Nr. 27 (2275)

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR KAUNO KLINIKŲ SAVAITRAŠTIS. 2020 M. RUGSĖJO 4 D.

ISSN 1648-620X

„Jungėsi dvi stiprios ir lygiavertės aukštosios mokyklos,
kurių bendruomenės buvo subrendusios drauge eiti pažangos keliu“

SUSIVIENIJUSIO LSMU DEŠIMTMETIS:
KAS LĖMĖ SĖKMĘ?
Lygiai prieš dešimt metų pasirašyta tuomečių Kauno medicinos universiteto (KMU)
ir Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) susijungimo į Lietuvos sveikatos mokslų
universitetą (LSMU) sutartis. Šis dviejų aukštųjų mokyklų susivienijimas vadinamas
vienu sėkmingiausių Lietuvoje. Kaip buvo rašoma naujojo universiteto sėkmės istorija, prisimena LSMU vadovai.

LSMU archyvo nuotr.
Nuotaikų buvo įvairių
Susijungimo sutartį 2010 m. pasirašė tuomečiai
rektoriai profesoriai Remigijus Žaliūnas (kaip
KMU rektorius) ir Henrikas Žilinskas (kaip LVA
rektorius). Pradėjus funkcionuoti naujajam
universitetui, išrinkta Senatas, Taryba, surengti
rektoriaus rinkimai. Prof. R. Žaliūnas išrinktas
LSMU rektoriumi, prof. H. Žilinskas – Tarybos
pirmininko pavaduotoju. Pasak jų, rengiantis
susijungimui būta įvairių nuotaikų.
„Viena vertus, dominavo ryžtas, entuziazmas ir argumentai, grįsti siekiu ne kažką
kopijuoti, o kurti naują sveikatos mokslų
universitetą. Kita vertus, dalis bendruomenės
priešinosi jungimosi procesui, ypač – neakademinių padalinių vadovai ir kai kurie tuometiniai Kauno klinikų vadovai. Jiems buvo
daugiausia nerimo dėl ateities. O daugelis tų,
kurie vykdė mokslinę veiklą, studijas, užsiėmė klinikine ir praktine veikla, susijungimui

pritarė“, – prisiminė prof. R. Žaliūnas.
Prof. H. Žilinsko žodžiais, LVA nuo pat įkūrimo
buvo konkrečių žemiškų specialybių – veterinarijos ir gyvulininkystės specialistų – rengimo vieta. Viena mažesnių šalies aukštųjų
mokyklų neturėjo daug žmogiškųjų išteklių,
jautėsi tarptautinės patirties stoka. „Pradėjome vertinti galimo susijungimo variantus,
kurie padėtų ne gelbėtis, o stiprėti abiem
tame procese dalyvaujančioms aukštosioms
mokykloms. Studijų programa „Veterinarinė
medicina“ buvo stipri ir patraukli, netrūko
studentų, tačiau studijuojančių užsieniečių
neturėjome, – pasakojo buvęs LVA rektorius. – Reikėjo dar labiau sustiprinti studentų
parengimo lygį, parengti tarptautinių studijų
programas. Žemės ūkio nuosavybės ir gamybos struktūros pokyčiai vertė galvoti apie
gyvulininkystės specialistų rengimo pertvarką.
Taigi reikėjo sprendimo.“
3 p.

SKELBIAMI RINKIMAI
Į LSMU SENATĄ
Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 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 (toliau – Komisija) 2020-05-27 posėdžio nutarimu, informuojame, kad LSMU
senato pirmininkas prof. R. Benetis šaukia LSMU pagrindinių veiklų, t. y. mokslinės, pedagoginės ir
žmogaus bei gyvūnų sveikatos priežiūros, darbuotojų susirinkimus, kuriuose bus renkami Senato nariai.
Vadovaujantis Tvarkos 17 punktu, skelbiama rinkimų į Senatą ir balsavimo data, laikas ir vieta:
Pagrindinė veikla
Data
IŠANKSTINIS BALSAVIMAS
LSMU MA Pedagoginė, Moks- 2020-09-17
linė, Žmogaus sveikatos
priežiūra
LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos
priežiūra

Vieta

Balsavimo laikas

8.00–14.00 val.
MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė
(Eivenių g. 4, Kaunas)
VA Gyvulininkystės instituto 9.00–10.00 val.
Posėdžių salė, R. Žebenkos
12, Baisogala, Radviliškio raj.
14.00–15.00 val.
MA Neuromokslų instituto
Palangos klinikos Biblioteka,
Vydūno al. 4, Palanga

3 p.
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KAUNO KLINIKOSE ĮDIEGTA SPECIALIZUOTA GAMA KAMERA
Kauno klinikose – naujos diagnostikos galimybės širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems pacientams. Radiologijos klinikoje
įdiegta specializuota kardiologinė gama kamera – pirmoji Lietuvoje,
skirta išeminės širdies ligos ir širdies nepakankamumo tyrimams.

P

agal sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis Lietuva pirmauja
visoje Europoje. Matydami šią tendenciją, Kauno klinikų specialistai
gerina pacientų tyrimo ir gydymo
galimybes, daug dėmesio skiria
naujausiems tyrimams įdiegti. Kaip
pasakoja Radiologijos klinikos Branduolinės medicinos skyriaus vadovas
doc. Donatas Vajauskas, gama kameros greitis ir tikslumas – didžiausias
jos pranašumas.

„Šios įrangos tikslumas gydytojams
leidžia išsamiai įvertinti paciento
širdies kraujotaką ir tiksliai nustatyti kraujotakos nepakankamumą –
visa tai leidžia greičiau paskirti
tinkamiausią gydymą. Bendras
tyrimo laikas, įdiegus specializuotą
gama kamerą, sutrumpėjo trimis
valandomis – sumažėjus laukimo
eilei, tyrimą galime atlikti daugiau
pacientų. Taip pat pagreitėjo ir paciento skenavimas – nuo 25 min.

iki 5 min., todėl pacientai patiria
mažiau diskomforto tyrimo metu“, –
naujausios įrangos pranašumus
vardija gydytojas radiologas doc.
D. Vajauskas.
Tyrimo metu specializuota kardiologine gama kamera naudojami mažesni kiekiai radiofarmacinių junginių, kurie išskiria mažesnę apšvitą
tiek pacientui, tiek personalui. Kiek
vieno tyrimo metu radiofarmacinių
preparatų aktyvumas nustatomas
atsižvelgiant į individualų pacientą
ir laikantis radiacinės saugos ALARA
(angl. As Low As Reasonably Achievable) principo.
Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų nuotr.

HIPERTERMINĖ CHEMOTERAPIJA PILVE –
KAUNO KLINIKŲ PACIENTĖ DĖKOJA MEDIKAMS UŽ GYVYBĘ
„Kai gydytojai pasakė, kad manęs laukia operacija karantino laikotarpiu, šiek tiek išsigandau. Tačiau
visa Kauno klinikų specialistų komanda mane drąsino, o aš ja visiškai pasitikėjau. Už savo sveikatą ir
gyvybę jiems būsiu visada dėkinga“, – sako kaunietė Vida, kuriai karantino metu Kauno klinikose atlikta
hiperterminė pilvo ertmės chemoterapija (HIPEC), gydant retą pilvaplėvės ląstelių vėžį – mezoteliomą.

M

oteris prisimena, kad išskirtinių
šios retos ligos simptomų ji
nejautė. „Visą gyvenimą esu aktyvi – daug vaikštau, mankštinuosi,
mėgstu sodo darbus, stengiuosi
sveikai maitintis. Tik prieš metus
pastebėjau, kad pradedu dusti,
trūkdavo oro. Šiek tiek padidėjo
pilvas – pagalvojau, kad gal priaugau
svorio, – šypsosi Vida. – Į medikus
kreipiausi tik tada, kai po sunkesnių
fizinių darbų ant pilvo pamačiau
guzelį. Galvojau, kad tai – išvarža,
lengvai ją sutvarkysiu ir tiek. Tada
dar nežinojau, koks ilgas gydymo
kelias manęs laukia“.
Pacientę prižiūrėjęs ir operaciją
atlikęs Kauno klinikų Chirurgijos
klinikos abdominalinės chirurgijos
gydytojas doc. Linas Venclauskas
prisimena, kad pažintis su Vida prasidėjo dar prieš Naujuosius metus.
„Moteriai pilvo srityje kaupėsi skysčiai, todėl pirmiausia ją tyrėme dėl
kepenų cirozės, kuri gali sukelti šį
sveikatos sutrikimą. Gydytojas gastroenterologas Rolandas Gedgaudas
pakartojo reikiamus tyrimus, tačiau
jie neparodė jokių patologijų. Tik po
kompiuterinės tomografijos tyrimo
pamatėme, kad yra tam tikrų pokyčių pilvo srityje. Taip prasidėjo ilgas
tikrosios ligos paieškų kelias karantino laikotarpiu“, – pasakoja doc.
L. Venclauskas.
Pirmosios laparoskopinės operacijos
metu gydytojai pastebėjo nedidelius

