personalo,
ar prireikus recipientui galėsime suteikti intensyviąją priežiūrą“, – sako
Chirurgijos klinikos Kasos, kepenų
ir tulžies latakų chirurgijos skyriaus
vadovas doc. Tomas Vanagas. Transplantacijos – tai komandinis darbas,
neįsivaizduojamas be gydytojų, gydytojų rezidentų, slaugytojų ir transplantacijų koordinatorių. Džiaugiamės, kad ligoninėje viso karantino
metu COVID-19 infekcija neužsikrėtė
nė vienas darbuotojas, turėjome
visus reikalingus pajėgumus, o atlikus kepenų transplantacijas pavyko
išgelbėti trijų žmonių gyvybes“.
Kaip pasakoja Gastroenterologijos
klinikos vadovas prof. Juozas Kupčinskas, visi pacientai po transplantacijų jaučiasi gerai, o du iš jų
jau sėkmingai sveiksta namuose.
„Organų transplantacijos dažnai yra
vienintelis gyvybę gelbstintis gydymo
metodas, todėl labai svarbu nenutraukti šio proceso. Didelė dalis Europos šalių, net ir susidūrusios su labai
rimta situacija, kai gydo tūkstančius
sunkios būklės pacientų intensyviosios terapijos skyriuose, nenutraukė

donorystės proceso ir transplantacijos paslaugų. Sėkmingas bendradarbiavimas su Latvijos gydytojais
padėjo išspręsti ir donorų trūkumo
klausimą – viena iš karantino metu
atliktų transplantacijų įvyko Latvijoje
atsiradus tinkamoms donoro kepenims mūsų ligoninės pacientui“.
Chirurgijos klinikos, kurioje atliekamos kepenų transplantacijos, vadovas prof. Algimantas Tamelis prisiminė, kad 2000 m. birželio 15 d. Kauno
klinikų chirurgai, vadovaujami prof.
Juozo Pundziaus ir prof. Giedriaus
Barausko, kartu su gastroenterologais, anesteziologais, reanimatologais, radiologais, patologais ir kitų
specialybių gydytojais Kaune atliko
pirmąją sėkmingą kepenų transplantaciją Lietuvoje. „Nuo tada prasidėjo
sėkmingų kepenų transplantacijų era
Lietuvoje. Šiuo metų Kauno klinikose kepenų transplantacijas visada
pasirengusios atlikti dvi chirurgų
komandos, vadovaujamos doc. Tomo
Vanago ir prof. Giedriaus Barausko“.
Vienas iš transplantacijų pradininkų
Lietuvoje profesorius Giedrius Barauskas pasakoja, kad prieš dvidešimt metų Kauno klinikų specialistai
kepenų transplantacijoms intensyviai rengėsi Vokietijos ir Prancūzijos
ligoninėse, semdamiesi patirties iš

Kauno klinikų nuotr.
kolegų, rengė transplantacijos protokolus ir derino didžiulės komandos
darbą, lemiantį sėkmingą operaciją
ir paciento saugumą. „Dabar patirtimi galime dalytis su savo kolegomis
kitose šalyse – 2016 m. prof. Juozas
Pundzius Rygos Stradinio universiteto ligoninėje padėjo atlikti pirmąsias kepenų transplantacijas latvių
specialistams“, – sako prof. Giedrius
Barauskas.
Anesteziologijos klinikos vadovas
prof. Andrius Macas džiaugiasi
kepenų transplantologijos pasieki-

mais ir pastarųjų metų rezultatais.
„2000-aisiais pradėjome nuo vieno
anesteziologo transplantacijose, o
šiuo metu ligoninėje turime 12 Europos ligoninėse stažuotes atlikusių
gydytojų anesteziologų reanimatologų, susijusių su pacientų parengimu,
nejautra ir pirmųjų pooperacinių
valandų priežiūra. Labai džiugu, kad
gydytojai rezidentai aktyviai įsitraukia į šią veiklą, gilina savo žinias
ir vėliau dirbdami kitose Lietuvos
ligoninėse turi daug aukštesnį pasirengimo lygį“.

