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Naujajai kartai – naujos mokymo technologijos
Praėjusių metų vasarą trys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
dėstytojai dalyvavo Amerikos skubiosios medicinos kolegijos (ACEP) organizuojamoje skubiosios medicinos rezidentų vadovų rengimo programos pirmojoje dalyje.
Milda Dambrauskienė

K

auno klinikų Skubios pagalbos skyriaus
vadovas Kęstutis Stašaitis, Ekstremaliosios
medicinos katedros asistentai Paulius Dobožinskas ir Nedas Jasinskas tuomet į Kauną grįžo pasisėmę idėjų, kaip efektyviai organizuoti
skubiosios medicinos rezidentų studijas. Kartu
jie parsivežė ir namų darbų užduotį – iki antrosios mokymų dalies pavasarį reikėjo pasiūlyti
skubiosios medicinos rezidentų mokymo programos vieno iš pasirinktų modulių atnaujintos programos versiją pagal naujai siūlomas,
tarptautines skubiosios medicinos rezidentūros
studijų programos rengimo rekomendacijas.
LSMU atstovai nusprendė pristatyti ne atskiras mokymo programas, o naują mokymo
formą, pradėtą vartoti LSMU – sudėtinį (hibridinį) mokymą. Pasak skubiosios medicinos
rezidentų vadovo N. Jasinsko, mokymų JAV

metu daug dėmesio skirta komunikacijos
svarbai skubios pagalbos skyriuje, taip pat
nesusišnekėjimo problemoms tarp pacientų
ar skirtingų kartų kolegų.
„Šių laikų mokytojai supranta, kad skirtingos
kartos mokosi skirtingai, – apie aplinkybes,
verčiančias ieškoti modernių sprendimų, pasakoja K. Stašaitis. – Būtina pritaikyti naujus
mokymų būdus kartoms, kurios pripratusios
prie technologijų kasdieniame gyvenime“.
Lietuvoje (LSMU ir Vilniaus universitete) skubiosios medicinos rezidentus pradėta rengti
tik praėjusių metų rudenį. Ši programa visiškai nauja, todėl rezidentų vadovai dalyvavo
ACEP rengiamuose kursuose, kurių tikslas –
skubiosios medicinos rezidentūros vadovus
išmokyti efektyvių mokymo bei rezidentūros
organizavimo principų. Įgytas žinias LSMU
dėstytojai iš karto pritaikė rezidentų mokymo
2 p.
programoje.

K. Šimatonio nuotr.

Nauji mokymo metodai skubiosios medicinos rezidentams padeda efektyviau įgyti reikalingų įgūdžių.

LSMU akademiniam chorui „Neris“ – „Aukso paukštė“!

Paulius Orda
„Aukso paukštė“ – Lietuvos liaudies
kultūros centro garbingiausias apdovanojimas, kuris kasmet teikiamas
geriausiems šalies mėgėjų meno
kolektyvams. Šiemet šis apdovanojimas įteiktas LSMU Medicinos
akademijos akademiniam chorui
„Neris“. Choras apdovanotas kaip
„naujai suspindusi žvaigždė“, nes tai
yra „vienas lyg ant mielių augančių
naujųjų Lietuvos chorų, stebinančių
sugebėjimu susitelkti, rinktis įdomų,
aktualų, šiuolaikinį repertuarą bei
garbingai reprezentuoti Kauno ir
Lietuvos akademinę visuomenę
chorų festivaliuose ir tarptautiniuose konkursuose“ (Choras.lt).
2014 m. kovo 23 d. Kauno įgulos

karininkų ramovėje statulėlė „Aukso paukštė“ įteikta choro vadovui
gyd. kardiologui Tomui Lapinskui ir
choro nariams. Choro vadovui Kauno
meras įteikė „Gerumo kristalą“ už
nuopelnus miestui. Per pastaruosius devynis metus po atsikūrimo
„Neris“ kasmet vis augo – atliekami kūriniai tapo vis sudėtingesni,
choristų balsai – vis skambesni,
choristų padaugėjo nuo 12 iki 60.
Apdovanojimų Lietuvos ir Europos
chorų konkursuose vis daugėjo,
nors choro namai vis dar yra maža
bendrabučio palėpė, kurioje kaskart
choristų galvas papuošia byrantis
„sniegas“ nuo lubų…
„Aukso paukštės“ ceremonijos
metu vienas garsiausių Lietuvos
chormeisterių Rolandas Daugėla apie

„Nerį“ sakė: „Visi Kauno chormeisteriai labai „atsargiai“ stebėjo, ar
iš šio choro „kažkas išeis“, tačiau
rezultatas yra puikus – choro vadovo
ryžto, drąsos, entuziazmo dėka Kaunas gali džiaugtis vienu stipriausių
chorų Lietuvoje“. Tad džiaukimės ir
didžiuokimės Universitete turėdami
vieną geriausių šalies chorų!

E. Virkečio („Kauno diena“) nuotraukos
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Naujajai kartai – naujos mokymo
technologijos
1 p.
Sukurti ir įdiegti įrankiai, leidžiantys
patiems rezidentams ir jų dėstytojams nuolat stebėti bendrųjų bei
klinikinių kompetencijų progresą,
įvertinti, ar jis atitinka nustatytus
reikalavimus. JAV palankiai įvertintas sudėtinio (hibridinio) mokymo
projektas – tik viena iš naujovių,
kuri būsimiems skubiosios medicinos gydytojams padės efektyviau
įgyti klinikinėje praktikoje reikalingų
įgūdžių.
„Sėkmė JAV – komandinio darbo
rezultatas, – pabrėžia skubiosios
medicinos rezidentūros programos
vadovas prof. D. Vaitkaitis. – Prie
šio sudėtinio (hibridinio) mokymo
projekto dirbo didelė žmonių grupė.
Lietuvių pasiūlytas mokymo būdas
JAV mokytojams padarė įspūdį. Pasak N. Jasinsko, amerikiečiai patys
šiuo metu ieško naujų efektyvių
mokymo būdų, todėl įžvelgė didžiulę
šios metodikos naudą ir perspekty-

L

ietuvos sveikatos mokslų universitetas gavo sveikatos apsaugos
ministro Vytenio Povilo Andriukaičio
pasirašytą dokumentą „Dėl rezidentų
skaičiaus“, kuriame Universitetas
informuojamas, kad rudenį reikėtų
tikėtis nenumatytų rezidentūros
pokyčių.
Dokumente rašoma:
„Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija siekia, kad
gydytojai rezidentai kuo plačiau ir
išsamiau susipažintų su sveikatos
priežiūros įstaigomis, esančiomis ne
Vilniaus ar Kauno miestuose, ir kuo
daugiau įgytų profesinės patirties
rajonų sveikatos priežiūros įstaigose. Todėl, ministerijos nuomone,
universitetai sudarydami rezidentų
kalendorinius planus, turi numatyti
ilgalaikes rezidentūros profesines
praktikas respublikos rajonų sveikatos priežiūros įstaigose.
Atsižvelgdami į tai, informuojame,
kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. ministerija ne mažiau kaip dvidešimčia
procentinių punktų skirs mažesnį
finansavimą VšĮ Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninei Kauno
klinikoms ir VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninei Santariškių klinikoms nei
šiuo metu yra skiriama. Prašome
siekiant įsisavinti skiriamus asignavimus atitinkamai sudaryti rezidentų
profesinės veiklos praktikos kalendorinius planus ir numatyti jų praktiką
rajonų sveikatos priežiūros įstaigose – rezidentūros bazėse.“
Dokumentą galime vertinti vienaip
ar kitaip, bet tenka pripažinti, kad
abejingų informacijai, kuri pateikta
virš gerbiamo ministro parašo – beveik nėra.
Ką apie žinią, kad nuo rugsėjo 1 d.
Kauno klinikos, kaip pagrindinė LSMU
rezidentūros bazė, gaus 20 proc. lėšų

Rektorato posėdyje. 2014 m. kovo 31 d.

Pritarta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto 2013 m. metinei veiklos
ataskaitai
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno pateiktą informaciją,
nutarė pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2013 m. metinei veiklos
ataskaitai ir, atsižvelgęs į pateiktas pastabas bei pasiūlymus, teikti Senatui ir
tvirtinti Universiteto Taryboje.
AVE VITA inf.

LSMU Senato posėdyje. 2014 m. balandžio 4 d.

Nutarimai
N. Jasinskas, P. Dobožinskas ir K. Stašaitis JAV baigė skubiosios medicinos
rezidentų vadovams skirtus mokymus.
K. Šimatonio nuotraukos
vą. LSMU dėstytojai netgi sulaukė
siūlymų vykdyti tyrimus su didžiausiais pasaulio universitetais. Puikų
kauniečių darbo įvertinimą atspindi
ir tai, kad spalio mėnesį komanda
pakviesta savo darbą pristatyti ACEP
metinės konferencijos metu.
„Naujų efektyvių mokymo būdų
ieško visi. Mes galėjome ne tik pri-

statyti idėją, bet ir jos įgyvendinimo
būdus, nes tokie mokymai jau vyksta LSMU Ekstremaliosios medicinos
katedros studentams ir skubiosios
medicinos rezidentams, – apibendrino K. Stašaitis. – Ateityje šis mokymo
būdas gali būti pritaikytas kitose
medicinos – ir ne tik medicinos – srityse.“

Rezidentų skaičius.
Ar tai problemos sprendimas?
Džiuljeta Kulvietienė

informacija

mažiau, nei gauna dabar, mano LSMU
Podiplominių studijų centro dekanas
doc. Kęstutis Petrikonis?
„Šiuo metu 18 proc. rezidentų dirba
kitose rezidentūros bazėse nei pagrindinė – Kauno klinikos. Remiantis
ministro sprendimu, apie 35 proc.
jau nuo rugsėjo 1 d. turėtų dirbti
kitose rezidentūros bazėse. Be pasirengimo, toks pokytis būtų labai
juntamas visiems. Nežinia, kurių
programų ir kelintų studijų metų rezidentams, kokiais kriterijais remiantis reikėtų išvykti?“ – kelia klausimą
dekanas.
Doc. K. Petrikonis sako, kad nėra
tiek pasirengusių, o labiau patvirtintų – akredituotų rezidentūros bazių,
kurios galėtų priimti tiek rezidentų
ir vadovų, kurie jose vadovautų
praktikai.
„Gal ministerija savo poziciją keis?
Gydytojai rezidentai sunerimę. Jie
pasakė savo požiūrį į šią problemą.
Juk ministerijoje yra sukurtos mažiausiai 2 grupės šioms problemos
spręsti, ieškoti sprendimų, kaip
galėtų padidėti rezidentų judumas
į kitas rezidentūros bazes, – sako
doc. K. Petrikonis. – Šis klausimas
dabar intensyviai analizuojamas.
LSMU Senatas jau 3 kartus kreipėsi
į Sveikatos apsaugos ministeriją su
iniciatyva ilginti dalies rezidentūros
programą vienais metais – praktinė
rezidentūros dalis tokios trukmės visos rezidentūros laikotarpiu vienu ar
keliais etapais turėtų būti atlikta kitoje, ne pagrindinėje, bazėje. LSMU,
suderinęs su VU, 4 metų laikotarpiu
palaipsniui, etapais pailgina 31-osios
programos rezidentūros laiką.“
Kovo 24 d. į Sveikatos apsaugos bei
Švietimo ir mokslo ministerijas su
konkrečiu siūlymu, sukonkretinus
laiką ir rezidentūros studijų programas, buvo išsiųstas kovo 21 d.
LSMU Senato sprendimas. Pasak doc.