pavienius židinius ant pilvaplėvės.
„Visi prieš tai atlikti tyrimai nerodė
jokių pakitimų, todėl įtarėme, kad
Vidai – pilvaplėvės mezotelioma, –
teigia doc. L. Venclauskas. – Tačiau
tyrimų atsakymai 100 proc. nepatvirtino mūsų spėjimo, o pacientei pilvo
srityje toliau kaupėsi skysčiai ir blogėjo sveikatos būklė. Tiksli paciento
sveikatos sutrikimo priežastis – tai
amžinas mūsų galvosūkis, su laiku
virstantis atradimo džiaugsmu“.
Po detalių pakartotinių tyrimų gydytojai nusprendė pašalinti visą didžiąją taukinę – operacija Vidai atlikta
kovo pabaigoje, Lietuvoje prasidėjus
karantinui. Operuodami medikai
pastebėjo, kad liga pacientei progresavo.
„Darbas karantino metu ligoninėje
stabtelėjo, tačiau visiškai nesustojo. Dėl moters sveikatos būklės du
kartus rengėme daugiadalykės komandos pasitarimus, aktyviai diskutavome su gydytojais onkologais –
doc. Rasa Jančiauskiene, gydytoja
onkologe chemoterapeute Dainora
Mačiuliene – tiek dėl operacinio
gydymo apimties, tiek dėl galimybės
šiai pacientei pritaikyti hiperterminę
pilvo ertmės chemoterapiją (HIPEC).
Nusprendėme, kad vienintelis būdas,
kaip galime padėti Vidai, tai operacija kartu taikant HIPEC metodą.
Operaciją atlikome balandžio mėnesį
ir galų gale histologinis pacientės
tyrimas patvirtino pirminę mūsų

diagnozę – pilvaplėvės mezotelioma“, – teigia doc. L. Venclauskas.
Po operacijos moteris jaučiasi puikiai, tyrimai rodo, kad naujų vėžinių
židinių nėra, laisvo skysčio pilvo
srityje liko labai minimaliai.
„Teko tik šiek tiek koreguoti mitybą – atsisakiau pieno ir kiaušinių,
tačiau vis dar daug judu ir nesėdžiu
vietoje. Džiaugiuosi, kad pasitikėjau
gydytojais, jų profesionalumu ir dabar galiu vėl džiaugtis savo šeima ir
gyvenimu. Einu tik į priekį“, – šypsodamasi sako Kauno klinikų pacientė.
Kaip pasakoja abdominalinės chirurgijos gydytojas prof. Žilvinas
Dambrauskas, operacijų kartu su
hipertermine chemoterapija metu
gydytojai stengiasi pašalinti naviko
apimtą organą, aplinkinius limfmazgius, kai kuriais atvejais – pilvaplėvės dalį ar kitus organus, apimtus
išplitusio naviko.
„Iš atliktų tyrimų žinoma, kad net
ir visiškai pašalinus naviką, pilvo
ertmėje lieka vėžinių ląstelių, kurios
yra nematomos akimi, tačiau liga
gali atsinaujinti arba navikas gali
išplisti į kitus organus. Apsaugodami
pacientus nuo tokių scenarijų, atliekame hiperterminę chemoterapiją
pilvo ertmėje. Operacijos pabaigoje
suleidžiame iki 41–43 °C pakaitinto
skysčio su chemoterapiniu preparatu
į pilvo ertmę, jis cirkuliuoja specialiu apytakos aparatu 60–90 min. Ši
procedūra leidžia pasiekti didesnes

Kauno klinikų nuotr.
vaisto dozes pilvo ertmėje, o didesnėje temperatūroje vėžinės ląstelės
jautriau reaguoja į skiriamą vaistą“.
Naudojant HIPEC metodą, vėžinės
ląstelės miršta ties 40 °C, o sveikosios ląstelės – pasiekus apie 44 °C,
todėl sveikosios ląstelės paveikiamos
minimaliai. Cirkuliuojantis skystis iš
pilvo ertmės filtruojamas į apytakos
aparatą, todėl procedūros metu dalis
navikinių ląstelių išgaudomos ir pašalinamos. HIPEC gydymo metodas
dažniausiai taikomas gydant virškinimo sistemos arba kiaušidžių navikus, peraugančius į vidaus organų

paviršių arba net gretimus organus,
taip pat plintant navikui.
Abu gydytojai tvirtina, kad be daugiadalykės komandos profesionalumo ir žinių, patyrusių gydytojų
anesteziologų, priešoperacinės ir
pooperacinės pacientų priežiūros
tokios sudėtingos operacijos būtų
neįmanomos.
Kauno klinikose šiais metais aštuonios iš 10 radikalių operacijų kartu
su hipertermine pilvo ertmės chemoterapija atliktos COVID-19 pandemijos metu.
Kauno klinikų inf.

PALANGOS KLINIKOS VYRESNIAJAI
SLAUGYTOJAI – MINISTRO PADĖKA
Įteiktas apdovanojimas LSMU MA NI
Palangos klinikos vyresniajai slaugytojai „Už reikšmingą indėlį Lietuvos
žmonių sveikatai“ COVID-19 plitimo
laikotarpiu
2020 m. liepos 15 dieną vyko apdovanojimų
„Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“ ceremonija, kurios metu dėkodamas
už pasiaukojamą darbą suvaldant COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-

nistras Aurelijus Veryga specialiai sukurtus
medalius įteikė Klaipėdos regiono ligoninių
medikams.
Apdovanojimas įteiktas Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos
Neuromokslų instituto Palangos klinikos
vyresniajai slaugytojai Daivai Petrauskienei,
kuri COVID-19 plitimo laikotarpiu aktyviai
dirbo ir organizavo klinikos darbuotojų
darbą mobiliajame punkte, buvo atsakinga
už Palangos klinikos infekcijų kontrolės
reikalavimų įgyvendinimą, darbuotojų aprūpinimą asmens apsaugos priemonėmis bei

klinikos darbuotojų ir pacientų testavimą
dėl COVID-19 ligos.
Įteikdamas medalius LR sveikatos apsaugos ministras A. Veryga dėkojo už kilnų,
nuoširdų ir pasiaukojamą darbą, suvaldant
koronaviruso infekcijos plitimą. Padėkos
žodžių negailėjo ir Klaipėdos regiono savivaldybių atstovai, kurie visiems dėkojo
už jų profesionalumą, vidinę stiprybę bei
padrąsinamas šypsenas nerimastingam
kolegai ar pacientui.
Parengė LSMU MA NI Palangos klinika
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KAS LĖMĖ SĖKMĘ?
1 p.
Prof. H. Žilinskas neslėpė, kad dėl
galimo jungimosi buvo kalbėta ir
su Vytauto Didžiojo universitetu, ir
su tuometine Lietuvos Žemės ūkio
akademija, ir su KMU. Tačiau diskutuojant KMU ir LVA vadovams buvo
rasta daugiausia bendrumų. Prieita
prie bendros išvados, kad šias aukštąsias mokyklas sieja gyvas organizmas, rūpestis tiek žmonių, tiek
gyvūnų sveikata, bendras biologinių
tyrimų arealas.
Jungimąsi skatino ir Švietimo ir
mokslo ministerija, Vyriausybės
skiriamos Europos Sąjungos lėšos
integracijai, kurias buvo galima
panaudoti gerinant abiejų mokyklų
studijų bazes.
Prof. H. Žilinskas prisipažino, kad
ryžtis jungimuisi buvo sunku: „Vyresnieji kolegos, buvę mano dėstytojai, su nerimu žvelgė į mano kaip
rektoriaus žingsnius. Kalbėjomės su
visa bendruomene atvirai. Buvo ir
abejonių, ir baimių, ir nesutinkančiųjų, tačiau sprendimą priėmėme
bendru sutarimu.“
Abiejų aukštųjų mokyklų bendruomenės vertino savo istoriją, akademinį
paveldą, nenorėjo prarasti savasties.
Dėl šio paveldo išsaugojimo ir tęstinumo bendruomenėse kilo daugiausia diskusijų. Siekiant visa tai išsaugoti, nuspręsta, kad įsteigus LSMU
bus išsaugotas dviejų lygiaverčių
akademijų modelis – Medicinos akademija (MA) ir Veterinarijos akademija (VA) kaip atskiri to paties universiteto struktūriniai padaliniai. Mokslo,
studijų ir klinikinės veiklos ašimi tapo
žmogaus ir gyvūno sveikata.
Abiem išėjo į naudą
Žvelgiant iš dešimtmečio perspektyvos, aiškėja, kad susijungimas
išėjo į naudą abiem aukštosioms
mokykloms. Jis Lietuvoje minimas
kaip vienintelis tvarus, stiprus ir sėk
mingas atvejis. Kas tai lėmė? Prof.
R. Žaliūnas įvardijo keletą priežasčių:
„Jungėsi dvi stiprios ir lygiavertės
aukštosios mokyklos, kurių bendruomenės buvo subrendusios drauge eiti
pažangos keliu. Dar prieš jungimąsi
buvo įgyta tam tikra patirtis, integruoti šeši mokslo institutai, o KMU buvo
didžiausios Lietuvos universitetinės
ligoninės Kauno klinikų dalininkas.
Labai svarbi jungimosi prielaida buvo
abiejų aukštųjų mokyklų senatų, tarybų ir abiejų rektorių sutarimas dėl
naujojo universiteto steigimo, jo pavadinimo, struktūros ir statuto“. Pasak
prof. R. Žaliūno, ne mažiau svarbus
veiksnys buvo tuometinės valdžios
institucijų dėmesys šiam jungimuisi.
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Pagrindinė veikla
SENATO RINKIMAI
LSMU MA Pedagoginė

Data

Vieta

Balsavimo laikas

8.00–14.00 val.
MLK, Akademiko Zigmo
Januškevičiaus posėdžių
salė (Eivenių g. 4, Kaunas)
8.00–14.00 val.
LSMU MA Mokslinė
2020-09-21 MLK, Prof. Kazio Oželio
vardo auditorija (Eivenių
g. 4, Kaunas)
LSMU MA Žmogaus
2020-09-21 MLK, Mažoji auditorija
8.00–14.00 val.
sveikatos priežiūra
(Eivenių g. 4, Kaunas)
8.00–14.00 val.
LSMU VA Pedagoginė, 2020-09-21 VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr. 120 (Tilžės g.
Mokslinė ir Gyvūnų
18, Kaunas)
sveikatos priežiūra
Dviem arba daugiau kandidatų surinkus vienodą balsų skaičių ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų nei yra pretendentų, bus rengiamas antras balsavimo
turas.