Kaunietė Genė Puzinienė, kuriai
kepenų transplantacija buvo atlikta
vienai pirmųjų Lietuvoje, vadinama
tikru laimės kūdikiu – ji yra ilgiausiai
su persodintomis kepenimis gyvenanti moteris Lietuvoje. Pacientę
jau daug metų prižiūrinti gydytoja
gastroenterologė docentė Jolanta
Šumskienė pažymėjo, kad didžioji
dalis pacientų, kuriems persodinamos kepenys, sirgo virusiniu
C hepatitu, autoimunininių procesų
sukeltomis kepenų ligomis.
Kauno klinikų inf.

DISERTACIJOS GYNIMAS
Rugpjūčio 21 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Naujausių farmacijos bei sveikatos
technologijų centro 205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50166 Kaunas) viešajame Odontologijos mokslo
krypties tarybos posėdyje bus ginama Juliaus Maminsko daktaro disertacija „Dantų implantų atramų
paviršių, paruoštų atliekant standartizuotą poliravimą ir naudojant biokeramines dangas, fizikocheminis
ir biologinis vertinimas“ (medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Gintaras Juodžbalys (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos
ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002)
Odontologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Alvydas Gleiznys (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos
mokslai, odontologija – M 002)
Nariai:
Prof. dr. Nomeda Basevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai,
odontologija – M 002)
Prof. dr. Algimantas Kriščiukaitis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, gamtos mokslai, biofizika – N 011)
Doc. dr. Darius Virbukas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002)
Prof. dr. Mutlu Ozcan (Ciuricho universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50162 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 26 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos prof. R. Karazijos auditorijoje (Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas) viešajame Veterinarijos mokslo krypties tarybos
posėdyje bus ginama Vytauto Januškevičiaus daktaro disertacija „Sarcocystis genties pirmuonių
identifikavimas, pasiskirstymas galvijuose bei įtaka šeimininko organizmui“ (žemės ūkio mokslai,
veterinarija – A 002)
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Saulius Petkevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės
ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Veterinarijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Ingrida Monkevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio
mokslai, veterinarija – A 002)
Nariai:
Dr. Aleksandr Novoslavskij (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Prof. dr. Modestas Ružauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Prof. habil. dr. Gediminas Valkiūnas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010)
Dr. Smaragda Sotiraki (Veterinarijos mokslo insitutas (Graikija), žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50162 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 21 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Naujausių farmacijos bei sveikatos
technologijų centro A–205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50166 Kaunas) viešajame Odontologijos
mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Artūro Stumbro daktaro disertacija „Kaulinio audinio
regeneracijos skatinimo augimo faktoriais gausia plazma ir riebalinio audinio kamieninėmis ląstelėmis
tyrimų rezultatai“ (medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Gintaras Juodžbalys (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos
ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002)
Odontologijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Eglė Slabšinskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002)
Nariai:
Doc. dr. Eglė Aida Bendoraitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos
mokslai, odontologija – M 002)
Prof. dr. Edgaras Stankevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, gamtos mokslai, biologija –
N 010)
Prof. dr. Vygandas Rutkūnas (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija –
M 002)
Dr. Mohammad Hamdan Alkhraisat (Regeneracinės medicinos ir burnos implantologijos universitetinis
institutas (Ispanija), medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50162 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