K. Petrikonio, kol kas jokios reakcijos
į šiuos siūlymus nežinoma.
„Vyksta pokalbiai, derybos, svarstoma rezidentų judumo ir rezidentūros
bazių plėtra. Ministerijai pasiūlyta
svarstyti galimybę, kad į tolimesnius
Lietuvos kampelius išvykstantiems
rezidentams būtų apmokama kelionė, nes reikia grįžti studijoms į
Universiteto Klinikas. Svarstyta, gal
galėtų prisidėti savivaldybės ir padėti
išlaikyti gyvenamąjį plotą ar dar kažkuo, kažkaip padėti, bet visa tai kol
kas neįgyvendinta,“ – sako dekanas.
„Svarbu pažymėti, kad didesnis rezidentų judumas gydytojų trūkumo
periferinėse ligoninėse neišspręs,
nes rezidentas nėra savarankiškas.
Mažos ligoninės neatitiks rezidentūros bazei keliamų reikalavimų, nes
tai yra ne mūsų Universiteto, bet
Europos direktyvose ir Europos gydytojų specialistų draugijų pateiktuose
gydytojų rengimo reikalavimuose suformuluota pozicija. Rezidentas yra
tik gydytojo padėjėjas, kurio kompetencija nuolat stiprėja ir didėja savarankiškumas“, – kalbėjo dekanas.
Ar tai gali garantuoti tos bazės, apie
kurias galvoja ministras?
„Egzistuoja ministerijos išleisti teisės
aktai ir nuostatai, kuriuose teigiama,
kad rezidentas yra prižiūrimas, kai
jis dirba, budi ligoninėje ir pan. Kaip
rezidentas bus prižiūrimas, kai trūksta gydytojų? Būsimi gydytojai turi
mokytis ten, kur gydytojų netrūksta,
ir mokytis dirbti taip, kad nieko netrūktų…“, – sakė doc. K. Petrikonis.
„Kai akredituojama rezidentūros
bazė, žiūrima, kokiam rezidentūros
ciklui ji tinkama, ar ilgai galima
praleisti laiko toje bazėje. Galvoti,
kad rezidentas nuvažiuos į kažkur
ir kažką darys – tarsi nesupratimas
rezidentūros esmės. Rezidentai turi
mokytis, jie dar nėra pasirengę savarankiškai dirbti.
4 p.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto (Žin., 2010,
Nr. 81-4231) antrojo skirsnio 37 punkto 2 papunkčiu, Senatas nutaria patvirtinti šių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios pakopos studijų
programų, dėstomų užsienio kalba, 2014–2015 m. m. studijų planus:
1) pirmosios pakopos „Gyvulininkystės technologija“ (nuolatinė forma, I k.);
2) pirmosios pakopos „Akušerijos“ (nuolatinė forma), I k.;
3) pirmosios pakopos „Slauga“ (nuolatinė forma, I k.);
4) pirmosios pakopos „Kineziterapija“ (nuolatinė forma, I k.);
5) pirmosios pakopos „Ergoterapija“ (nuolatinė forma, I k.).
Vadovaudamasis „Aukštojo mokslo diplomo priedėlio pildymo rekomendacijomis“, patvirtintoms LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 17 d.
įsakymu Nr. V-2182 bei LSMU Senato 2010 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 3-06
„Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto diplomų ir diplomo priedėlio
(priedo) blankų patvirtinimo“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas
nutaria papildyti Magistro diplomo priedėlio (kodas 7125R) blanko privalomąją
formą serija „XXX“.
Prof. Vilius Grabauskas, Senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė
LR
LR
LR
LR

sveikatos apsaugos ministrui V. P. Andriukaičiui
švietimo ir mokslo ministrui D. Pavalkiui
Seimo Švietimo reikalų komiteto pirmininkui
Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui

KREIPIMASIS
Atsakomasis raštas į SAM 2014 m. kovo 28 dienos raštą
dėl rezidentų skaičiaus 2014 m. balandžio 3 d.
LSMU Studentų atstovybė ir LSMU Rezidentų taryba yra labai šokiruota gavusi
SAM 2014 kovo 28 dienos raštą dėl rezidentūros finansavimo tvarkos pokyčių.
Su rezidentūra susijusius klausimus jau turėtų spręsti bent dvi SAM darbo grupės, tačiau ministerija apsiriboja nepagrįstų, nė su viena suinteresuota puse
nederintų įsakymų siuntinėjimu, vietoj to, kad susirinkimuose siektų lygiateises
diskusijos ir kompromisinio problemų sprendimo. Tenka pripažinti, kad SAM sukurtos darbo grupės rezidentų problemai spręsti yra neveiksnios ir sprendimai
bet kokiu atveju priimami neatsižvelgiant į darbo grupių siūlymus.
Suprantame, kad akredituotų rezidentų rengimo bazių plėtra yra siektinas procesas. Šiuo metu LSMU akredituotos rezidentūros studijų bazės yra pateikusios
duomenis, kokį rezidentų skaičių gali priimti. Tačiau norint didinti rajonuose
studijuojančiųjų kiekį, reikia viršyti esamas bazių galimybes arba dirbtinai didinti akredituotų įstaigų skaičių, tai neabejotinai atsilieps rezidentų rengimo
kokybei. Visais atvejais būtų visiškai prasilenkiama su pagrindiniu rezidentūros
tikslu – profesionalaus ir atsidavusio Lietuvai gydytojo parengimu.
Neaišku, kuo remiantis ministerijos rašte grasinama maniera prašoma universitetų
pateikti ilgalaikius rezidentų profesinės praktikos planus rajoninėse ASP), numatant
svarbiausių universitetinių rezidentų rengimo bazių finansavimo mažinimą jau nuo
š. m. rugsėjo 1 d. Taip sukuriamas mechanizmas priverstinai išsiųsti nepasirengusius tam rezidentus į diskutuotinų sąlygų ir kokybės bazes. Tokiam nepasvertam
ministerijos kategoriškumui griežtai prieštaraujame ne tik dėl jau minėto studijų
kokybės klausimo, bet ir dėl socialinio paketo siūlymo nebuvimo. Remdamiesi
vykdytomis rezidentų apklausomis, ne kartą esame pateikę pagrindines rezidentų
problemas, kurių efektyviam sprendimui tereikia konstruktyvaus dialogo.
Norime pabrėžti, kad rezidentas yra gydytojo mokinys, jo teikiama sveikatos
priežiūros paslauga gali būti vykdoma tik prižiūrint gydytojui vadovui. Todėl
priverstinai išsiųstas į rajoninę ligoninę rezidentas neišspręs gydytojų trūkumo
problemos regionuose. Esame susirūpinę ir dėl tokio priverstinio išsiuntimo
padarinių gydytojo vadovo ir rezidento santykiams ir, svarbiausia, sveikatos
priežiūros paslaugos kokybei.
Apibendrindami norime pabrėžti, kad esame suinteresuoti spręsti sveikatos
priežiūros specialistų netolygaus pasiskirstymo problemą Lietuvoje. Tačiau kategoriškai nesutinkame su dabartiniais ministerijos darbo metodais, kurie ne
tik neišsprendžia aptartų problemų, bet ir ugdo priešiškumą. Primygtinai reikalaujame pradėti konstruktyvų dialogą ir siūlome suintensyvinti SAM sudarytų
darbo grupių veiklą, laikantis apibrėžtų terminų ir susitikimų periodiškumo.
Izabelė Girčytė, LSMU Studentų atstovybės prezidentė
Rita Gudaitytė, LSMU Rezidentų tarybos pirmininkė
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kauNo kliNikose
tranSpLantUota širdiS
Džiuljeta Kulvietienė

P

rieš savaitę kauno klinikose atlikta širdies transplantacija.
„širdis atskraidinta iš šiaulių. visos
tarnybos dirbo labai sklandžiai, operacija pavyko, – pasakoja kardiologė
dr. L. Jankauskienė ir džiaugiasi
kauno klinikų transplantacijos
koordinatorių, vadovaujamų dr. Sondros kybartienės, darbu bei puikiu
bendradarbiavimu su šiaulių ligonine. – informacijos perdavimas, donoro paruošimas (skysčių pusiausvyra,
vaistų koregavimas, hipernatremija)
vyko labai operatyviai ir sklandžiai.“
Pasak dr. L. Jankauskienės, iš kauno
klinikose registruotų recipientų tiko
64 m. kaunietis, į širdies transplantacijos laukiančiųjų sąrašą dėl širdies
nepakankamumo įtrauktas gana

neseniai – sausio mėn. greitai progresuojant širdies nepakankamumui,
vasario pradžioje būsimam recipientui buvo implantuotas dirbtinis
skilvelis, kuris ir padėjo laukti transplantacijos, gydantis namuose.
atsiradus donorui, recipientas visai
nedvejojo – sutiko iš karto vos tik
jam buvo paskambinta ir pakviesta
atvykti į kauno klinikas.
dr. ramūnas bolys, dr. algimantas
budrikis ir anesteziologas dr. Edvinas šneideris išskrido į šiaulius
parvežti donoro širdies. atlikus
visus reikiamus tyrimus, dr. Povilas Jakuška, rezidentas dainius
karčiauskas, anesteziologas dr. Linas nasvytis kauno klinikose laukė
pasirengę transplantacijai. grįžęs
iš šiaulių, prie jų prisijungė ir dr.
ramūnas bolys.

dr. P. Jakuška, dr. L. Jankauskienė.
kardiochirurgų brigada, vadovaujama
dr. Povilo Jakuškos, atliko širdies
persodinimo operaciją. tai jau antroji širdies transplantacija, kuriai
vadovavo ir ją atliko prof. rimanto
benečio mokinys – dr. P. Jakuška.
Pirmąją širdies transplantaciją dr.
P. Jakuška atliko tuo metu, kai prof.