Tam sukurta teisinė bazė, naujiems
projektams skirtas finansavimas.
LSMU rektoriaus teigimu, kuriant naują universitetą labiausiai pasiteisino
mokslo, studijų ir klinikinės praktikos
vienovės principo įgyvendinimas. Tiek
telkiant žmogiškuosius išteklius, tiek
plėtojant Universiteto infrastruktūrą
bei diegiant pačias moderniausias
studijų, mokslo bei ligų diagnostikos
ir gydymo technologijas.
Prof. H. Žilinsko žodžiais, susijungimas išplėtė Universiteto profesinių
studijų gamą. „VA pasinaudojo dar
KMU sukaupta tarptautinių studijų
organizavimo patirtimi. Tai leido per
gana trumpą laiką studijų programą
„Veterinarinė medicina“ padaryti
patrauklia daugelio Europos Sąjungos (ir tokių kaip Vokietija, Austrija,
Švedija) bei kitų pasaulio valstybių
absolventams. Šiandien LSMU studijų programos reitinguojamos tarp
stipriausių šalyje, „Veterinarinė
medicina“ patenka į populiariausių
studijų programų dešimtuką šalyje,
atsigauna ir gyvūnų mokslo poreikis,
stiprėja naujos maisto mokslo studijų programos“, – teigiamus pokyčius
vardijo profesorius.
Pasak prof. R. Žaliūno, jei ne susijungimas, nepavyktų pritraukti tiek
jaunuolių iš užsienio. Šiuo metu apie
20 proc. visų studijuojančiųjų LSMU
yra užsienio šalių atstovai. Didžioji
dalis – iš Izraelio, Švedijos, Vokietijos.
„Nebūtų pavykę ir tokiu lygiu išplėtoti
mokslo, studijų ir klinikinės bazės,
pastatyti Farmacijos, Visuomenės
sveikatos, Slaugos fakultetų, Biologinių tyrimų centro, Beglobių gyvūnų
centro, nebūtų taip išplėtota infrastruktūra – įsigytas gama peilis, įgyvendinti tokie socialiniai projektai kaip
LSMU gimnazija, pradinė mokykla ir
darželis, Emanuelio Levino centras ir
kiti“, – teigė prof. R. Žaliūnas. Anot
LSMU rektoriaus, šiems projektams
pavyko gauti finansavimą po dviejų

2020-09-21

aukštųjų mokyklų susijungimo. Iš tam
skirtų lėšų sutvarkyta Universiteto
studijų aplinka tapo šiuolaikiškesnė.

SENATO RINKIMAI, II TURAS
LSMU MA Pedagoginė 2020-09-28

Taps dar matomesni
Kalbėdamas apie netolimą Universiteto ateitį, prof. H. Žilinskas vylėsi, kad
tai bus tolesnio kokybinio tvirtėjimo
metas, o LSMU VA taps pripažintu
veterinarijos, gyvūnų ir maisto studijų
ir mokslo centru, turinčiu išplėtotas
tarptautines studijų programas.
„LSMU VA ypač svarbu stiprinti klinikines bazes, jas aprūpinti modernia
šiuolaikine aparatūra. Pasirengta
naujos Smulkiųjų gyvūnų klinikos
statybai, tam Kauno miesto savivaldybė skyrė sklypą. Reikia sprendimo Stambiųjų gyvūnų klinikinei
bazei išplėsti, nes esame vieninteliai, kurie rengiame šios srities
specialistus, vykdome mokslinius
darbus, – anot prof. H. Žilinsko, atsakingos valstybės institucijos turėtų
daugiau dėmesio skirti sprendžiant
tokias strategines tam tikrų šakų
problemas. – Kartu čia išryškėja
mūsų konsolidacijos privalumai:
Universitetas pajėgus savo lėšomis
stabilizuoti, kompensuoti tam tikrų
studijų programų arba materialinės
bazės sprendinių finansavimą visoje
Universiteto veiklos plotmėje.“
Abu pašnekovai neabejojo, kad po dešimtmečio LSMU bus dar matomesnis
Europoje ir pasaulyje, taps dar didesniu rytdienos talentų traukos centru.
„Teks įgyvendinti šio šimtmečio
projektus, kuriems jau skirtas finansavimas. Keletas jų – tai Branduolių
tyrimo centro, Odontologijos fakulteto,
modulinės studijų ir klinikinės praktikos infrastruktūros kūrimas ir kiti. Žinoma, teks rengti ir naujus projektus,
atliepiančius ateities mokslo, studijų
ir klinikinės praktikos pažangą“, –
pasak prof. R. Žaliūno, idėjas šiems
projektams generuos jauni žmonės.
„Kauno diena“ inf.

LSMU MA Mokslinė

2020-09-28

LSMU MA Žmogaus
sveikatos priežiūra
LSMU VA Pedagoginė,
Mokslinė ir Gyvūnų
sveikatos priežiūra

2020-09-28
2020-09-28

MLK, Akademiko Zigmo
Januškevičiaus posėdžių
salė (Eivenių g. 4, Kaunas)
MLK, Prof. Kazio Oželio
auditorija (Eivenių g. 4,
Kaunas)
MLK, Mažoji auditorija
(Eivenių g. 4, Kaunas)
VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr. 120 (Tilžės g.
18, Kaunas)

8.00–14.00 val.

8.00–14.00 val.

8.00–14.00 val.
8.00–14.00 val.

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, turi pasirinkti vieną atstovaujamą akademiją ir vieną pagrindinę veiklą: pedagoginę, mokslo arba sveikatos priežiūrą. Pagal
pasirinktą veiklos kohortą 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 nereikia.
Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinės veiklos dar nepasirinkę MA mokslo laipsnį
turintys darbuotojai oficialiu LSMU paštu gaus kvietimą deklaruoti atstovaujamą
akademiją ir pagrindinę veiklą. Deklaracija išimtinai bus galima tik iš oficialaus LSMU
elektroninio pašto vartojant Jums įprastus prisijungimo vardus bei slaptažodžius.
Maloniai prašome Jūsų pagrindinę veiklą deklaruoti iki 2020 m. rugsėjo 11 d.
Kandidatų į LSMU senato narius kėlimas ir registracija vyks iki rugsėjo 10 d. Visi
kandidatai registruojasi patys. Registruojantis Komisijai pateikiamas laisvos formos
pasirašytas ir nuskenuotas siūlymas dėl kandidatų, kandidato sutikimas būti
renkamam į Senato narius arba save iškėlusio kandidato prašymas kandidatuoti
rinkimuose į Senato narius.
Kandidatuoti gali LSMU profesoriai, docentai, vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, užėmę pareigas konkurso būdu ir atitinkamai pasirinkę
pagrindinę veiklą. Senato nariai renkami pagal pagrindinę veiklą atitinkamos
veiklos grupės atstovų susirinkime (išskirtinumas – Veterinarijos akademijoje,
kur dėstytojai ir mokslininkai renka pagal subendrintas kvotas).
Kandidatų registracijai prašome spausti šią nuorodą (spausti čia).
Kandidatų į LSMU senato narius sąrašai bus skelbiami rugsėjo 14 d. LSMU tink
lalapyje.
Maloniai primename rinkėjams balsuojant turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba darbo pažymėjimą.
Prašome laikytis LR ekstremaliųjų situacijų vadovo aktualių rekomendacijų dėl
COVID-19.
Kviečiame Universiteto akademinę bendruomenę aktyviai dalyvauti LSMU senato
rinkimuose!
Maloniai prašome stebėti naujienas LSMU svetainėje rubrikoje „LSMU senato
rinkimai 2020“.
LSMU senato pirmininkas prof. R. Benetis, Senato rinkimų komisija