Rugpjūčio 27 d. 13.30 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės
sveikatos fakulteto 236 auditorijoje (Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas) viešajame Visuomenės sveikatos
mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Rozos Joffės-Luinienės daktaro disertacija „Biopsichosocialinė gerovė ir jos ryšys su geomagnetinio lauko svyravimais Lietuvoje“ (medicinos ir sveikatos
mokslai, visuomenės sveikata – M 004)
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Alfonsas Vainoras (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenė sveikata – M 004)
Konsultantas – prof. habil. dr. Minvydas Ragulskis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai,
informatika – N 009)
Visuomenės sveikatos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Janina Petkevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata – M 004)
Nariai:
Prof. dr. Ričardas Radišauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai,
visuomenės sveikata – M 004)
Doc. dr. Mindaugas Štelemėkas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai,
visuomenės sveikata – M 004)
Dr. Rimantas Petrošius (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, geologija – N 005)
Dr. Jorina Elbers (HeartMath institutas (JAV), medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50162 Kaunas) ir internete
http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras
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NUOTAIKINGOS FILMAVIMO AKIMIRKOS:
LSMU STUDENTAI TAPO AKTORIAIS
Dėl karantino ištuštėjusių Universiteto rūmų rimtį birželio 9–11 dienomis drumstė linksmas šurmulys:
įvairiose LSMU erdvėse buvo filmuojamas naujas įvaizdinis LSMU vaizdo klipas.

B

A. Koroliovo nuotr.

ūsimasis filmukas apie Lietuvos
sveikatos mokslų universitetą
pradėtas kurti LSMU Rinkodaros ir
komunikacijos tarnybos iniciatyva.
Nuotaikingą siužetą filmukui – apie
tai, kaip LSMU sekasi septyniems
pasiryžusiems čia krimsti mokslus
herojams – sukūrė bendrovė „Wide
wings“.
Šios bendrovės kūrybinė komanda,
lydima būrio aktyvių LSMU studentų,
per tris dienas apsilankė ir nufilmavo įvairias su studijomis susijusias
scenas visuose LSMU fakultetuose.
Kai kuriuose linksmas šurmulys,
aktoriais tapę studentai, aplink
filmavimo įrangą susibūrusi keliolikos žmonių grupė traukė fakulteto
darbuotojų ir retų lankytojų dėmesį,
žadino smalsumą: komandos narių
ne kartą klausinėta, ką gi jie čia
veikia.

KAIP ELGTIS GRĮŽUSIEMS IŠ KORONAVIRUSO PAVEIKTŲ ŠALIŲ
P
atariama, kaip elgtis grįžusiems iš
koronaviruso paveiktų šalių
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM)
parengė rekomendacijas, kaip elgtis
iš labiausiai koronaviruso (COVID-19)
paveiktų šalių grįžusiems Lietuvos
piliečiams ar iš jų atvykusiesiems
užsieniečiams. Numatyta, kad tiek
Lietuvos piliečiai, tiek iš minėtų šalių
grįžę užsieniečiai per 48 valandas
nuo atvykimo privalo užsiregistruoti,
užpildydami Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro (NVSC) anketą. Izoliacija jiems nėra privaloma, tačiau
rekomenduojama.
Rekomendacijas rasite čia.
Numatyta, kad oro, jūrų uostuose,
taip pat sausumos sienos kirtimo
punktuose bus matuojama atvykusių

keleivių, jeigu jie atvyko iš paveikta
laikomos valstybės, t. y. tos, kurioje
sergamumo koronavirusine infekcija
rodiklis yra didesnis nei 25 atvejai
100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų, temperatūra. Jei bus
nustatyta, kad žmogui yra pasireiškę
koronaviruso infekcijos simptomai,
keliautojas bus atskirtas nuo kitų
keleivių, bus imamasi visų prevencijos priemonių.
Taip pat visi keliautojai, grįžę ar atvykę iš koronaviruso infekcijos paveiktų
šalių, ne vėliau kaip per 48 val. nuo
atvykimo į Lietuvą privalės užsiregistruoti NVSC, užpildydami elektroninę
anketą https://keleiviams.nvsc.lt/lt/
form.
Į namus iš oro, jūrų uostų keliauto-