K. Šimatonio nuotr.
r. benetis buvo išvykęs iš Lietuvos.
Pastarąją, antrąją transplantaciją dr.
P. Jakuška atliko prof. r. benečiui darant kitą sudėtingą širdies operaciją
pacientui, kuriam buvo diagnozuota
aortos disekcija (sutapimas – pacientui iš šiaulių).
dr. L. Jankauskienė pasakojo, kad

širdies persodinimo operacija praėjo
sklandžiai – nebuvo nereikalingo
kraujavimo ir jokių kitų netikėtumų
arba problemų. vos tik perkelta
širdis iš karto pradėjo dirbti. Pacientas po paros ekstubuotas, atjungtas
nuo dirbtinio kvėpavimo aparato.
šiuo metu pacientas sąmoningas,
jo savijauta stabili, jis jau sėdi, pats
nueina į tualetą. Pamatęs gydytojus,
džiaugsmingai kelia nykščius į viršų
rodydamas, kad viskas gerai. artimiausiu metu jį planuojama iškelti
į skyrių.
dr. L. Jankauskienė džiaugiasi puikiu
bendravimu tarp ligoninių ir donorų
paruošimu.
„visada džiugu, kai visos grandys
veikia ir dirba sklandžiai“, – sako dr.
L. Jankauskienė, šiuo metu kartu su
reanimacijos gydytojais prižiūrinti
recipientą. Ji bus jo gydanti gydytoja, kai tik vyriškis bus perkeltas į
skyrių.
kauniečio dar laukia apie mėn.
gydymas kauno klinikų skyriuje ir
reabilitacija.

NeiNvaziNis iNtrakraNijiNio sPaudimo matavimas:
LaiMėjiMai ir perSpektyvoS
LSMU mokslininkai kartu su šveicarijos Ãrau ligoninės neurochirurgijos skyriaus gydytojais dalyvauja ktU koordinuojamame projekte, kuriame vertinamas neinvazinio intrakranijinio spaudimo
matavimo metodo patikimumas ir tikslumas palyginti su invaziniu būdu pamatuotu intrakranijiniu spaudimu. tyrimas atliekamas LSMU neurologijos klinikoje kartu su ktU mokslininkais,
vadovas doc. kęstutis Petrikonis.
Loreta Giedraitienė

N

eurologijos klinikos gydytojas dr.
vaidas Matijošaitis ultragarsinius
tyrimus atlieka jau septynerius metus, domėjimosi sritis – ultragarsiniai
galvos ir kaklo kraujagyslių tyrimai,
jų taikymas neurologinių ligų diagnostikai. šis neinvazinis intrakranijinio spaudimo matavimo metodas
tyrėjui yra ypač įdomus.
kaip sako dr. vaidas Matijošaitis,
tyrimu siekiama įvertinti ktU mokslininkų išrasto neinvazinio intrakranijinio spaudimo matavimo metodo ir
matuoklio tikslumą. Matavimo duomenys lyginami su invaziniu juosmeninės punkcijos metu pamatuotu
smegenų skysčio spaudimu, kuris,
esant sveikam stuburo kanalui, beveik atitinka intrakranijinį spaudimą.
Į atliekamą tyrimą įtraukiami tam
tikromis nervų sistemos ligomis sergantys pacientai, kurių ligų diagnostikai reikalinga juosmeninė punkcija.
taikant šį neinvazinį intrakranijinio
spaudimo matavimo prietaisą su-

kaupta nemažai patirties. galime
pasidžiaugti, kad LSMU neurologijos
klinikoje pirmieji atlikome didelės apimties klinikinį tyrimą. šiuo
tyrimu įrodėme, kad neinvazinio
intrakranijinio spaudimo matuoklio
paklaidos, palyginti su invaziniu
matavimu, yra nedidelės, o šis tyrimas yra pranašesnis už kitus neinvazinius metodus, galinčius tik apytiksliai prognozuoti intrakranijinio
spaudimo padidėjimą. šios studijos
atliktų tyrimų duomenys 2012 m.
buvo publikuoti viename iš žinomiausių Jav neurologijos žurnalų
„neurology“. dr. v. Matijošaitis šiuos
duomenis pateikė ir daktaro disertacijoje „neinvazinių ultragarsinių
intrakranijinio spaudimo matavimo
metodų klinikinė vertė“.
dr. v. Matijošaitis pažymėjo, kad
Lietuvos mokslininkų sukurtas neinvazinis intrakranijinio spaudimo
matavimo metodas iš pradžių atrodė sudėtingas. Įvertinus atliktus
tyrimus, dabar juo galima labiau
pasitikėti. Skirtumai tarp invazinio ir

neinvazinio matavimo buvo nedideli,
siekė 2,2 mm Hg. vertinant intrakranijinį spaudimą, tai rodo gerą metodo tikslumą ir patikimumą. Sukaupta
patirtis leidžia tikėtis tolesnio prietaiso panaudojimo klinikinėje praktikoje, ypač tokių grėsmingų ligų kaip
išeminis bei hemoraginis insultai,
galvos smegenų traumos, neuroinfekcijos ir galbūt kitų mažiau intrakranijinio spaudimo srities nagrinėtų
neurologinių ligų diagnostikai.
Panašia kaip ir dr. v. Matijošaičio
mokslinio darbo metodika atliktas
tyrimas Jav. Lyginant neinvazinio
intrakranijinio spaudimo ir juosmeninės punkcijos metu pamatuoto
smegenų skysčio spaudimo skirtumus gauti panašūs duomenys. tokie
skirtumai visiškai priimtini klinikiniame darbe.
neinvazinis intrakranijinio spaudimo
matavimo prietaisas ateityje padėtų
išvengti sudėtingų pacientui invazinių intrakranijinio spaudimo matavimo procedūrų, su invazija susijusių
komplikacijų.
„Smagu bendradarbiauti su ktU
mokslininkais, kurie sukūrė pirmąjį
pasaulyje patentuotą neinvazinio
intrakranijinio spaudimo matavimo
prietaisą, matuojantį intrakranijinį
spaudimą absoliučiaisiais vienetais
(mm Hg). galime įvertinti neinvazinio intrakranijinio spaudimo matavimo tikslumą, lygindami jį su aukso

dr. vaidas Matijošaitis.
standartą atitinkančiais matavimais.
Mano nuomone, laukia puikios perspektyvos. tikiuosi, kad ateityje šis
eksperimentinis metodas bus sertifikuotas tiek Europoje, tiek ameriko-
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Paminėtos VA prof. dr. Tomo Šniukštos 100-osios gimimo metinės
LVA profesoriui agrarinių mokslų daktarui Tomui Šniukštai
šių metų balandžio pirmąją būtų sukakę 100 metų. LSMU
Veterinarijos akademijos jaukioje Žalčio salėje, dalyvaujant
prof. T. Šniukštos šeimos nariams, VA senjorams, Akademijos
bendruomenės nariams, buvo pagerbtas ilgamečio LVA darbuotojo, pirmosios veterinarijos gydytojų laidos absolvento, vieno
veterinarinės chirurgijos Lietuvoje pradininkų atminimas.
Tomas Šniukšta gimė 1914 m.
balandžio 1 d. Raseinių apskrities
Betygalos valsčiaus Pakalniškių kaime, ūkininkų šeimoje. 1936 m. tapo
Veterinarijos akademijos pirmakursiu. Dalį bendrųjų dalykų lankęs ir
laikęs Vytauto Didžiojo universiteto
Medicinos fakultete, specialiuosius –
Veterinarijos akademijoje, visus
baigiamuosius egzaminus išlaikė
„labai gerai“ ir 1941 m. įgijo veterinarijos gydytojo vardą ir teises –
toks įrašas yra septintuoju numeriu
pažymėtame T. Šniukštai išduotame
diplome. Darbštus, talentingas ir
perspektyvus jaunas veterinarijos gydytojas 1942 m. žiemą buvo
pakviestas į Veterinarijos akademiją
ir paskirtas Poliklinikos ir Kaustymo
katedros vadovu.
1948 m. T. Šniukšta Kauno valstybinio universiteto Taryboje apgynė
disertaciją „Arklio prolapsus penis
etiologija ir operacinis gydymas,
nepažeidžiant uretros“. Jam suteiktas
veterinarijos mokslų kandidato laipsnis (vėliau nostrifikuotas į daktaro), o
1951 m. – docento pedagoginis vardas.
1956 m. docentas T. Šniukšta skiriamas Chirurgijos katedros vedėju.
1974 m. doc. T. Šniukštai suteiktas

profesoriaus vardas. Chirurgijos katedros vedėjo pareigas ėjo iki 1982
m., vėliau – profesorius konsultantas. Išdirbęs 52 metus akademijoje,
1994 m. profesorius išėjo į užtarnautą
poilsį. Mirė 1996 m. birželio 11 d.
Iki pat darbo Akademijoje pabaigos
prof. T. Šniukšta dėstė specialiąją
chirurgiją, ortopediją ir oftalmologiją:
skaitė paskaitas ir vedė praktikos
darbus. Paskelbė per 80 mokslinių
straipsnių, daugybę publikacijų
įvairiuose leidiniuose, parašė ir
išleido septynis vadovėlius studentams. Be tiesioginio darbo su studentais bei mokslinės veiklos, vedė
daugybę pasitobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursų, buvo ilgametis
Veterinarijos fakulteto metodinės
komisijos pirmininkas, Lietuvos veterinarijos mokslinio tiriamojo instituto
jungtinės Mokslinės tarybos narys,
Lietuvos žirginio sporto federacijos
biuro narys bei žirginio sporto Kauno
sekcijos pirmininkas.
Prof. T. Šniukšta su žmona Onute, nusipelniusia lietuvių kalbos
mokytoja, užaugino dvi dukras:
Danguolę (ilgametė „Vagos“ leidyklos anglų kalbos redaktorė),
Jūratę (pianistė, Lietuvos muzikos

J. Jonikienės nuotraukos
akademijos docentė) ir sūnų Kastytį
(kurortologijos mokslų daktaras).
Atminimo popietės metu profesoriaus T. Šniukštos mokiniai savo
Mokytoją prisiminė kaip talentingą,
profesionalų veterinarijos gydytoją
chirurgą, darbštų, kūrybingą ir šiltą
inteligentišką šviesuolį, žodžio
meistrą, atsidavusį pedagoginiam darbui, apsuptą studentų, mielai dalijusį
savo sukauptą patirtį, skatinusį
siekti mokslo aukštumų, vadovavusį
studentų diplominiams darbams,
padėjusį jiems rengti mokslinius
straipsnius SMD konferencijoms.
Tarp pasisakymų, meninę programą
parengusi, pianinu skambino prof.
T. Šniukštos dukra Jūratė, jai talkino
profesoriaus anūkai ir proanūkiai.
Dukra Danguolė padėkojo Akademijos
bendruomenės nariams už parodytą
pagarbą jos tėveliui. Pavaišinti