KOVA SU KORONAVIRUSU: ATNAUJINTOS REKOMENDACIJOS,
KAIP ORGANIZUOTI DARBĄ VIEŠAJAME IR PRIVAČIAME SEKTORIUJE
S

veikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog nuo šiol organizuojant darbą valstybės ir
savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse, turėtų būti taikomos papildomos
koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos
priemonės. Šios priemonės rekomenduojamos
ne tik valstybiniam, bet ir privačiam sektoriui.
Specialistai pabrėžia – organizuojant darbą, turėtų
būti valdomi darbuotojų srautai, o darbuotojams
pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiams, jie nedelsiant turėtų vykti namo.
Tokia tvarka numatyta sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

operacijų vadovo Aurelijaus Verygos sprendime
Nr. V-1942.
Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei
jų valdomų įmonių vadovai įpareigojami užtikrinti, kad darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai,
pavyzdžiui, karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan., nedelsiant būtų atskirti nuo
kitų darbuotojų ir vyktų namo.
Koronaviruso požymius jaučiantiems darbuotojams darbdavys ar jo įgaliotas asmuo turėtų
rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija trumpuoju telefono numeriu 1808

arba pasitarti su savo šeimos gydytoju.
Viešojo sektoriaus vadovai įpareigojami, esant galimybei, organizuoti darbą pamainomis, brigadomis,
grupėmis – taip, kad darbuotojai iš skirtingų grupių
tarpusavyje nekontaktuotų. Skirtingoms darbuotojų
grupėms turėtų būti taikomas skirtingas darbo
pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laikas.
Laikytis grupių atskyrimo principo yra ypač
svarbu tam, kad įmonėje įvykus koronaviruso
protrūkiui, specialistams būtų lengva atsekti
visus vienoje pamainoje ar grupėje dirbusius
asmenis ir būtų užkirstas kelias tolimesniam
koronaviruso plitimui. Todėl darbovietėse turėtų

būti užtikrinama, kad skirtingose pamainose,
grupėse ir brigadose dirbantys asmenys neturėtų
kontakto bendro naudojimo patalpose (pvz.,
poilsio, valgymo, rūkymo vietose).
Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai, esant
galimybei, turėtų būti organizuojami nuotoliniu
būdu. Jeigu jie vyksta gyvai, turėtų būti dėvimos
nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės
(veido kaukės, respiratoriai ar kt.).
Darbuotojų vežimas į ar iš darbo turėtų būti organizuojamas taip, kad transporto priemonėse nebūtų
asmenų iš skirtingų pamainų, grupių ar brigadų.
SAM Spaudos tarnyba
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PROREKTORIUS PROF. K. PETRIKONIS: PANDEMIJA KAI KĄ
KOREGUOJA, BET UNIVERSITETO STABILUMAS LIEKA NEPAKITĘS
Kol neįvyko papildomo stojančiųjų priėmimo, tikslių skaičių, kiek
abiturientų panoro tapti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) pirmakursiais, dar nėra. Tačiau jau dabar akivaizdu, kad ši
aukštoji mokykla bei didžiuma jos studijų programų ir šiais mokslo
metais šalyje – populiariausios tarp besirenkančių, kur ir ką studijuoti. Nuo to ir pradėjo naujienų agentūra ELTA pokalbį su LSMU
prorektoriumi studijoms profesoriumi Kęstučiu Petrikoniu.
Birutė Mačienė, ELTA
Kodėl studijuoti mediciną ar
odontologiją vis dar laikoma prestižo
reikalu?
Pirmiausia tai rodo skaičiai – pagrindinio priėmimo metu apie 930 Lietuvos abiturientų (iš jų 290 patenka
į valstybės finansuojamas vietas)
šiemet pasirinko pirmu pageidavimu studijuoti valstybės medicinos
mokslus valstybės finansuojamose
vietose. Odontologijos studijose visai
Lietuvai skirta 30 valstybės finansuojamų vietų, į kurias pirmu noru
nori studijuoti 280 pretendentų, į
farmacijai skirtas 20 vietų veržiasi
per 140 abiturientų. Šias ir kitas
sveikatos mokslų krypčių grupės
programas abiturientai renkasi studijuoti, ir LSMU, ir VU populiarumas –
apytikriai vienodas. Įvertinus, kad
konkursai į šias ir kitas sveikatos
mokslų programas yra labai dideli,
tikėtina, kad negavusiems valstybės
finansuojamų vietų reiks pasirinkti
valstybės nefinansuojamas vietas.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas metu šiose programose valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose besirengiančius
studijuoti abiturientus priima turėdamas studijų vietų „lubas“. Daliai
studentų gali būti atsiųstas pasiūlymas, kuris buvo įrašytas trečiu,
ketvirtu ar net tolesniu pageidavimu. Bet kartu dera atkreipti dėmesį
ir į tai, kad šie metai – išskirtiniai,
daug medicinos atsirado kasdieniniame Lietuvos (žinoma, viso
pasaulio) žmonių gyvenime. Dėl
tos pačios pandemijos pasunkėjo
migracija, tad jaunimui išvažiuoti
studijuoti į užsienį šįmet ne taip
lengva kaip ankstesniais metais.
Kitą vertus, Lietuvoje tos medicinos
(taip pat ir veterinarinės medicinos) studijos tokios pat geros, kaip
kitų pasaulio šalių universitetuose.
Gabūs vaikai renkasi studijuoti ne
tik mediciną, bet ir teisę, psichologiją, ir tai iš tikrųjų yra tam tikras
prestižo reikalas. Pajutome, kad
po karantino populiaresnės tampa
ir kitos sveikatos mokslų progra-

sitetą rugsėjį, tačiau pradės studijas
nuotoliniu būdu. Beje, universitetas įsipareigoja užtikrinti tų, kurie
pas mus studijuos, saviizoliaciją
atvykus į Lietuvą. Kaip priklauso –
14 dienų.
Užsieniečių susidomėjimas studijomis LSMU išliko toks pats, į kai
kurias tradicines studijų programas
stojančiųjų netgi padaugėjo. Kiekvienas užsienietis laiko stojamuosius
egzaminus ir dalyvauja interviu. Dar
galiu pridurti, kad dalis mūsų vyresnių kursų studentų, ne Lietuvos
piliečių, karantino laikotarpiu į savo
šalis nebuvo išvykę. Kai kurie netgi
Lietuvoje susirado darbus ir laukia
tolesnių studijų.

mos – slauga, akušerija, kineziterapija, ergoterapija, burnos higiena.
Visuomenė turbūt pajuto, kad ne
tik gydytojai yra svarbūs sveikatos
apsaugos sistemoje.
Ar didelę įtaką COVID-19 pandemija
turi universiteto, be jokios abejonės,
labiausiai už visus kitus susijusio su
žmonių sveikatos apsauga, gyven
ime, ir kokias išvadas galite iš to
pasidaryti?
Tikėtina, kad nuotolinis mokymas,
kurio imtis visus privertė pandemija,
išliks. Bet įprastinio studijų proceso
jis visur pakeisti negali. Mūsų universitetas turi modernią infrastruktūrą,
ruošiamės išlaikyti reikiamą studijų ir
praktinių mokymų kokybę. Žinoma,
tai bus atitinkamai pasirūpinus asmens apsaugos priemonėmis ir visu
tuo, kas būtina saugant tiek studentus, tiek personalą nuo infekcijos.
Kas tik bus įmanoma, ir šiais mokslo metais bus organizuojama nuotoliniu būdu. Tai, ką galima padaryti,
studijuoti ne įprastinėje ligoninėje,
yra nesudėtinga atlikti vadinamojoje
simuliacijos ligoninėje. Orientuodamiesi į ateitį, planuotume įgyvendinti (jei tam būtų pritarta) modulinių ligoninių, skirtų ekstremalioms
situacijoms suvaldyti /ir simuliacijos/ klinikinių mokymų centro projektą. Taikos metu tokios ligoninės
pasitarnauja mokymui, ekstremalių
situacijų metu jose gydytojai su
rezidentais, studentais gali pradėti
teikti ligoniams pagalbą.
Pirmoji pandemijos banga parodė,
kad studentų galimybės iki tol nebuvo panaudotos. Jei reikėtų rudenį ar
žiemą gydytojams papildomų pajėgumų, jaunimas jau būtų parengtas
dirbti, nes pamokas išmokome ir
būtume pasirengę.
Tačiau iki karantino pradžios ne
vienerius metus buvo tvirtinama,
kad Lietuvoje per daug parengiama
gydytojų, negi daug jų „išsilakstė po
šalis plačiąsias“ ir savos gimtinės
ligonius apleido?
Ne tiek daug ir išsilakstė, kad nebūtų užtikrintas normalus darbas

„Pirmoji pandemijos banga parodė, kad
studentų galimybės iki tol nebuvo panaudotos.
Jei reikėtų rudenį ar žiemą gydytojams papildomų
pajėgumų, jaunimas jau būtų parengtas dirbti,
nes pamokas išmokome ir būtume pasirengę“.