jams rekomenduojama vykti nuosavu
(nuomotu) transportu ar paprašyti
artimųjų pagalbos. Naudotis viešuoju
transportu nerekomenduojama. Jeigu
vis dėlto tenka pasirinkti grįžimo
būdą viešuoju transportu, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugines priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones) ir stengtis išlaikyti 1–2
metrų atstumą nuo kitų žmonių.
Dvi savaites, t. y. 14 dienų nuo atvykimo ar grįžimo į Lietuvą iš koronavirusinės infekcijos itin paveiktų
šalių, žmonėms rekomenduojama
stebėti savo sveikatos būklę. Jei per
tą laiką išsivysto ligos simptomai –
karščiavimas (daugiau 37,3 laipsnių),
kosulys, apsunkintas kvėpavimas,

staigus uoslės, skonio praradimas ar
susilpnėjimas – žmogus nedelsiant
turėtų skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808,
pateikti susirgimo aplinkybes (būtina
nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu
būta užsienyje) ir vykdyti medikų
rekomendacijas.
Grįžusiems ar atvykusiems iš paveiktų šalių rekomenduojama nepriiminėti svečių ir, paprastai tariant –
apriboti visus įmanomus socialinius
kontaktus.
Be to, rekomenduojama susitarti su
darbdaviu dėl nuotolinio darbo. Jeigu
to padaryti nepavyksta, dėl pažymos,
reikalingos nedarbingumo pažymėjimo išdavimui, žmogus turėtų kreiptis
į NVSC.

REDAKCIJA:
Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba,
LSMU Leidybos namai
A. Mickevičiaus g. 9,
LT-44307 Kaunas
El. p.: avevita@lsmuni.lt
Išeina kiekvieną penktadienį
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniaiir-organizacijos/leidybos-namai/leidiniai/

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos
tarnybos rinkodaros specialistė Vaiva
Gendrolienė džiaugėsi, kad visi pasirengimai ir filmavimas puikiai pavyko: Universitete turime ne tik mokslams, bet ir scenai gabių studentų, o
ir dauguma fakultetų kūrybinę grupę
priėmė itin svetingai.
„Visiems nuoširdžiai dėkojame:
studentams, kurie, pasibaigus mokslams, filmuotis atvykdavo net iš kitų
miestų, LSMU fakultetų dekanams
ir prodekanams, aktyviai įsitraukusiems į pasirengimus ir itin geranoriškai prisidėjusiems įgyvendinant šį
projektą“, – šypsojosi V. Gendrolienė.
Naujasis įvaizdinis LSMU filmukas,
jau spėjęs sukelti daug lūkesčių ir
vilčių, išvys dienos šviesą jau netrukus.
Rinkodaros ir komunikacijos
tarnybos inf.

Jei per 14 dienų nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvą simptomų neatsiranda,
žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į
įprastą gyvenimą.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM)
primena, kad vakar patvirtintas
45 šalių sąrašas, kuriose sergamumo
koronavirusine infekcija (COVID-19)
rodiklis yra didesnis nei 25 atvejai
100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų. Tokios šalys laikomos
paveiktomis. Taip, situacijai švelnėjant, grįžtama prie iki karantininės
tvarkos, kai skelbiamos koronaviruso
paveiktos šalys. Toks sąrašas bus
kartą per savaitę atnaujinamas ir jį
skelbs SAM.
Visuomenės informavimo grupės
(VIG) inf.

RĖMĖJAS:

Redakcinės kolegijos pirmininkas:
Edgaras STANKEVIČIUS,
Leidybos namų direktorius

Ingrida ULOZIENĖ, Mokslo centro vadovė
Tomas LAPINSKAS, Kauno klinikų direktorius visuomenės sveikatai,
mokslui ir studijoms

Redakcinė kolegija:
Algimantas TAMELIS, Medicinos fakulteto dekanas
Vita RIŠKEVIČIENĖ, Veterinarijos fakulteto dekanė
Rolandas STANKEVIČIUS, Gyvūnų mokslų fakulteto
dekanas