šeimos narių suruoštomis vaišėmis,
pabendravę ir sudainavę „Už Raseinių
ant Dubysos…“ – mėgstamiausią profesoriaus dainą, atminimo popietės

dalyviai pagerbė iškilų žmogų,
Mokytoją, vieną mūsų Alma Mater
patriarchų – prof. Tomą Šniukštą.
Veterinarinės chirurgijos dėstytojai

Rezidentų skaičius. Ar tai problemos sprendimas?
2 p.
Jie ir privalo mokytis geroje bazėje,
kad įgytų žinių ir patirties. Todėl ir
siūlyta pailginti rezidentūrą. Tuomet
rezidentams būtų galima geriau
padėti, jie taptų savarankiškesni,
įgytų daugiau kompetencijos, jiems
reikėtų mažiau priežiūros. Manau,
tai buvo logiškas siūlymas, – apie
siūlymą pailginti rezidentūros laiką
sako doc. K. Petrikonis. – Tam pritarė
ir VU. O tai, kas siūloma ministro
laiške – nėra natūralus procesas. Nenatūralumas visada pridaro daugiau
bėdos nei naudos.“
„Kaip atrinkti, kas turi važiuoti? Kurių specialybių rezidentai? Kodėl reikia kivirčo?“ – svarsto doc. K. Petrikonis ir kaip pavyzdį pateikia Šeimos
medicinos rezidentūros programą.
„Jų rezidentų važiuoja daug, jie gali
dirbti mažose rezidentūros bazėse,
poliklinikose. Mūsų Universitetas
šiai studijų programai turi akreditavęs 38 tokias bazes. Ar turime teisę
pasakyti: jie važiuos visi, o kitos
specialybės – ne? Kuriuos palikti,
kaip tuos 20 proc. atrinkti, kuriuos
išsiųsti? Būtų didelis sąmyšis vien
skirstant. Todėl mes vertiname, kad
tai yra iki galo neapsvarstytas reikalas ir nemanome, kad jis kada nors
galėtų būti kaip nors įgyvendintas
tokia forma.“
Doc. K. Petrikonis įsitikinęs, kad yra
rezidentūros bazių, kur dalis rezidentūros galėtų būti atliekama. Ne visų
rezidentūros programų vadovai apie

tai žino, nes per pastaruosius metus
kai kuriose įstaigose įvyko kokybinių
šuolių, pradėjo dirbti labai gerai parengti jauni specialistai. Tačiau vadovauti rezidentui galima tik turint 5 m.
darbo pagal specialybę stažą.
„Bazes renkasi patys gydytojai
rezidentai. Jei jie nesirinks tos ar
pasirinks kitą, Universitetas pagal
patvirtintą tvarką svertų neturės. Jau
keleri metai ieškome įvairių būdų
supažindinti rezidentus su tam tik
romis ligoninėmis, tarpininkaujame
vykstant į respublikines specialistų
konferencijas, kur galima bendrauti,
ieškoti naujų galimybių, kalbamės
ir su rezidentais, ir su bazėmis,
organizuojame informacijos sklaidą
ir susitikimus, – pasakoja dekanas,
pats dažnai vykstantis į potencialias
rezidentūros bazes. – Informacijos
nebuvimas daro didelę įtaką. Kaip
rezidentas važiuos ten, kur jo niekas nelaukia, nesieja giminystė,
šaknys... Juk rezidentūra, jos bazės
susijusios su daug kuo – taip pat ir
su šiais dalykais.“
Man iš dokumento neaišku, ar kalbama tik apie naujus rezidentus, ar
apie visus?
„To ir nepasakoma, – atsako doc.
K. Petrikonis. – Aišku viena, kad Kauno klinikos gaus mažiau pinigų kaip
pagrindinė rezidentūros bazė. Dokumentas adresuotas Universitetui. Juo
remiantis, mažiau rezidentų rinktųsi
Kauno klinikas kaip rezidentūros
bazę, nes ji 20 proc. mažiau turės

lėšų rezidentų reikmėms.“
„Tokie dalykai nepadaromi iš karto –
reikia laiko, natūralaus proceso, o
svarbiausia – geranoriškos diskusijos
su visomis pusėmis, rezidentais,
esamų ir potencialių rezidentūros
bazių ir rezidentūros studijų programų vadovais, savivaldybėmis. Jau
senokai laikas pradėti tai rimtai daryti“, – sako LSMU Podiplominių studijų
centro dekanas doc. K. Petrikonis.
***
LSMU gavus sveikatos apsaugos
ministro Vytenio Povilo Andriukaičio
pasirašytą dokumentą „Dėl rezidentų
skaičiaus“, LSMU Rezidentų taryba
ir LSMU Studentų atstovybė parašė
atsakymą ir pareiškė savo nepasitenkinimą esama padėtimi, taip pat
ir tuo, kad nėra bendrų susitarimų,
nevyksta dialogas ir pan.
„LSMU Studentų atstovybė ir LSMU
Rezidentų taryba yra labai šokiruota,
gavusi raštą dėl rezidentūros finansavimo tvarkos pokyčių“, – rašoma
studentų ir rezidentų atsakyme
ministrui.
LSMU Rezidentų tarybos pirmininkė
Rita Gudaitytė sako, kad kol kas –
jokios reakcijos ar atsakymo į jų
rašte ministerijai išdėstytas mintis
ar paaiškinimo, kaip toliau turėtų
būti vykdomas ministro pasirašytas
dokumentas, nėra.
„LSMU Rezidentų taryba nėra patenkinta tuo, kad per 2 m. sukurta keletas darbo grupių, į kurias pakviesti
ir rezidentų, ir LSMU administracijos,

taip pat ligoninių, kitų įstaigų atstovai, kurie turėtų spręsti aktualią
sveikatos sistemos problemą, ieškoti
sprendimo būdų. Deja, niekas nėra
vykdoma. Sprendimai nepriimti,
sutarimo nėra, aiškaus darbų plano
ar siekių nematyti“, – sakė R. Gudaitytė.
„Savo siūlymus ne kartą esame ir
raštu pateikę, ir kalbėję, ir diskusijų
metu pasakę, ką mes, kaip jaunimas,
kaip rezidentai, siūlytume, ką reikia
keisti, į ką atkreipti dėmesį ir kokias
problemas pirmiausia spręsti. Deja,
iš ministerijos, iš ministro – jokių
konkrečių sprendimų, jokio bendro
sutarimo. Tarsi ir visi suprantame,
žinome problemos aktualumą, tačiau
ministerija ieško sprendimų grasinančiais įsakymais. Ministras kalba
apie dialogą darbo grupėse, apie
sprendimų ieškojimą drauge, tačiau
matome, kad priimami sprendimai
nederinti nei su viena iš suinteresuotų grupių ir tenkina tik ministerijos
užmojus, – sakė LSMU Rezidentų
tarybos pirmininkė. – Nesuprantame
ministro pozicijos: ar jis nori padaryti
tiesiog kad būtų palankiau valstybei,
ministerijai, visuomenei, teigdamas,
kad yra tariamasi, deramasi, nors iš
tikrųjų mes dialogo nejaučiame.“
„Darbo grupės sukurtos tam, kad
būtų galima kalbėtis ir aiškintis
problemas. Puiku. Tik jos nevyksta
periodiškai, nėra laikomasi terminų,
numatytų darbų, neturime įvykusių
susirinkimų protokolų. Mes savo

namų darbus atliekame, ministerija
savo namų darbų – ne,– sako gydytoja rezidentė. – Jei jau kuriame darbo
grupes, kad būtų sprendžiama problema, jei matome konkrečius sprendimo būdus, tai ir darykime, o ne
kurkime dar 3 darbo grupes su analogišku pavadinimu, gvildenančias
tą pačią aktualią problemą. Kokiu
tikslu kuriamos darbo grupės, jei vis
tiek neatsižvelgiama į siūlymus, o
išleidžiami įsakymai, nutarimai taip,
kaip kažkam palankiau. Įsakymai
nuleidžiami „iš aukščiau“, be jokio
mechanizmo, išaiškinimo, kaip tai
turėtų būti įgyvendinta, vykdoma.
Šiandien turime įsakymą ir patys privalome kurti punktus, pagal kuriuos
turėtume tuo įsakymu vadovautis.
Mūsų specialybė skirta padėti žmonėms, o ne kovoti su įsakymais ar
valstybės politika“. LSMU Rezidentų
tarybos pirmininkė sako, kad kol kas
rezidentų mintys, lemiamos šiandienos politinių įvykių, ministro kalbų,
yra apibrėžiamos „baigiu ir išvažiuoju“. – Jauni žmonės, baigę studijas,
nori dirbti, o ne kovoti su vėjo malūnais. „Jau pasakėme visa, ko reikia:
socialinio paketo, bazę akredituoti
tokią, kad ji būtų tinkama priimti
rezidentus, su tinkamomis sąlygomis
mokytis, o ne dirbtinai kurti vietas ir
išsiųsti jaunimą vien tam, kad būtų
išsiųstas. Rezidentas mokymo bazėje
turi semtis žinių, o ne atlikti kažkieno paliktus darbus ir užkaišioti kitų
skyles.“
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Erasmus keliai veda į Brno Masaryko universitetą
Kalbų ir edukacijos katedros lektorės Loreta Alešiūnaitė ir Sigita
Morkevičienė kovo mėnesį turėjo puikią galimybę tobulinti specifines dalyko dėstymo žinias ir įgyti patirties pagal Erasmus akademinio personalo mobilumo programą Čekijos Brno Masaryko
universiteto Medicinos fakulteto Kalbų centre. Vizito tikslai buvo
susipažinti su čekų, kaip profesinės užsienio kalbos kitakalbiams
studentams bei lotyniškosios profesinės terminijos mokymo/si
bei patikros metodikomis, profesinės literatūros ištekliais Brno
universiteto bei Moravijos krašto bibliotekose, aptarti tolesnio
bendradarbiavimo tarp LSMU Kalbų ir edukacijos katedros ir Masaryko universiteto Kalbų centro galimybes.