LSMU archyvo nuotr.
ligoninėse ar poliklinikose. Bet karantinas viską sujaukė. Vos prireikė
vienoje ar kitoje įstaigoje izoliuotis
daliai arba visiems medikams, ten
tikrai pritrūko dirbančiųjų. Pagaliau
ne vien tokia pandemija gali išauginti medicinos specialistų poreikį. Gali
būti biologinė, cheminė ar fizinė atakos, ir būtų daug sužeistų, nukentėjusiųjų, kuriems prireiktų pagalbos.
Todėl modulinė ligoninė praverstų
ne tik per pandemiją.
Kita vertus, būtent pastarieji pasaulyje besitęsiančios pandemijos
mėnesiai parodė, kad mūsų šalies
ligoninėse infrastruktūra – labai
skirtinga. Įsitikinome, jei būtų tam
tikri standartai, tai atėjęs laikinai
talkinti personalui naujas medikas
lengvai galėtų įsilieti į procesą be
papildomo apmokymo. Deja, kol
kas ligoninėje įdiegta daugybės tipų
visokių aparatų, ir naujokui juos
įvaldyti ne iš karto sekasi. Universitetas irgi stengsis siekti didesnio
standartizavimo, kad darbas gydant, gelbėjant žmones, saugant jų
sveikatą, netolimoje ateityje būtų
dar sklandesnis.
Kokias idėjas ateičiai dar padiktavo
dabartinis, sakyčiau, ne tik me
dikams, įtemptas laikotarpis?

Visuomenės sveikatos specialistams
daugiau reikia epidemiologinių
kompetencijų. Apskritai, esu įsitikinęs, kad ir pačiai visuomenės
sveikatos sričiai būtinos rimtesnės
permainos. Neabejoju, kad ateityje
visuomenės sveikatos specialisto
vieta bus kitokia. Svarbu regionuose
turėti tam tikrus prognozuotojus,
vietoje (savivaldybėse) turėtų būti
daugiau atsakingų, o ne tik „iš viršaus“ laukiančių nurodymų, patvirtinimų, leidimų specialistų. Ekstremali situacija parodė: ne viskas turi
eiti į ministeriją, reikia ir lokalių
sprendimų, daugiau savarankiškumo ir atsakomybės.
Ar pandemija nesukėlė „atvirkštinio
efekto“ – tikriausiai ir užsieniečiai,
kurie gal siejo savo viltis su studi
jomis Lietuvoje, dabar apsigalvojo ir
į LSMU neatvyks?
Visų būsimųjų mūsų studentų skaičiai šiais mokslo metais turėtų išlikti be galimo „nubyrėjimo“. Iš viso
turėsime apie 1000 pirmakursių,
pasirinkusių bakalaurų ir vientisąsias studijas, apie 250 magistrų ir
dar kelis šimtus jaunų žmonių – iš
užsienio. Tiksliai, kiek jų realiai
bus, dar negaliu pasakyti. Dalis
užsieniečių gal ir neatvyks į univer-
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Pernai minėjote šimtmetį nuo tos
dienos, kai gruodžio 2-ąją Švieti
mo ministerija patvirtino Aukštųjų
medicinos kursų veiklą. Tų pačių
metų sausio 27 dieną Aukštieji
medicinos kursai tapo įsteigtų
Aukštųjų kursų Medicinos skyriumi.
Jis gyvavo iki 1922-ųjų, kai buvo
atidarytas Lietuvos universiteto
Medicinos fakultetas. Paskui įkurta
savarankiška aukštoji mokykla,
per dešimtmečius ne kartą keitė
savo vardą, kol prieš dešimtmetį
susijungė su Veterinarijos univer
sitetu ir tapo Lietuvos sveikatos
mokslų universitetu. O šiemet LSMU
pirmą kartą atsidūrė (pagal Pasaulio
universitetų reitingą „QS World Uni
versity Rankings by Subject 2020)
tarp 550 geriausių universitetų,
vykdančių medicinos studijas. Jei
trumpai, kas lėmė universitetui tokį
pripažinimą?
Stabilus ir kryptingas darbas kasdien,
žinant tikslus ir siekiant kuo geriau
juos įgyvendinti. Tarp kitko, pernai
prestižinis pasaulio aukštųjų mokyklų reitingas QS, vertinęs kylančias
Europos ir Azijos aukštąsias mokyklas, pripažino, jog LSMU atsidūrė
tarp 31 proc. geriausių regione. Pagal
studentų ir dėstytojų santykį LSMU
įvertintas geriausiai iš visų regiono
universitetų. Mūsų universitetas yra
pelnęs apdovanojimą JAV už parengtą Gyvensenos medicinos studijų
programą bei universiteto pasiekimus šioje srityje. Sulaukėme ir daugiau panašių tarptautinių įvertinimų.
Pagal parengtą naująjį LSMU strateginės plėtros planą, studijų srities
rezultatų viliamasi sulaukti anksčiau
nei po 5 metų. Tikime, kad modernizuojant studijų procesą, įsisiūbuos
dėstytojų edukacijos procesas, grįžtamojo ryšio metodikomis paremta
kokybės valdymo sistema, plėsis
tarptautiškumas.
Vienas iš LSMU moto: Docendo discimus (liet. Mokydami mokomės).
Esu įsitinęs, kad tai gali padėti keisti
sveikatos apsaugos sistemos aplinką. Geri dėstytojai, gydytojai – geresnė ir sveikatos priežiūra.
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KAUNO KLINIKOSE – NAUJOS GYDYMO GALIMYBĖS
ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANTIEMS ŽMONĖMS
Kauno klinikose atlikta pirmoji alogeninė periferinių kraujodaros kamieninių ląstelių
(KKL) transplantacija moteriai, sergančiai limfoma. Pacientė – pirmoji Lietuvoje, kuriai
prieš transplantaciją kartu su chemoterapija taikyta viso kūno apšvita.

K

auno klinikų generalinio direktoriaus prof.
habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus teigimu, šis
daugiadalykės komandos pasiekimas svarbus
ne tik ligoninei, bet ir visos Lietuvos medicinos
tobulėjimui. „Autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos sėkmingai atliekamos jau penkerius metus, specialistai nuolat
atnaujina savo žinias, tobulina profesinius
įgūdžius, todėl sukaupę reikiamą patirtį žengėme dar vieną žingsnį, padedantį onkologinėmis
ligomis sergantiems žmonėms. Glaudus gydytojų hematologų, gydytojų onkologų radioterapeutų ir kitų medikų darbas leido sėkmingai
atlikti alogeninę kaulų čiulpų transplantaciją,
panaudojant viso kūno apšvitą“.
Pasak Kauno klinikų Kamieninių kraujodaros

ląstelių transplantacijos sektoriaus vadovo
Domo Vaitiekaus, esant tam tikroms vėžio
formoms ir taikant viso kūno apšvitą prieš
alogeninę kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantaciją, labai padidėja pacientų išgyvenamumas ir pasveikimo galimybė, nei taikant
tik chemoterapiją.
„Iki šiol buvo daug diskusijų, kad viso kūno
apšvita didina komplikacijų skaičių. Tačiau
naujausi duomenys rodo, kad tai – netiesa, o
toks gydymo būdas – veiksmingas. Šis metodas
bus atliekamas prieš alogenines kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantacijas visiems
pacientams, kuriems tai bus reikalinga“, – teigia D. Vaitiekus.
Pirmą kartą Lietuvoje pacientei viso kūno ap-

švita Kauno klinikose atlikta karantino metu.
„Viso kūno apšvita – viena iš sudėtingiausių
spindulinės terapijos metodikų, nes procedūros metu apšvitinamas viso paciento kūnas,
kartu vengiama per didelės vidaus organų
apšvitos, – sako Onkologijos ir hematologijos
klinikos gydytojas onkologas radioterapeutas
doc. Viktoras Rudžianskas. – Rengdamiesi šiai
procedūrai, prieš keletą mėnesių kartu su
medicinos fiziku Tadu Didvaliu stažavomės
Leipcigo universiteto ligoninės Hematologijos
ir spindulinės terapijos skyriuje. Džiaugiamės,
kad stažuotės metu įgytas teorines ir praktines žinias galėjome sėkmingai pritaikyti Kauno
klinikų pacientei“.
Pirmąją Kauno klinikose alogeninę kraujodaros
kamieninių ląstelių transplantaciją atliko Onkologijos ir hematologijos klinikos Hematologijos
skyriaus vadovas gydytojas hematologas doc.
Rolandas Gerbutavičius, gydanti gydytoja he-

Kauno klinikų nuotr.
matologė dr. Milda Rudžianskienė ir gydytojas
hematologas Domas Vaitiekus.
Nefrologijos klinikos klinikinės toksikologijos
gydytojas Jonas Šurkus su komanda užtikrino
donoro periferinės kraujodaros kamieninių
ląstelių saugų surinkimą ir paruošimą.
Iš viso per karantiną dėl COVID-19 Kauno klinikose atlikta 10 kraujodaros kamieninių ląstelių
transplantacijų.
2019 metais Kauno klinikose atlikta 41 kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija.
Kauno klinikų inf.

PIRMOJI AORTOS VOŽTUVO IMPLANTACIJA
NEUŽMIGDANT PACIENTO
Kauno klinikose pirmą kartą implantuotas aortos vožtuvas per kateterį (TAVI), pacientui netaikant
bendrosios anestezijos. Šios sudėtingos procedūros metu į pacientės kaklo arterijas, maitinančias
galvos smegenis, įdėti specialūs apsauginiai filtrai, apsaugoję 83 metų moterį nuo galimo išeminio
insulto per procedūrą. Šie filtrai operacijos metu panaudoti taip pat pirmą kartą.