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos viešųjų ryšių
specialistai:
Rasa MASIOKAITĖ, Tautvydas BULVIČIUS, tel. 8 37 327243, vt. 5131
Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos specialistės:
Eglė AUDICKAITĖ, Karolina VAIKŠNORAITĖ

LSMU Leidybos namų
Laikraščių leidybos
skyrius:
Irena BUBNYTĖ, redaktorė
Aida JAKIMAVIČIENĖ, redaktorė
Nijolė DRAGŪNIENĖ, korektorė
Jelena BABACHINA, maketuotoja

Spausdino AB spaustuvė „Titnagas“,
Vasario 16-osios g. 52,
LT-76291 Šiauliai
El. paštas: info@titnagas.lt
Tiražas – 800 egz.
Leidinys skirtas LSMU ir
Kauno klinikų darbuotojams,
studentams

6

avevita/2020 m. birželio 19 d., Nr. 24

INFORMACIJA

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą mirus mylimam tėveliui
nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos gydytoją dr. Viliją Bubnaitienę.

KAUNO KLINIKOS SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS
PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovo
1,0 et. (Darbo užmokestis nustatomas pagal Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo 15(1) str. nuostatas);
■ Komunikacijos tarnybos vadovo 1,0 et. (darbo užmokestis nuo 2617,26 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius
mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai turi
atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. gegužės 10 d. įsakymo „Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių
ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialo vadovams keliami
kvalifikaciniai reikalavimai“ Nr. V-574, II skyriaus 17 punkte
bei III skyriuje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
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 2020-07-03. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326288,
Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Gydytojo psichoterapeuto 0,25 et. Psichiatrijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 619,08 Eur už 0,25 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo ortopedo traumatologo 0,5 et. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje (darbo užmokestis nuo
1146,45 Eur už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo 0,2 et.
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikoje (darbo
užmokestis nuo 495,27 Eur už 0,2 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro 0,5 et. Psichiatrijos
klinikoje (darbo užmokestis nuo 1284,02 Eur už 0,5 et. darbo
krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo ortopedo traumatologo 2,375 et. (0,375 et., 2 ×
0,5 et., 1 × 1,0 et.) Ortopedijos traumatologijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 2292,91 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo veido ir žandikaulių chirurgo 0,25 et. Veido ir
žandikaulių chirurgijos klinikoje (darbo užmokestis nuo
2292,90 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo burnos chirurgo 0,75 et. Veido ir žandikaulių
chirurgijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 2292,90 Eur už
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo nefrologo 1,6 et. (2 × 0,8 et.) Nefrologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 1540,83 Eur už 0,8 et. darbo
krūvį, neatskaičius mokesčių);

■ Gydytojo chirurgo 1,5 et. (2 × 0,75 et.) Chirurgijos klinikoje
(darbo užmokestis nuo 2292,91 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių);
■ Abdominalinės chirurgijos gydytojo 0,5 et. Chirurgijos
klinikoje (darbo užmokestis nuo 2292,91 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 2020-06-29. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326288, Eivenių g. 2, Kaunas.

Vaikų ligų klinikos kolektyvas
Kasmet sugrįšiu potvyniu staigiu
Ir vyšnios žiedlapiu rausvu, trapiu…
Įbrisiu vasarą žydėjiman rugių,
Plevensiu pievoje greitu drugiu…
Medaus kvapu pasklisiu iš gėlių…
Tik nepareisiu kasdien mintu tuo pačiu keliu…
Liūdime staiga ir netikėtai netekę kolegės
lektorės Aušrinės Peleckienės (1969–2020).
Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Urtę ir artimuosius.
LSMU Kalbų ir edukacijos katedros kolektyvas

■ Administratoriaus 0,25 et. Nefrologijos klinikoje (264,65
Eur už 0,25 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 2020-07-03. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326288,
Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius,
Generalinis direktorius

KAUNO KLINIKOS SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS
PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo radiologo 1,0 et. Radiologijos klinikoje (darbo
užmokestis nuo 2568,06 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 2020-06-29. 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