Prof. Libor Švanda, Užsienio ryšių ir studijų skyriaus prodekanė, Erasmus
programų koordinatorė prof. Hana Katr �kov�, LSMU Kalbų ir edukacijos
katedros lektorės Sigita Morkevičienė ir Loreta Alešiūnaitė, prof. Kate ina
Po ízkov�.
Masaryko universiteto archyvo nuotr.
Loreta Alešiūnaitė,
Sigita Morkevičienė,
LSMU Kalbų ir edukacijos katedros
lektorės

Č

ekijos Respublikos Pietų Moravijos
krašto sostinėje Brno gyvena apie
400 tūkst. gyventojų. Mieste yra net
6 universitetai, tad jį galima vadinti
tikru studentų miestu. Mus sužavėjo
senamiesčio gatvės, parkai, rūmai
ir skverai, XIII a. menanti ant kalvos
stūksanti Špilberko pilis ir bažnyčios,
ypač miesto simboliu tapusi Šv. Petro
ir Povilo katedra. Vizito kultūrinę
programą čekų kolegų dėka papildė

išvykos į funkcionaliosios architektūros pavyzdį, UNESCO paveldo sąraše
esančią Tugendhat vilą bei į Lednicė
miestelį, žinomą dėl unikalaus kraštovaizdžio angliškos stilistikos parko
ir baroko, klasicizmo, naujojo gotikos
stilių pilies rūmų.
Tačiau turininga kultūrinė programa
neužgožė paties universiteto įspūdžio. Įkurtas 1919 m. sausio mėn.
28 d. Brno universitetas yra pavadintas pirmojo nepriklausomos Čekijos
prezidento, filosofo ir sociologo Tomašo Garrigue Masaryko vardu. Šiuo
metu jame yra Medicinos, Filosofijos,
Teisės, Gamtos mokslų, Informati-

kos, Pedagogikos, Ekonomikos ir
administravimo, Socialinių ir Sporto
studijų fakultetai, apie 200 katedrų,
institutų ir klinikų. Brno Masaryko
universitete mokosi daugiau kaip 44
tūkstančiai studentų, kasmet priimami studentai iš Malaizijos, Turkijos,
Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Uzbekistano, Kinijos, Rusijos, Ukrainos,
Norvegijos ir kitų šalių. Tai didžiausias Moravijos krašto universitetas,
aktyviai dalyvaujantis Brno socialiniame ir kultūriniame gyvenime.
Universitete mokslo metai prasideda
spalio 1 dieną. Žiemos egzaminų
sesija vyksta vasarį, pavasario sesija – birželio ir rugsėjo mėnesiais.
Universitetas turi puikiai funkcionuojančią informacinę sistemą, todėl
paskaitų tvarkaraščius, įvertinimus ir
jų komentarus, paskaitų medžiagą ir
užduotis galima pasiekti iš bet kur,
tiesiog prisijungus prie sistemos.
Studentas, eidamas į paskaitas, žino,
kokia literatūra bus naudojamasi,
kokius klausimus dėstytojas užduos.
Dauguma Brno Masaryko universiteto studentų studijuoja Bohunice
esančiame Universiteto studentų
miestelyje, moderniose, kompiuterizuotose auditorijose. Čia sudarytos
puikios sąlygos studijoms, galima
skaniai ir greitai pavalgyti keliolikoje
kavinių, naudotis bibliotekos skai
tykla, poilsio zonose pabendrauti su
draugais, uždaru tuneliu nueiti apsipirkti į didžiulį prekybos centrą. Bendra Bohunice universiteto miestelyje
atliktų statybos ir rekonstrukcijos
darbų suma viršija 200 mln. eurų,
jame yra įsikūrę Medicinos, Gamtos
mokslų ir Sporto studijų fakultetai,
biblioteka ir mokslinių tyrimų cent
rai, Universitetinė ligoninė ir Biotechnologijų inkubatorius.
Universiteto Kalbų centre studentams yra dėstomos čekų (kaip užsienio kalba), lotynų ir anglų kalbos.
Čekų kalbą kitakalbiai būsimieji
odontologai ir medikai mokosi aštuonis semestrus (ketverius metus) bei
kasmet laiko čekų kalbos egzaminą.
Vizito metu susipažinome su šaunia
Kalbų centro lotynistų komanda.
Aktyvus lotynų profesinės kalbos
pagrindų dėstymas, panaudojant
praktinius pavyzdžius, dėstymo
vizualizavimas lemia studentų suinteresuotumą ir gerą dalyko išmokimą.

Universiteto pastatas.

Brno simboliai.
Erasmus vizito metu dalyvauta visų
lygių čekų (kaip užsienio) ir lotynų
profesinės kalbos pratybose, išstudijuota mokymo/si tematika, studijų
planai, žinių į(si)vertinimo, testų,
kolokviumų, egzaminų rengimo pagrindiniai principai.
Pasinaudojome unikalia galimybe
stebėti anglų kalbos tiesioginę vaizdo konferenciją-pratybas, tris kartus
per savaitę sujungiančias Turkijos,
Anglijos, Suomijos, Vokietijos ir Čekijos universitetuose studijuojančius
kitakalbius studentus ir padedančias
jiems įvaldyti šnekamąją kalbą bei
įgyti tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Belieka tik
pavydėti puikios Universiteto vaizdo
konferencijų-pratybų įrangos bei
dėstytojo Liboro Št p�neko studentų
įdirbio.
Su Brno Masaryko universiteto Medicinos fakulteto Kalbų centro vadovu
prof. Robertu Hel�nu, dėstytojais
prof. Ivana Reškov�, Maria Možn�,
prof. Kate ina Po ízkov�, prof. Libor

Intraperitoninė hiperterminė chemoterapija
Džiuljeta Kulvietienė

K

ovo mėn. gale Europos chirurginės onkologijos draugijų asociacija savo nariams Europos chirurgijos
institute Hamburge (Vokietija) organizavo mokomuosius meistriškumo
(Master class) kursus, kuriuos vedė
pasaulyje pripažinti autoritetingi
savo srities specialistai – ekspertai.
Tai Italijos Milano vėžio instituto dr.
Marcelio Deraco (pilvaplėvės navikai), Prancūzijos Centrinės Liono
ligoninės prof. Olivieras Glehenas
(skrandžio vėžys), Ispanijos Madrido
vėžio centro dr. Santjago GonzalezMoreno (pilvaplėvės navikai) ir JAV
Vašingtono centrinės ligoninės dr.

Paulas Sugarbakeris, pastarasis – išplėstinės vėžio chirurgijos bei intraperitoninės hiperterminės chemoterapijos pradininkas.
Kursai susideda iš teorijos ir praktikos aptarimo. Juose daug naudingo
sužinojo ir baigiantys rezidentūrą, ir
patyrę chirurgai.
Kursuose dalyvavęs Chirurgijos klini
kos Koloproktologijos sektoriaus
vadovas prof. Žilvinas Saladžinskas
džiaugiasi, kad visa intensyvi diena
po teorinės dalies buvo paskirta chirurgijai.
„Šie kursai buvo skirti citoredukcinei chirurgijai, kai operacijos metu
pacientui šalinamas išplitęs vėžys,
apėmęs jau nebe vieną organą, o

kelis, – prisiminimais apie kursus
dalijasi prof. Ž. Saladžinskas. – Atlikus
išplėstinę operaciją ir pašalinus vėžio
ląsteles, atliekama intraoperacinė
chemoterapija, kurios metu vėžį veikiantis chemopreparatas suleidžiamas
į pilvo ertmę ir 1 val. pilvo ertmėje
cirkuliuoja bei veikia žarnyną.“
Prof. Ž. Saladžinskas pasakojo, kad
šio gydymo pagrindinis poveikis
susijęs su preparato temperatūra –
ji turi būti aukštesnė nei žmogaus
kūno temperatūra, t. y. daugiau nei
43 laipsniai. Aparatas garantuoja
cirkuliaciją ir reikalingą temperatūrą,
kuri cirkuliuodama vėsta.
„Moksliniais tyrimais pagrįsta, kad tokios temperatūros preparatas, kontak-

tuodamas su vėžio ląstelėmis (jei jų
dar liko organizme po operacijos), jas
naikina, – pasakojo prof. Ž. Saladžinskas. – Naudojami 2 citoredukcinės
chirurgijos būdai: atviras ir uždaras.“
„Jau atlikta gana daug tyrimų ir darbų bei įrodyta, kad vietiškai (lokaliai)
išplitusio (be metastazių) vėžio gydymas citoredukcine chirurgija lemia
labai gerus rezultatus, – sakė prof.
Ž. Saladžinskas ir minėjo kelių vietų
vėžį: kolorektinis (storosios žarnos),
kiaušidžių, skrandžio ir pilvaplėvės
pirminiai navikai. – Tai sudėtinga, bet
daug žadanti, optimistinė ir jau daug
gerų rezultatų teikianti chirurgija.
Operacija trunka keliolika valandų,
užbaigiama – chemoterapija. Žinoma,

L. Alešiūnaitės nuotraukos
Švanda, prof. Jozefa Artimov�, Eva
D�vidov� ir kitais dėstytojais bei su
Užsienio ryšių ir studijų skyriaus
prodekane, Erasmus programų koordinatore prof. Hana Katr �kov� buvo
apsvarstyta atsakomojo Erasmus
personalo mobilumo vizito į LSMU
Kalbų ir edukacijos katedrą būtinybė, oficialių ir neoficialių susitikimų
metu diskutuota apie esamus ir planuojamus studijų metodikos tyrimus.
Prieita prie išvados, kad abu universitetai daug kuo panašūs, todėl būtų
tikslingas tolesnis intensyvus kalbų
dėstytojų bendradarbiavimas.
Vizitas Brno Masaryko universitete
buvo puikiai organizuotas, jo metu
jutome nuoširdų Kalbų centro kolegų
rūpestį ir suinteresuotumą tolesnio
bendradarbiavimo sėkme.
Dėkojame LSMU Tarptautinių ryšių ir
studijų centrui už galimybę išvykti
pagal Erasmus akademinio personalo
mobilumo programą į Čekijos Brno
Masaryko universiteto Medicinos
fakulteto Kalbų centrą.

sisteminė chemoterapija taip pat turi
savo poveikį. Taikydami citoredukcinę chirurgiją galime išgelbėti daug
daugiau pacientų.“
Kol kas šios operacijos Kauno klinikose dar neatliekamos.
„Jei pradėtume jas daryti, turėtume
ne mažiau nei 10 ir daugiau vien Chirurgijos klinikos pacientų, – iš patirties
kalba Chirurgijos klinikos Koloproktologijos sektoriaus vadovas prof.
Ž. Saladžinskas. – Žinoma, tai būtų
papildomas krūvis visam personalui.“
Lietuvos chirurginės onkologijos
draugijos organizuojamas renginys
šį pavasarį vyks Vilniuje. Prof. Ž. Saladžinskas džiaugiasi, kad dalyvaus
dalis pasaulio citoredukcinės chirurgijos lyderių. Tai Italijos Milano vėžio
instituto dr. Marcelio Deraco ir JAV
Vašingtono centrinės ligoninės dr.
Paulas Sugarbakeras bei kiti.
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informacija