M

oterį kelerius metus vargino
progresuojantis dusulys net nuo
nedidelio fizinio krūvio. Pastaraisiais
mėnesiais jai dėl dusulio buvo sunku nueiti mažiau nei šimtą metrų.
„Didžiąją dalį aortos vožtuvo stenozių sukelia aortos vožtuvo kalcifikacija. Tai per aortos vožtuvo operaciją
labai didina išeminio galvos smegenų insulto riziką. Įvertinus pacientei
atliktus tyrimus, nuspręsta prieš
TAVI procedūrą į kaklo arterijas įdėti
apsauginius filtrus, kurie apsaugotų
nuo kalcio dalelių migravimo į galvos smegenų arterijas. Po sėkmingai
atliktos TAVI procedūros šie filtrai
išimti. Juose aptikta iki 3 milimetrų
dydžio kalcio dalelių, kurios galėjo
sukelti embolinės kilmės išeminį
galvos smegenų insultą. Apsauginiai
filtrai šių procedūrų metu turėtų būti
naudojami visiems pacientams, kuriems nustatyta didelė išeminio insulto rizika“, – pirmaisiais operacijos
rezultatais džiaugėsi Kauno klinikų
Kardiologijos klinikos Intervencinės
kardiologijos skyriaus vadovas prof.
Ramūnas Unikas.
Aortos vožtuvo stenoze sergantys
pacientai, kuriems atliekama aortos
vožtuvo implantacija per kateterį,
dažnai yra vyresnio amžiaus ir serga sunkiomis gretutinėmis ligomis.
Pastarosios didina aortos vožtuvo
įprasto operacinio gydymo, atveriant
krūtinės ląstą, riziką ir gali sukelti
papildomų sunkumų taikant bendrąją anesteziją.
„Dažnai pacientai, sulaukę 80 ar
daugiau metų, nenori sudėtingų
gydymo procedūrų, nes mano, kad
operacijos rizika yra didesnė nei jos
nauda tolesniam gyvenimui, – sako
prof. R. Unikas. – Tačiau 2011 metais
implantavome aortos vožtuvą per
kateterį 88 metų pacientui – jis iki
šiol bent kartą per metus apsilanko
profilaktiniam patikrinimui. Gerindami savo profesines žinias ir pritaikydami naujausius gydymo metodus,
užtikriname maksimalų saugumą
visiems Kauno klinikose gydomiems
pacientams“.
Pasak pirmąją aortos vožtuvo

implantavimo per kateterį (TAVI)
procedūrą, netaikant bendrosios
anestezijos, atlikusio Kardiologijos
klinikos Intervencinės kardiologijos
skyriaus gydytojo kardiologo Kasparo
Briedžio, svarbiausia užduotis buvo
visą komandą supažindinti su operacijos eiga ir pasirengti galimoms
komplikacijoms.
„Taip pat labai svarbu pacientą
supažindinti su operacijos metu
atliekamomis procedūromis ir numatomais pojūčiais. Šią sudėtingą
procedūrą planavome atlikti tik
vietinės nejautros sąlygomis – pacientas išlieka sąmoningas per visą
procedūrą, tad operuojant būtina su
juo nuolat bendrauti, įvertinant sveikatos būklę. Gebėdami atlikti tokią
operaciją be narkozės, galime tiesiogiai vertinti neurologinę paciento
būklę dėl galimo galvos smegenų
insulto, kurį gydant gyvybiškai svarbios pirmosios valandos. Netaikydami bendrosios anestezijos taip pat
palengviname paciento atsigavimą
po operacijos – tai ypač svarbu vyresnio amžiaus pacientams“, – pasakojo K. Briedis. Gydytojas naujausios
gydymo metodikos išmoko ir patirties įgijo per ilgalaikes stažuotes
Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir JAV.
K. Briedžio teigimu, aortos vožtuvo
stenoze sergančių žmonių Europoje
daugėja, nes didėja vidutinė gyven-

tojų gyvenimo trukmė. Negydoma
sunki aortos vožtuvo stenozė gali
sukelti širdies nepakankamumą arba
net staigią mirtį.
„Pasireiškus sunkios aortos stenozės klinikiniams simptomams ir
neatlikus aortos vožtuvo operacijos,
tikimybė išgyventi maža. Statistika
rodo, kad 2 metus išgyvena mažiau
kaip pusė sergančių žmonių“, – teigė
gydytojas kardiologas K. Briedis.
Pasak Kauno klinikų Kardiologijos
klinikos Širdies ydų sektoriaus vadovės doc. Vaidos Mizarienės, aortos
vožtuvo stenozė yra dažniausiai pasireiškianti širdies ydų liga, jai būdinga
progresuojanti eiga. Dažniausia aortos vožtuvo stenozės priežastis yra
degeneracinė vožtuvo kalcifikacija,
kai metams bėgant kalcis pamažu
kaupiasi ant vožtuvo burių. Stenozę
gali sukelti ir įgimtas dviburis aortos
vožtuvas arba reumatas.
„Svarbu žinoti, kad širdies ūžesys,
progresuojantis dusulys fizinio
krūvio metu, krūtinės skausmas ar
spaudimo jausmas krūtinėje, kojų
tinimas, galvos svaigimas, alpimas,
nuovargis fizinio krūvio metu – pirmieji požymiai, rodantys aortos
vožtuvo stenozę“, – sako doc. V. Mizarienė.
Sklandžią kompleksinės procedūros
eigą užtikrino daugiadalykė Kauno
klinikų specialistų komanda. Pirmuosius apsauginius filtrus implantavo

Pacientė ir gydytojas kardiologas Kasparas Briedis.
gydytojas kardiologas prof. Ramūnas
Unikas ir gydytojas kardiologas Kasparas Briedis. Antruoju procedūros
etapu – pirmąją aortos vožtuvo per
kateterį (TAVI) operacijos sėkmę,
pacientui netaikant bendrosios anestezijos, – užtikrino gydytojas kardiologas Kasparas Briedis, gydytoja
kardiologė Kristina Morkūnaitė, gydytojas anesteziologas reanimatologas doc. Tadas Lenkutis, anestezijos
ir intensyviosios terapijos slaugytoja
Aldona Mackevičienė, operacinės
slaugytojos Jolita Volungevičienė,
Daiva Pažereckaitė ir radiologijos

Kauno klinikų nuotr.

technologai Rūta Gaubienė ir Egidijus
Lysenko.
Šiuo metu sergamumo aortos stenoze rodiklis tarp vyresnių kaip
65 metų gyventojų didesnis kaip 2
procentai. Europoje įregistruota apie
4,9 milijono pacientų, sergančių
aortos vožtuvo stenoze. Ekspertų
apskaičiavimu, Lietuvoje yra 400–500
pacientų, kuriems kiekvienais metais
galima atlikti TAVI. Procedūros per
kateterį Kauno klinikose ne naujiena – 2019 metais ligoninėje atlikta
100-oji TAVI procedūra.
Kauno klinikų inf.

6

avevita/2020 m. rugsėjo 4 d., Nr. 27

INFORMACIJA

KAUNO KLINIKŲ GYDYTOJŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ DARBO ARMĖNIJOJE:
ŠI PATIRTIS MUS AUGINA
„Padėti Armėnijai kovoje su COVID-19 apsisprendžiau per minutę,
kai tik sužinojau šią galimybę. Pagaliau iš mokinių tapome mokytojais, galinčiais ne tik žiniomis, bet ir tiesiogine pagalba padėti
kolegoms kitoje šalyje“, – sako Kauno klinikų Anesteziologijos
klinikos gydytojas anesteziologas reanimatologas Ainius Žarskus
su kolegomis liepos mėn. darbavęsis Armėnijos ligoninėse, kuriose
gydomi COVD-19 sergantys pacientai.
Kartu su kolegomis teikiate pagalbą
Armėnijos sveikatos priežiūros spe
cialistams. Kaip atrodo jūsų darbo
diena?
Pirmiausia įvertinome turimus
materialinius išteklius ir žmonių
pajėgumus, tinkamai paskirstėme mūsų turimus išteklius ir
pradėjome darbą dviejų ligoninių
intensyviosios terapijos skyriuose,
kuriuose gydomi COVID-19 sergantys pacientai. Dalyvaujame rytiniuose gydytojų susirinkimuose,
sprendžiame klausimus, susijusius
su dirbtine plaučių ventiliacija,
padedame nustatyti kraujotakos
sutrikimų kilmę, konsultuojame
antimikrobinio gydymo klausimais,
padedame atlikti intervencines
procedūras. Slaugytojai aktyviai
įsitraukia į pacientų slaugą, atlieka
daug procedūrų, dalijasi sukaupta
patirtimi. Pritaikytas metodikas
lyginame su tarptautinėmis reko-

mendacijomis, nurodome, kokie
yra svarbiausi veiksniai, susiję su
COVID-19 situacijos valdymu.
Ar buvo naujovių, netikėtumų, kurie
nustebino atvykus?
Armėnija turi visas galimybes tobulinti sveikatos priežiūros sektorių.
Jie turi visą reikiamą įrangą, tačiau
trūksta rankų, galinčių ja naudotis,
ypač slaugos srityje. Palyginti su
mūsų gydymo įstaigomis, čia šios
dvi ligoninės nėra didelės, todėl
specialistai ir pacientai susiduria su
patalpų trūkumu. Kai kurie vaistai,
pripažinti Europoje ir mums tapę
įprastais ir nepamainomais, čia nenaudojami. Tačiau šios šalies medikai yra pasirūpinę dirbtinės plaučių
ventiliacijos galimybėmis, išplėtoti
ir visiems prieinami ultragarsiniai
tyrimai. Tikimės, kad mūsų siūlymai
taip pat prisidės prie sistemos tobulinimo.