PADĖKA

N

uoširdžiausiai dėkoju LSMU MA MF Psichiatrijos klinikos vadovei prof. Virginijai Adomaitienei, Ūmios psichiatrijos
skyriaus vadovui dr. Algirdui Jarui, gydytojui Dainiui Pūrui, slaugos administratorei Ritai Ribaitienei ir visam gausiam
Ūmios psichiatrijos skyriaus „A“ sektoriaus personalui už mano mamos Virginijos Basevičienės gydymą, priežiūrą ir
slaugą. Labai dėkoju Jums visiems už geranoriškumą, supratimą, pagalbą, kolegiškumą, Jūsų pasišventimą pasirinktam
darbui. Dar kartą širdingai AČIŪ.
Pagarbiai prof. Algidas Basevičius, LSMU MA MF Radiologijos klinikos vadovas

LSMU MA Odontologijos fakulteto tarybos ir visos OF dėstytojų bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią padėką
ilgamečiam Odontologijos fakulteto dekanui prof. Ričardui
Kubiliui už ilgametį sėkmingą vadovavimą fakultetui. Gerbiamas Profesorius ugdė ištisas odontologų, burnos chirurgų
bei veido žandikaulių chirurgų kartas, aktyviai dalyvavo
formuojant burnos sveikatos politiką šalyje, vadovavo daugelio doktorantų moksliniams darbams, nuoširdžiai rūpinosi
fakulteto gerove. Šalia administracinio darbo, mokslinės
veiklos, Profesorius yra labai patyręs gydytojas, noriai
perduodantis žinias jaunajai odontologų kartai.

Keičiasi laikai, žmonės, mokslinės paradigmos, bet amžini
dalykai visada yra tikri. Profesorius puikiai derino savyje
vadovo reiklumą, strateginį mąstymą ir lanksčią diplomatiją, pagarbą kiekvienam fakulteto darbuotojui, studentui ir
akademinei Universiteto dvasiai. Jis turi didžiulį autoritetą
ne tik tarp fakulteto kolegų ir studentų, bet ir tarp Lietuvos
odontologų bendruomenės narių.
Ačiū, Profesoriau, už Jūsų neblėstančią meilę savo darbui,
už ilgametę tarnystę fakultetui ir už gebėjimą visomis akademinio gyvenimo situacijomis išlikti Žmogumi.
Nuoširdžiai, Odontologijos fakulteto taryba

Viešasis pranešimas!
Birželio 26 d. 13.00 val. LSMU MA Neuromokslų instituto direktorius, LSMU MA
MF Neurochirurgijos klinikos vadovas prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas
Neurochirurgijos klinikos auditorijoje Nr. 2017 (Eivenių g. 2, Kaunas) skaitys
viešąjį pranešimą „Modernioji neurochirurgija ir neuromokslai“.
Birželio 26 d. 15.00 val. LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Kastytis Šmigelskas LSMU skaitys viešąjį pranešimą „Psichikos
sveikatos vertinimo ypatumai paauglystėje“. Pranešimas vyks nuotoliniu būdu
per platformą MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3affd8a38c
08d84b6ea6d860350d7c5096%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad4e438c3d7d-410b-b964-0440a5919bc3&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde82d6878fdfff). Taip pat galima iš anksto registruotis siunčiant el. laišką
kastytis.smigelskas@lsmuni.lt
Birželio 29 d. 12 val. LSMU MA MF Neurologijos klinikos lektorė dr. Giedrė
Gelžinienė skaitys viešąjį pranešimą „Sergančiųjų gydymui vaistais atsparia
epilepsija ištyrimas“. Viešasis pranešimas vyks nuotoliniu būdu per platformą
MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78e3dca9b77544d2a59
a86105f5a9a18%40thread.tacv2/conversations?groupId=b72d27c9-e262-4222ae43-97d1cd506863&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878fdfff). Taip pat
galima iš anksto registruotis elektroniniu paštu: giedre.gelziniene@lsmu.lt