Plėtros tarnyba informuoja
LSMU strateginiai projektai
2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos periodu
Plėtros tarnyba primena, kad 2014-02-21 LSMU Senato nutarimu
Nr. 42-10 buvo patvirtintas strateginių LSMU projektų 2014–2020
m. ES struktūrinių fondų būtino finansavimo sąrašas ir jie yra
laikytini prioritetiniais, teikiant paraiškas finansavimui gauti.
LR švietimo ir mokslo ministerijos finansavimas: 		
1. Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės sukūrimas – 24 mln. Lt
2. Veterinarinės medicinos studijų programai reikalingos infra
struktūros sukūrimas – 31 mln. Lt
LR ūkio ministerijos finansavimas:
1. Ikiklinikinių tyrimų ir klinikinių tyrimų platformos sukūrimas –
18 mln. Lt*
LR žemės ūkio ministerijos finansavimas: 		
1. Infrastruktūros sukūrimas gyvūnų sveikatingumui gerinti bei
inovacijoms veterinarijos srityje diegti – 60 mln. Lt
LR kultūros ministerijos finansavimas:
1. Baisogalos dvaro sodybos ansamblio pritaikymas mokslo, studijų ir visuomenės edukacijos reikmėms – 11,35 mln. Lt
LR energetikos ministerijos finansavimas:
1. Energetinio efektyvumo didinimas
LR vidaus reikalų ministerijos finansavimas:
1. IT sprendimai valdymui ir administravimui
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas:
1. Infrastuktūros pritaikymas neįgaliesiems
2. Vaikų darželio sukūrimas
3. Sveikos gyvensenos ugdymui reikalingos infrastruktūros sukūrimas
* Iš jų: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dalis – 8 mln. Lt.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
dalis – 10 mln. Lt

Informacija dėl 2014–2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinės
paramos periodo
Plėtros tarnyba, siekdama skleisti ir viešinti informaciją Universiteto padaliniams apie įvairių iniciatyvų bei idėjų finansavimo
galimybes, teikia preliminarią informaciją apie LR švietimo ir
mokslo ministerijos rengiamas priemones naujam, 2014–2020 m.,
ES struktūrinės paramos periodui.
Naujasis finansavimo periodas žada nemažai pokyčių, ypač
finansavimo pavyzdžiui, LR švietimo ir mokslo ministerijos admi
nistruojamos ES paramos lėšos mažės daugiau nei 381 mln. Lt
(10 proc.), iš kurių net 245 mln. Lt (23 proc.) bus mažinama lėšų
dalis, skirta švietimo ir mokslo infrastruktūrai. Neabejotinai tai
lems didėjančią konkurenciją tarp institucijų, siekiančių įgyti
ES paramą. Preliminariais duomenimis, iš viso 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos periodu Lietuvai bus skiriama per
23 mlrd. Lt (6,7 mlrd. EUR).
Naujasis finansavimo periodas Lietuvoje bus vykdomas pagal
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų Veiksmų programos
prioritetus, kurie atitinka strategiją „Europa 2020“. Veiksmų programa šiuo metu yra vertinama Europos Komisijos, bet išsamus jos
projektas pasiekiamas internetiniame puslapyje www.esparama.lt
2014–2020 m. Veiksmų programos prioritetai (preliminarios lėšos)
1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas – 678,88 mln. EUR
2. Informacinės visuomenės skatinimas – 244,04 mln. EUR
3. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas –
531,60 mln. EUR
4. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas – 942,36 mln. EUR
5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos – 837,78 mln. EUR
6. Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas – 1182,74 mln. EUR
7. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas –
728,59 mln. EUR
8. Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu –
535,83 mln. EUR
9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas – 663,86 mln. EUR
10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas – 150,36 mln. EUR
11/12. Techninės paramos prioritetas (Veiksmų programai administruoti/Veiksmų programos informavimui ir vertinimui) – 213,35
mln. EUR

Sumani specializacija
Plėtros tarnyba, atkreipdama padalinių dėmesį, kad 2014–2020 m.
Europos Sąjungos struktūriniame periode, vienas iš pagrindinių
prioritetų, skirstant ES paramos lėšas, bus susijęs su projektų
idėjų atitikimu sumaniosioms specializacijoms, teikia informaciją
apie sumaniosios specializacijos prioritetines kryptis ir jų prioritetus, aktualius LSMU, bei esamą dokumentų rengimo situaciją.
Šiuo metu pagal lentelėje nurodytus prioritetus yra rengiami
kelrodžiai ir konkrečios prioritetų įgyvendinimo programos, kuriose paaiškės detalios finansavimo sąlygos. Numatoma, kad pagal

sumaniosios specializacijos kryptis bus finansuojamas visas
procesas – nuo idėjos sukūrimo iki produktų ir paslaugų diegimo
rinkoje. Vadinasi, jog finansavimas, atsižvelgiant į idėjos baigtumo lygmenį, bus skirstomas per šias institucijas: LR švietimo ir
mokslo ministeriją (specialistų rengimas, MTEP infrastruktūra),
LR ūkio ministeriją (startinis kapitalas, prototipų gaminimas ir
komercinimas), Lietuvos mokslo tarybą (fundamentika), Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūrą (jungtiniai mokslo ir verslo
projektai).
Pateikiama informacija yra preliminari, gali kisti, atsižvelgiant į
darbo grupių, ekspertų pastabas.

Informacija, aktuali LSMU, susijusi su sumaniosiomis specializacijomis
Prioritetinė kryptis
Sveikatos
technologijos ir
biotechnologijos

Agroinovacijos
ir maisto
technologijos

Prioritetai
1. Molekulinės
technologijos
medicinai ir biofarmacijai.

Prioritetus sudarantys aspektai
1. Genominės ir postgenominės technologijos.
2. Rekombinantinių baltymų ir kamieninių ląstelių
technologijos.
3. Molekulinės diagnostikos technologijos, biožymenys.
4. Jutiklių, skysčių mikromanipuliavimo, mikro- ir
nano- technnologijos, vaistų pristatymo sistemos.
1. Klinikinių tyrimų procesai, molekulinės biologijos
technologijos, biobankai.
2. Pažangios terapijos technologijos, audinių bankai.
3. Dauginio vaizdinimo, hibridinės, signalų skaitmeninės analizės, minimaliai invazinės technologijos.
4. Bioinformatikos ir medicinos informacinės technologijos.
5. Visuomenės sveikatos technologijos.

Siekiniai
1. Reagentai ir molekuliniai įrankiai genominei ir
postgenominei analizei.
2. Nauji biologiniai ar cheminiai vaistiniai preparatai ir
ląstelių technologijų produktai.
3. Naujos diagnostinės priemonės ir paslaugos.
4. Biomolekulių detekcijos ir manipuliavimo sistemos
2. Pažangios
1. Biobankų paslaugos.
taikomosios tech2. Klinikinių tyrimų paslaugos ir produktai.
nologijos asmens
3. Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai bei indibei visuomenės
vidualizuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
sveikatai.
4. Mobilioji sveikatos priežiūros platforma.
5. Interaktyvios technologijos, sveikai gyvensenai,
reabilitacijai ir ugdymui.
6. E-platforma visuomenės sveikatos vertinimui ir
intervencijų planavimui.
7. Nauji sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir
organizavimo metodai.
3. Pažangi medi1. Susirgimų modeliavimo, medicininės informatikos 1. Naujos biosuderinamos biomedžiagos ir sumanios
cinos inžinerija
ir žinių inžinerijos technologijos.
funkcinės medžiagos, technologijos bei kompensacinė
ankstyvai diagnos- 2. Biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir mebei reabilitacinė technika.
tikai ir gydymui.
chatronikos bei biomechanikos technologijos.
2. Nauja specializuota diagnostinė ir terapinė įranga.
3. Lazerinės ir ultragarso diagnostikos bei terapijos
3. Nauja personalizuota sveikatinimui ir fiziologinei
technologijos.
stebėsenai skirta įranga.
4. Medicininių medžiagų, reabilitacinės bei nanomedi- 4. Programinė ir žinių inžinerijos įranga gydytojams.
cinos technologijos.
1. Saugesnis
1. Precizinis ūkininkavimas; tikslinės paskirties žalia- 1. Maisto gamybos ir tvarkymo įmonės.
maistas
vų kūrimas.
2. Valdymo ir kontrolės (analizės) priemonių gamin2. Mažinančio sveikatos rizikos veiksnius maisto
tojai.
gamyba, pakavimas ir tvarkymas.
3. Žemės ūkio įmonės – saugesnių agrožaliavų ga3. Saugesnių maisto sudėtinių dalių kūrimas ir pritai- myba.
kymas.
4. Maisto komponentų (natūralių maisto priedų),
4. Naujų maisto kontrolės ir valdymo priemonių kūgamyba.
rimas.
2. Funkcionalusis
1. Tikslinės paskirties gyvulininkystės ir augalininkys- 1. Maisto pramonė: produktų su sveikatos žymenimis
maistas
tės žaliavų kūrimas.
gamyba.
2. Konkrečia nauda žmonių sveikatai pasižyminčių
2.Sporto industrija.
komponentų kūrimas ir gamyba.
3. Žemės ūkis: specialios paskirties ir suprojektuotos
3. Nano- ir kitos technologijos funkcionaliųjų kompo- sudėties agrožaliavų gamyba.
nentų efektyviam panaudojimui maiste.
4. Specialios paskirties ir personalizuota mityba (t. t.
sveikatos priežiūra).
5. Spec. paskirties komponentų, maisto papildų gamyba.
3. Inovatyvus
1. Naujų suprojektuotos sudėties agrožaliavų ir pa1. Efektyvesnis ir ekonomiškesnis biožaliavų panaubiožaliavų
žangių jų gamybos technologijų kūrimas.
dojimas (beatliekinės technologijos; produktų savikaikūrimas, gamyba
2. Kompleksinės agrožaliavų ekstrakcijos ir frakciona- nos sumažinimas).
ir perdirbimas
vimo technologijos.
2. Tradicinių ir naujų, įvairios paskirties aukštos pri3. Efektyvios agrožaliavų fizikocheminio ir biokatalizi- dėtinės vertės produktų sukūrimas.
nio perdirbimo technologijos.
4. Genų ir metabolizmo inžinerijų technologijos.