Kokie jūsų komandos pagrindiniai
tikslai šioje kelionėje?
Vienas iš pagrindinių tikslų ir iššūkių – išlaikyti visus komandos narius
sveikus ir padėti čia dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams gydyti
pacientus, sergančius COVID-19. Taip
pat stengiamės įtikinti Armėnijos
atsakingų institucijų atstovus priimti nepopuliarius, tačiau gyvybiškai
būtinus sprendimus, padėsiančius
šioje kovoje. Svarbiausia, kad tai, ką
pavyko pasiekti per šį trumpą laiką,
tęstųsi ir mums išvykus.
Kaip manote, kokios patirties pasi
semsite iš šios kelionės?
Per tokį trumpą laiką gavome neįkainojamų žinių, besirūpindami
kritiškai sunkiai sergančiais pacientais. Jos neabejotinai pravers,
jeigu bus antroji susirgimų banga
Lietuvoje. Tačiau ne mažiau svarbi
ir psichologinė šios kelionės pusė.
Manau, kad kiekvienas atskirai ir
kaip visa komanda paaugome kaip
asmenybės ir iš naujo perdėliojome savo prioritetus. Gyvename
atskiruose kambariuose, kiekvienas
turime sukomplektuotas asmens
apsaugos priemones visam laikotarpiui. Į darbą ir atgal į viešbutį
mus parveža specialiai užsakytas

A. Žarskaus asmeninio archyvo nuotr.
transportas. Darbo drabužius ir avalynę paliekame atskiroje viešbučio
patalpoje, ten pat ir prausiamės –
ligoninėje nėra galimybių atlikti tai
saugiai. Darbo metu intensyviosios
terapijos skyriuose temperatūra
svyruoja tarp 26–30 laipsnių, dėl
naudojamų 5 lygio asmens apsaugos priemonių netenkame daug
skysčių. Sąlygos nėra lengvos, ta-

čiau mus motyvuoja tai, jog galime
suteikti taip trūkstamą pagalbą
kitiems.
Humanitarinę pagalbą Armėnijoje
teikia 11 medikų iš Lietuvos,
tarp jų ir Kauno klinikų medikai:
Ainius Žarskus, Lukas Neimanas,
Roman’as Botov’as ir Donatas
Mečislauskas.
Kauno klinikų inf.

COVID-19 IŠŠŪKIAI STUDIJOSE
2019–2020 mokslo metai – tikras išbandymas tiek studentams, tiek dėstytojams. Dėl
šalyje paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos studijų procesas negalėjo vykti
įprastai. Studijos vyko nuotoliniu būdu, nebuvo galima atlikti klinikinės praktikos
sveikatos priežiūros įstaigose, todėl labai nukentėjo studentų klinikinių įgūdžių
diegimas. Juk svarbios ne tik teorinės žinios, bet ir praktiniai įgūdžiai, ypač studijuojant tokią specialybę kaip akušerija. Rugpjūčio mėnesį studentai grįžo į klinikinę
praktiką, tačiau ji buvo truputį kitokia nei įprastai.
Rūta Šaulianskaitė, LSMU MA Slaugos fakulteto
studijų programos „Akušerija“ III kurso
studentė,
Ingrida Poškienė, LSMU MA Akušerijos ir
ginekologijos klinikos asistentė

T

ad rugpjūčio 25 dieną 13 val. vienoje iš Akušerijos ir ginekologijos klinikos auditorijų
buvo surengti praktiniai mokymai. Į juos pagilinti tiek teorines, tiek praktines žinias susirinko LSMU MA Slaugos fakulteto III kurso studijų
programos „Akušerija“ studentės, jau už kelių
dienų tapsiančios ketvirtakursėmis. Auditorijoje buvo parengtos 8 stotelės su muliažais ir
reikalingomis priemonėmis tam tikroms procedūroms atlikti. Prižiūrint akušerėms ir dėstytojams kiekvienoje stotelėje studentės atliko
tokias procedūras kaip B grupės streptokoko
tyrimo paėmimas nėščiosioms, gimdos kaklelio vertinimas pirmuoju gimdymo laikotarpiu,
gimdymo takų apžiūra po gimdymo ir kitas

pagrindines procedūras, kurias kasdien darbe
atlieka akušerė.
Po mokymų studentės pasakė, kad mokymai
buvo įdomūs, nes juose į klausimus atsakė
ne tik dėstytojos, bet ir akušerės, dirbančios
gimdykloje, moterų konsultacijoje. Kiekvienai
studentei asmeniškai buvo nurodyta, kokius
įgūdžius dar reikia tobulinti ir kur reikia įdėti
daugiau darbo. Labai džiugu, kad mokymai
buvo organizuoti siekiant ne įvertinti studentes, o išmokyti taisyklingai atlikti procedūras,
kad būdamos klinikinėje praktikoje merginos
galėtų be baimės jas atlikti. Tokie mokymai
labai reikalingi, būtų naudinga juos organizuoti
dažniau, nes padeda geriau įtvirtinti teorines
žinias bei įgauti daugiau pasitikėjimo savimi
pritaikant jas praktiškai. Studentės labai dėkingos, kad buvo sudarytos sąlygos pasimokyti
naudojant muliažus ir tiek dėstytojų ir akušerių
susirinko tam, kad jos taptų savarankiškomis,
savo darbą išmanančiomis specialistėmis.

E. Tamošiūnaitės nuotr.
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TIESA APIE SVEIKATOS STUDIJAS:
ŠMAIKŠČIAME KLIPE VAIDINO STUDENTAI
Visiems yra tekę bent kartą girdėti, kokios ilgos, sunkios ir atsakingos yra sveikatos mokslų
studijos. Šią tiesą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentai patvirtino itin
šmaikščiai. Vaizdo klipas, kuriame jie nusifilmavo, jau pirmosiomis savaitėmis peržiūrėtas
dešimtis tūkstančių kartų, socialiniuose tinkluose klipu dalijamasi jau ir Europos šalyse.

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus
g. 9, Kaunas, SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1337,60 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anesteziologijos klinikoje;
■ 1 docento (0,525 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1367,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gastroenterologijos klinikoje;
■ 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1848,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių) Kardiologijos klinikoje;
■ asistento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 880,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius
mokesčių) Neonatologijos klinikoje;
■ 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1936,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių), 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1936,00 Eur už 1,0 et.
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 1 lektoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1497,76
Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina,
atlyginimas 1056,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Psichiatrijos klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
■ 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1460,80 Eur už 1,0 et. darbo
krūvį, neatskaičius mokesčių) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje;
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1584,00 Eur už 1,0 et. darbo
krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos vadybos katedroje.
Kardiologijos institute:
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 880,00 Eur už 1,0 et.
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės kardiologijos laboratorijoje.

Rasa Masiokaitė, LSMU viešųjų ryšių specialistė

V

aizdo klipo „Rinkis LSMU“ pasirodymas
socialiniuose tinkluose sukėlė neblėstantį
linksmą šurmulį. „Žiūrėk – oho!“, „Atpažinai
save?“ „Žiauriai gerai motyvuoja!“ – tokiais
komentarais filmuką pasitiko šimtai LSMU
studentų. „Nostalgija tiems laikams, kai pats
buvau studentas“, – šypsenomis reagavo anksčiau baigusieji.

Viena priežasčių, dėl kurių klipas sulaukė didžiulio susidomėjimo, – jame sveikatos mokslų
studijos atskleistos su nemaža doze sveiko
humoro.
Mokymasis per naktis, prozektoriume alpstantys studentai – šie ir kiti stereotipai filmuke
atskleidžiami šmaikščiai, nuotaikingai, sutirštinant spalvas – drauge parodant sveikatos
srities studijų vertę, šios srities specialistų
reikalingumą.
8 p.

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 pa
reigas 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 gydytojo anesteziologo reanimatologo medicinos
praktikos licenciją ir patirties dėstyti dalyką „Anesteziologija ir reanimatologija“ studijų programos „Odontologija“ studentams – lektoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje. 2. Turėti galiojančią medicinos
praktikos licenciją: gydytojo gastroenterologo docento pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje, gydytojo
kardiologo – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje, gydytojo neonatologo – asistento pareigoms
eiti Neonatologijos klinikoje, gydytojo psichiatro – profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento pareigoms
eiti Psichiatrijos klinikoje, gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo – docento pareigoms eiti Veido ir
žandikaulių chirurgijos klinikoje. 3. Turėti dalykų „Kelionės ir sveikata“, „Baltijos jūros aplinka ir sveikata“,
„Sveikatos ekologija“ dėstymo Visuomenės sveikatos bei Odontologijos fakultetų studentams patirties –
docento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 4. Turėti dalykų „Sveikatos informacijos
valdymas“, „Mokslo tiriamojo darbo organizavimas“, „Socialinė medicina“ dėstymo patirties – docento
pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje. 5. Geros laboratorinės praktikos žinios, turėti tikrojo laiko
PGR metodų taikymo, darbo kapiliarinės elektroforezės sistemomis, naujos kartos sekoskaitos bibliotekų
rengimo patirties, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti mažos ir vidutinės apimties mokslinius
tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės kardiologijos 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 profesoriaus,
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. rugsėjo 30 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.