LR švietimo ir mokslo ministerija administruos 2 veiksmų programos prioritetus, kurie taps pagrindiniais siekiant gauti ES paramą
LSMU idėjoms: 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ bei 9 prioritetą „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ (kartu su
LR ūkio ministerija).
1. PRIORITETAS „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR
INOVACIJŲ SKATINIMAS“
1.1. PROGRAMA. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI)
infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti MTI stiprinimas
ir kompetencijos centrų, ypač europinės svarbos, veiklos skatinimas (infrastruktūros („kietosios“) lėšos – Plėtros tarnybos
pastaba).
1.1.1. UŽDAVINYS. Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos
MTEPI infrastruktūros panaudojimo (847 mln. Lt).(Numatoma
orientacija į Sumaniąsias specializacijas – Plėtros tarnybos pastaba). Preliminariai šios lėšos bus skirstomos:
■ MTEPI ir studijų infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos srityse – 300 mln. Lt
■ MTEPI veiklai reikalingų duomenų bazių prenumerata –
120 mln. Lt
■ Ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros
sukūrimas – 100 mln. Lt

■ Įrangos, naudojamos atviros prieigos centruose sumanios specializacijos kryptyse atnaujinimas – 100 mln. Lt
■ Europinių MT infrastruktūrų kūrimas ir plėtra bei Lietuvos integracija į Europos MT infrastruktūras, vadovaujantis Lietuvos MT
infrastruktūrų kelrodžiu bei ESFRI kelrodžiu – 100 mln. Lt
■ Mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas – 33 mln. Lt
■ Materialinės bazės, skirtos bendrų mokslo ir verslo projektų
įgyvendinimui, kūrimas ir plėtra mokslo ir studijų institucijose (kompetencijos centrų infrastruktūros kūrimas ir plėtra) –
30 mln. Lt
■ Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros
atnaujinimas (JŪRA 2 ) – 29 mln. Lt
■ Technologinių klasių bendrojo lavinimo mokyklose sukūrimas –
20 mln. Lt
■ Informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra
(LITNET) – 15 mln. Lt
Iš viso: 847 mln. Lt
1.2. PROGRAMA. Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių,
MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos
plėtojimas, pirmiausia skatinant investicijas į produktų ir
paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas.
7 p.

informacija
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Plėtros tarnyba informuoja
6 p.
Taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų
skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant
technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų
diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus,
pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą
(infrastruktūros („kietosios“) lėšos – Plėtros tarnybos pastaba).
1.2.3. UŽDAVINYS (LR ŠMM dalis). Padidinti žinių komercinimo ir
technologijų perdavimo mastą (370 mln. Lt). (Numatoma orientacija į Sumaniąsias specializacijas – Plėtros tarnybos pastaba).
Preliminariai šios lėšos bus skirstomos:
■ Bendri mokslo ir verslo projektai, prisidedantys prie sumanios
specializacijos įgyvendinimo – 300 mln. Lt
■ Parama kompetencijos centrų vykdomų MTEP veiklų įgyvendinimui – 40 mln. Lt
■ MTEP veiklų rezultatų komercinimo skatinimas mokslo ir studijų institucijose – 25 mln. Lt
■ Atviros prieigos centrų veiklos skatinimas – 5 mln. Lt
Iš viso: 370 mln. Lt
9 PRIORITETAS „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
POTENCIALO DIDINIMAS“
9.1. PROGRAMA. Investicijos į švietimą, profesinį mokymą siekiant
suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą, tobulinant
švietimo ir mokymo infrastruktūrą (infrastruktūros („kietosios“)
lėšos – Plėtros tarnybos pastaba)
9.1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą,
siekiant aukštesnės studijų kokybės (198 mln. Lt). Preliminariai
šios lėšos bus skirstomos:
■ Studijų infrastruktūros koncentravimas ir integravimas kartu su
mokslo centrų infrastruktūra – 100 mln. Lt
■ Regioninių aukštojo mokslo infrastruktūrų koncentravimas –
66 mln. Lt
■ Studijų fizinės, informacinės ir kitos technologinės infrastruktūros tobulinimas (dėstytojų darbo vietos, mokymo priemonės,
infosistemos, registrai ir kt.) – 19 mln. Lt
■ Fizinės infrastruktūros, reikalingos švietimo informacinėms
sistemoms, švietimo nacionaliniams registrams ar duomenų bazėms funkcionuoti, plėtra – 13 mln. Lt
Iš viso: 198 mln. Lt
9.1.2. UŽDAVINYS. Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų
mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą. Preliminariai
bus skiriama 259 mln. Lt.

Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą informaciją, 1 ir 9 Veiksmų programos prioritetai yra pagrindiniai (nes didžiają jų dalį administruos
LR švietimo ir mokslo ministerija), bet ne vieninteliai ES paramos finansavimo šaltiniai. Kitų ministerijų administruojamų prioritetų finansavimo galimybės:
Prioriteto Nr. Veiksmų programos prioritetai
4
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos
išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas
7

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas

8

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su
skurdu
Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas

10

Preliminariai galima finansuoti veikla
Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančiosios energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus
ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas
Jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, įskaitant marginalizuotų bend
ruomenių jaunimą ir tą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ilgalaikė integracija į darbo rinką, taip pat ir įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą
Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą; Didinti viešojo valdymo
procesų skaidrumą ir atvirumą; Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę,
didinant jų atitikimą visuomenės poreikius

9.1.3. UŽDAVINYS. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo
švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Preliminariai bus
skiriama 380 mln. Lt.
9.2. PROGRAMA. Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus
mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, lygių galimybių
gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį
išsilavinimą užtikrinimas panaudojant grįžimui į švietimo ir
mokymo procesą skirtus mokymosi būdus, įskaitant formalųjį,
neformalųjį mokymąsi ir savišvietą („minkštosios“ lėšos – Plėtros
tarnybos pastaba).
9.2.1. UŽDAVINYS. Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Preliminariai bus skiriama 148 mln. Lt.
9.2.2. UŽDAVINYS. Sumažinti anksti iš švietimo sistemos
pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų
skaičių. Preliminariai bus skiriama 121 mln. Lt.
9.3. PROGRAMA. Aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės,
veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didesnės studentų
įtraukties ir geresnio mokymosi pažangumo, atkreipiant dėmesį į
atskirties grupes („minkštosios“ lėšos – Plėtros tarnybos pastaba).
9.3.1. UŽDAVINYS. Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos
ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų
prieinamumą. Preliminariai bus skiriama 200 mln. Lt.
9.3.2. UŽDAVINYS. Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį
vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų
kokybės gerinimo. Preliminariai bus skiriama 48 mln. Lt.
9.3.3. UŽDAVINYS. Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus

bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas. Preliminariai
bus skiriama 394 mln. Lt.
9.4. PROGRAMA. Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir
savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus
grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas
ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko pasitelkiant profesinį
mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas
(„minkštosios“ lėšos – Plėtros tarnybos pastaba).
9.4.1. UŽDAVINYS. Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo
atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą. Preliminariai bus
skiriama 188 mln. Lt.
9.4.2. UŽDAVINYS. Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą
gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis. Preliminariai bus skiriama 104 mln. Lt.
Plėtros tarnyba pažymi, kad ši informacija yra preliminari ir gali kisti, Europos Komisijai tvirtinant Veiksmų programą bei ministerijoms
rengiant konkrečias projektų finansavimo ir administravimo sąlygas.
Prašome padalinių atkreipti dėmesį, kad 2014-02-21 LSMU Senato
nutarimu Nr. 42-10 buvo patvirtintas strateginių LSMU projektų
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų būtino finansavimo sąrašas
ir jie yra laikytini prioritetiniais, teikiant paraiškas finansavimui
gauti – t. y. padaliniai privalo garantuoti, kad visais atvejais raštu
informuos Plėtros tarnybą apie ketinimus rengti ir teikti paraiškas,
siekiant užtikrinti Senato nutarimo įgyvendinimą – projektų
nedubliavimą ir tarpusavio nekonkuravimą (prioritetinių projektų
atžvilgiu), atitikimą finansavimo sąlygas ir kitas aplinkybes.
Plėtros tarnyba

Mąstau apie Žemę, mąstau širdimi
Kai kasmet kovo 20-ąją nuskamba Jungtinių Tautų Taikos varpas,
jis ir vėl ragina mus nepamiršti įsipareigojimo žmonijai bei Žemės planetai. Žemė sugeria mūsų veiklos pėdsakus, svajones ir
nerimą. Visi turime galvoti apie planetos problemas. Gamta kovo
lygiadieniu pasauliui simbolizuoja ne tik gyvybės atgimimą, bet
ir primena trapią jos pusiausvyrą.
Violeta Bakutienė

B

uvome susirinkę ir mes,
LSMU bendruomenės nariai, į
šią tradicinę šventę, juolab kad
pasikvietėme ir garbių svečių. Labai
įdomiai ir turiningai kalbėjo Pasaulio
lietuvių centro direktorius Valdas
Kubilius, Šv. Pranciškaus giesmę
atliko Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčios jaunimo choras, dr. Virgi-

lijus Suveizdis pateikė prisiminimų
iš bendravimo su tądien pristatomos
knygos „Gamtos dvasia“ autoriumi,
jau Amžinybėn išėjusiu R. Neimantu, VA muziejaus vedėja Lina
Baršauskienė pristatė R. Neimanto
kūrybos kelią, o studentė Žydrūnė
Mortūnaitė skaitė knygos ištraukas.
Kalbėjau ir aš, šių eilučių autorė.
Knygos sutiktuvės – visada išskirtinė
šventė, nes knygos – minties laivai,

J. Jonikienės nuotraukos

nešantys brangų krovinį iš kartos į
kartą.
Vartotojiškas požiūris į gamtos turtus
kelia didelių rūpesčių planetos gam
tinei aplinkai. Dėl mūsų, planetos
žmonių, neatsakingos veiklos šyla
klimatas, didėja oro, vandens, dirvos
užteršimas, mažėja miškų, nyksta
augalų ir gyvūnų rūšys. Mūsų motina – Žemė – gyvena nelengvus laikus, tad skubėkime ją saugoti. Tegul
mūsų širdis virpina atsakomybė, kad
ir po manęs Žemėje plazdėtų viltis
ir gyvybė.
Tad mums padėti įsigilinti į gamtos
ir žmogaus santykius gali knyga
„Gamtos dvasia“. Manome R. Neimantui knygos (jų parašė 30) padėjo
atsiskleisti jo saviraiškai. Jam tai
buvo būdas išlieti susikaupusias
mintis ir emocijas. Su lietuvių ir
japonų ekologinės pasaulėjautos
artumais mus supažindina kultūros
istoriko, orientalisto, buvusio LVA
dėstytojo dr. Romualdo Neimanto knygos, kuriose per keletą
dešimtmečių autoriaus sukaupta
istorinė ir dokumentinė medžiaga ir
kelionių po Japoniją įspūdžiai. Įdomu
buvo perskaityti šią knygą iki jos
sutiktuvių, nes ji nukelia mus į tuos
laikus, kada lietuvių protėviai baltai
išpažino gamtos kultais grindžiamą
tikėjimą, o Japonijoje žmonių ir gam
tos santykius reguliavo šintoizmas.