KVIEČIAME PRISIDĖTI GELBSTINT GYVYBES...
Kraujo centras maloniai kviečia Jus padovanoti kraujo –
padėti tiems, kurie laukia Jūsų pagalbos.

PADĖKA

N

orime nuoširdžiai padėkoti Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos Chemoterapijos
dienos stacionaro slaugytojoms ir gydytojoms: Livijai Selezniovaitei bei Jurgitai Gudaitienei.
Esame dėkingi už rūpestį, profesionalumą, dėmesingumą bei priežiūrą.
Dėkoja Irena Mitrofanovienė su šeima

8 37 787372, 8 37 326500
kraujo.centras@kaunoklinikos.lt
Eivenių g. 2, Kaunas
Darbo laikas: I, III, V – 8–18 val. | II, IV – 9–19 val. | VI – 9–14 val.
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INFORMACIJA

TIESA APIE SVEIKATOS STUDIJAS: ŠMAIKŠČIAME KLIPE VAIDINO STUDENTAI
7 p.
Vaizdo klipas neabejotinai bus pravartus visiems,
ketinantiems rinktis sveikatos mokslų studijas.
Pasak vaizdo klipą „Rinkis LSMU“ kūrusios audio
vizualinės komunikacijos agentūros „Wide Wings“
kūrybos vadovo Raimondo Kavaliausko, bet kurioje srityje ateina metas, kai, kad ir kaip sunku,
svarbu „perlipti per save“, galbūt net paaukoti
kažką dėl aukštesnio tikslo ir savojo užmojo.
„Iš anksto tarsi žinomą tikrovę vaizdo klipe
pristatome šiek tiek kitaip – su lengva ironija.
Siunčiame žinutę, jog nepaisant visų sunkumų,
kurių galima tikėtis studijuojant, sveikatos
srities specialistų pasauliui labai reikia ir reikės
ateityje“, – pasakojo kūrybos vadovas.
Vaizdo klipas buvo filmuojamas įvairiuose
LSMU fakultetuose ir laboratorijose – ir visur
sulaukė susidomėjimo bei šilto palaikymo.
„Rengdami scenarijų atradome, kad Universitetas turi itin stiprią praktinę bazę – vieną stip
riausių regione – todėl kadruose šmėžuoja prietaisai, įranga, matomos studijų erdvės. Tačiau
parodyti viską, ką Universitetas siūlo jaunam
žmogui, vienoje kelių minučių istorijoje neįmanoma“ – įspūdžiais dalijosi kūrybos vadovas.
Filmuko privalumas – ir LSMU studentų vaidyba. Trumpam aktoriais tapo studijų programų
„Medicina“, „Farmacija“, „Visuomenės sveika-

ta“, „Veterinarija“, „Žmogaus ir gyvūnų sąveika“ ir kitų studentai – ir kone visi jie filmuojasi
nebe pirmą kartą.
Dažno studentų renginio vedėjui Egidijui Pras
paliauskui LSMU vaizdo klipas buvo pirmasis iš
tiesų rimtas filmavimasis:
„Pamačiau, kaip viskas vyksta, supratau, kad susukti net trumpiausią filmuką kartais gali prireikti ne vienos dienos“, – įspūdžiais dalijosi gyvūno
ir žmogaus sąveiką studijuojantis vaikinas.
Veterinarijos studentei Saulei Simonai Gikaitei
nauja patirtimi tapo filmavimo metu pirmą
kartą iš arti pamatyta Lietuvos sunkiųjų veislės
kumelė.

KAUNO KLINIKOS SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ
KADENCIJAI:
■ Skubios pagalbos skyriaus vadovo 0,5 et. Skubiosios medicinos
klinikoje (darbo užmokestis nuo 1765,39 Eur už 0,5 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.
Taip pat turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją. Privalumas:
vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis.
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 2020-09-18. Išsami informacija teikiama
tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Gydytojo patologo 1,25 et. (0,25 et., 1,0 et.) Patologinės anatomijos
klinikoje (darbo užmokestis nuo 2790,64 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo dietologo 1,0 et. Gastroenterologijos klinikoje (darbo
užmokestis nuo 1926,05 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius
mokesčių);
■ Vidaus ligų gydytojo 2,0 et. (2 × 1,0 et.) Kauno klinikų filialo
Romainių tuberkuliozės ligoninėje (darbo užmokestis nuo 2568,06
Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Gydytojo pulmonologo 1,0 et. Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninėje (darbo užmokestis nuo 2568,06 Eur už 1,0 et.
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 0,75 et. Kauno klinikų
filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės Reabilitacijos skyriuje (darbo užmokestis nuo 1926,05 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius
mokesčių);
■ Gydytojo urologo 0,75 et. Urologijos klinikoje (darbo užmokestis
nuo 2292,9 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 2020-09-14. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237,
Eivenių g. 2, Kaunas.

„Darbas prieš kamerą nėra lengvas: tau negali būti šalta, nepatogu, norėtis miego ar
būti bloga nuotaika. O meninė veikla papildo
kasdienybę, padeda matyti daugiau, rasti bendraminčių“, – šypsojosi studentė, laisvalaikiu
lankanti Universiteto tautinių šokių kolektyvą
„Džigūnas“.
Įsimintinas klipas buvo ir būsimai odontologei
Austėjai Miknevičiūtei: „Filmavimo metu pirmą
kartą turėjau galimybę gyvai prisiliesti prie paciento instrumentais, tad šis vaidmuo įsirašė į
mano gyvenimo istoriją kaip pirmasis kartas“, –
sakė studentė.
„Man tai nauja patirtis: netrūko juoko, gerų

kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2020-09-18. Išsami informacija teikiama
tel. 8 37 326288, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Kineziterapeuto 1,0 et. Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės Fizinės medicinos reabilitacijos ir kineziterapijos
skyriuje (darbo užmokestis nuo 1144,67 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis
išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje.
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 2020-09-14. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326493,
Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 0,5 et. Vaikų
chirurgijos klinikos Operacinėje (darbo užmokestis nuo 845,22 Eur
už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Reabilitacijos klinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje (darbo
užmokestis nuo 1565,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius
mokesčių);
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Veido
ir žandikaulių chirurgijos klinikos Veido ir žandikaulių chirurgijos
skyriuje (darbo užmokestis nuo 1690,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų baigimo
diplomas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, operacinės
slaugytojo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas (tik vyresniajam
slaugytojui-slaugos administratoriui darbui Vaikų chirurgijos klinikos
operacinėje), ne mažesnis kaip 3 metų medicininio darbo stažas.
Privalumas: fizinės medicinos ir reabilitacijos kvalifikacija (tik vyresniajam slaugytojui-slaugos administratoriui darbui Reabilitacijos
klinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje).
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 2020-09-18. Išsami informacija teikiama
tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

■ Administratoriaus 0,5 et. Patologinės anatomijos klinikoje (darbo
užmokestis nuo 529,29 Eur už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius
mokesčių).

■ Bendrosios praktikos slaugytojo 0,25 et. Imunologijos ir alergologijos klinikos Slaugytojų bendrajame personale (darbo užmokestis
nuo 283,75 Eur už 0,25 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Operacinės slaugytojo 1,75 et. (0,75 et., 1,0 et.) Širdies, krūtinės
ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Bendrajame personale (darbo
užmokestis nuo 1289,76 Eur už 1,0 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

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slaugytojo
profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo
licencija, operacinės slaugytojo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas (tik operacinės slaugytojui darbui Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Bendrajame personale).

emocijų“, – prisimena visuomenės sveikatos
mokslus studijuojantis Dovydas Švėgžda.
„Gyvenime saldžiausi vaisiai kabo aukščiausiai.
Kad juos pasiektum, reikia drąsos, kantrybės,
užsispyrimo ir nuoširdaus tikėjimo. Apie tai ir
yra šis klipas“, – sakė agentūros „Wide Wings“
kūrybos vadovas Raimondas Kavaliauskas.
Studentai būsimiesiems pirmakursiams linki
drąsos, nebijoti iššūkių, įsiklausyti į save, o
labiausiai – kantrybės, ir kviečia būtinai pasižiūrėti šios vasaros sensacija tapusį klipą.
Jį galima pamatyti čia: https://bit.ly/3a2ST3m
Rugsėjo 1 d. nuotaikingąjį LSMU vaizdo klipą
matė beveik 244 tūkst. žiūrovų.

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 2020-09-14. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326493,
Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

KAUNO KLINIKOS SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ
KADENCIJAI:
■ Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadovo-gydytojo kardiologo 0,5 et. Kardiologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 1704,51
Eur už 0,5 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.
Taip pat turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją, ne mažesnę
nei 3 m. praktinio darbo patirtį. Privalumas: vadovaujamo darbo
patirtis, mokslo laipsnis.
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 2020-09-18. Išsami informacija teikiama
tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Gydytojo kardiologo 4,375 et. (1 × 0,125 et., 2 × 0,25 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).

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 2020-09-14. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326288,
Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Administratoriaus 0,25 et. Kardiologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 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 2020-09-18. 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