Pats autorius, mūsų prisiminimuose
likęs romantiškas, jautrus, švelnus,
labai subtiliai perteikė, išgrynino
mūsų ir kitame pasaulio krašte
gyvenančių japonų pasaulėžiūros
sąsajas. Knygoje rasime Lietuvos
ir Japonijos kultūrų perliukų –
literatūros blyksnių, mitologijos,
tautosakos. Ši knyga lietuvių kalba
išleista jau autoriui mirus.
Turime galvoti ne tik apie tai, kaip
gyvename, bet ir apie tai, kaip
gyvensime, kaip su kitais sutarsime. „Kultūrų sintezė – optimalus

nacionalinės kultūros plėtros kelias“, – rašė dr. R. Neimantas. Iš
tiesų, pravartu susipažinti su kitų
tautų kultūros vertybėmis, tada praturtiname ir savo tautinę kultūrą.
Tiesiog privalu domėtis tuo, ką kitos
tautos sukūrė, vildamiesi, jog rasime
kažką sau naudinga ir reikšminga.
Tokie kultūros žmonės kaip R. Neimantas tik patvirtino teiginį, kad
žmogus su savo kūryba yra pačiame
kultūros centre, iš jos išaugęs ir padedantis orientuotis, rodantis kryptį
ir grindžiantis kelią kitiems.
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vertiNgi Prof. a. malecko Patarimai
Pirmajam pavasario mėnesiui baigiantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinės draugijos valdyba kvietė dalyvauti populiariame renginyje „Susitikimas su asmenybe“. Susitikime svečiavosi garsus chirurgas, LSMUL kauno klinikų gydytojas,
prof. almantas Maleckas. Į „Susitikimą su asmenybe“ susirinko
ne tik Universiteto studentai, bet ir rezidentai, profesoriaus kolegos bei kitų sričių medikai.

Prof. a. Maleckas.

Autorės nuotr.

Lina Pankratjevaitė

žinių jėgos klausimu, kalbėjo apie
pažinimo džiaugsmą. Prof. a. Maleckas visus mokė ne tik aistringai
siekti užsibrėžto tikslo, trokšti naujų
žinių, bet ir būtinai jomis pasidalyti
su kitais. Chirurgas davė vertingų
patarimų įvairiais gyvenimo klausimais. „Laikas – vertybė. branginkite

R

enginio metu profesorius pasakojo savo gyvenimo sėkmės istoriją.
Prisiminė mokyklos laikus ir joje
gautas svarbias pamokas, išugdytą
suvokimą apie mokymosi svarbą.
kartu su renginio dalyviais diskutavo

jį“, – ne kartą sakė profesorius ir
pasidalijo mintimis, kaip efektyviai
išnaudoti kiekvieną minutę. štai
sportuodamas jis kaskart per ausines klausosi paskaitų įrašų, skrisdamas lėktuvu taip pat neleidžia laiko
veltui – rašo esė, straipsnius. renginio metu prof. a. Maleckas pabrėžė
ir fizinio aktyvumo svarbą mūsų
gyvenime. „Jei norite labai dirbti,
privalote sportuoti“, – teigė profesorius. Jis pateikė faktų apie sporto
naudą mūsų sveikatai, aiškino, kad
fizinė veikla ne tik padeda atsipalaiduoti, bet ir daro didžiulę įtaką
mūsų laimėjimams. „atraskite sporto
teikiamą džiaugsmą“, – linkėjo profesorius.
„Susitikimo su asmenybe“ metu
didžiulis dėmesys buvo skirtas ir
chirurgijai. Prof. a. Maleckas kalbėjo
apie stulbinamą chirurgijos pažangą,
laparoskopinę, robotinę chirurgiją, jų
galimybes ir privalumus. Prieš šimtą
metų tikriausiai niekas negalvojo, kad
ateis laikai, kai chirurgai operacijas
atliks per mažus pjūvelius, bus naudojama vaizdo technika ar net robotai. tačiau kaip ir visas pasaulis, taip
ir medicina, chirurgija nestovi vietoje
ir greitai tobulėja. „galbūt vieną
dieną chirurgas atsikels po nakties
miego, išgers gardžios kavos, pasportuos ir, naudodamas technologijas
ir neišeidamas iš namų, išoperuos
pacientą, gulintį, pavyzdžiui, kauno
klinikose“, – ateities perspektyvomis
dalijosi prof. a. Maleckas.
renginyje profesorius kalbėjo ir
apie komandinio darbo, iššūkių
svarbą mūsų gyvenime. gydytojas
teigė, kad visi gyvenimo sunkumai
užgrūdina žmogų, suteikia jam daugiau užsispyrimo siekti tikslo. neliko
nepaminėtas ir laimės, sėkmės
vaidmuo gyvenime. tik aiškios vizijos turėjimas, koncentracija, aistra
darbui, kurį atlieki, tolerancija,
kūrybiškumas mums padės atsidurti
kelyje į sėkmę. „Linkiu Jums būti
realistais ir teisingai savo gyvenime
nustatyti bures“, – tokia mintimi
renginį pabaigė prof. a. Maleckas.

šv. tėvo pranciškaUS apMąStyMai apie gavėnią
„gavėnia mus ruošia šiam labai svarbiam įvykiui, todėl ji
yra stiprus metas, yra persilaužimo momentas, galintis
padėti kiekvienam iš mūsų keistis, atsiversti. visi turime
keistis ir stengtis būti geresni. gavėnia mums padeda
išsivaduoti iš pavargusių įpročių ir iš tingaus apsipratimo su blogiu. gavėnios metu bažnyčia į mus kreipiasi
dviem raginimais: giliau įsimąstyti į kristaus mus atneštą
išganymą ir stropiau gyventi pagal krikšto malonę.
gavėnia – reiškia neapsiprasti su nuosmukiu ir skurdu, su
kuriais susiduriame savo aplinkoje. Yra rizika pasyviai susitaikyti su tam tikromis elgesio normomis ir nesistebėti

Mons. A. Jagelavičiaus nuotr.

mus supančia liūdna tikrove. apsiprantame su smurtu,
tarsi jis būtų savaime suprantama kasdienybė, apsiprantame su gatvėse gyvenančiais atstumtais broliais ir seserimis. Įprantame gyventi visuomenėje, kuriai nereikia dievo. Įpratimas elgtis nekrikščioniškai nuodija mūsų širdis.
šiandien kenčia dėl mūsų nevykėliško krikščioniškumo,
dėl to, kad mes prarandame nuodėmės jausmą ir dėl
mūsų kaltės kyla grėsmė, kad dievo karalystė gali žlugti.
gavėnia yra puiki proga pakeisti kryptį, atgauti gebėjimą
reaguoti į blogį. gavėnią turime gyventi kaip atsivertimo,
asmeninio ir bendruomeninio atsinaujinimo metą, kaip
artėjimą prie dievo ir mūsų pritarimą Evangelijai. šitaip
mes galėsime naujomis akimis žiūrėti ir į mūsų brolius bei
jų poreikius. gavėnia yra palankus metas atsiversti į meilę
dievui ir artimui, mylėti nieko mainais nereikalaujant ir
liudijant gailestingumą viešpaties. Mąstydami apie svarbiausius mūsų tikėjimo slėpinius, kristaus kančią, mirtį
ir prisikėlimą, suprasime, kad išganymas yra visiškai už
dyką mums mus duota dievo dovana.
dėkingumas dievui už jo nukryžiuotos meilės slėpinį,
tikras tikėjimas, atsivertimas ir širdies atvėrimas broliams – tai svarbiausi dalykai gavėnios metu.
Melskimės, kad viešpats mums suteiktų malonę neprarasti
nuodėmės suvokimo, kad nesužlugtų mumyse dievo karalystė.“
Parengė kapelionas mons. Artūras Jagelavičius pagal
http://lt.radiovaticana.va/index.asp

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
■ vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. darbo krūviu akių
ligų klinikos akių ligų dienos chirurgijos skyriuje.
kvalifikaciniai reikalavimai vyresniajam slaugytojui-slaugos administratoriui – slaugos studijų baigimo diplomas, bendrosios praktikos slaugytojo
licencija ir ne mažesnis kaip 3 metų medicininio darbo stažas.
Prašymą, gyvenimo aprašymą, turimą specialybę ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, rekomendacijas pateikti kauno klinikų žmogiškųjų
išteklių tarnybai per 10 dienų nuo paskelbimo datos.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, generalinis direktorius

konferencija „biotechnoLoginiai vaiStai
ir lazeriai dermatologijoje“
kauno krašto dermatologų ir venerologų draugija kartu su LSMU Medicinos
akademijos odos ir venerinių ligų klinika gegužės mėn. 13 d. (antradienį)
organizuoja 2-ąją konferenciją „biotechnologiniai vaistai ir lazeriai dermatologijoje“, skirtą dermatovenerologams ir kitų specialybių gydytojams (kauno
klinikų Endokrinologijos korpuso didžiojoje auditorijoje, 2 aukšte).
renginio dalyviams bus išduodami 4 akademinių val. LSMU pažymėjimai.
dalyvio mokestis – 30 Lt. kauno krašto dermatologų ir venerologų draugijos
nariams renginys nemokamas.
būtina išankstinė registracija iki gegužės 5 d. tel.: 8 37 326246.
Prof. Skaidra Valiukevičienė, kkdvd pirmininkė

paskaitos!
Balandžio 16 d.10 val. LSMU va anatomijos ir fiziologijos katedros lektorė
dr. Agila Daukšienė LSMU va iii auditorijoje (tilžės g.18, kaunas) skaitys
viešąją paskaitą „Pasaulio biologinė įvairovė“.
Balandžio 22 d. 9 val. LSMU Ma vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Marija Kopustinskienė
Farmacijos specialistų mokymo centre (J. Lukšos-daumanto g. 2) skaitys
viešąją paskaitą „Vaistinių medžiagų paieška ir kūrimas kompiuterinio
modeliavimo metodais“.

daktaro disertacijos gyNimas
Gegužės 16 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos
akademijos dr. S. Jankausko auditorijoje (tilžės g. 18, Lt-47181, kaunas)
viešajame Zootechnikos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama
Vilmos Valaitienės daktaro disertacija „Galvijų ir kiaulių genotipo įtaka
mineralinių medžiagų kiekiui mėsoje ir jų koreliacija su mėsos kokybe“
(žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03a)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Vigilijus Jukna (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03a)
Zootechnikos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Ilona Teodora Miceikienė (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03a)
nariai:
Prof. habil. dr. Gražina Juodeikienė (kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05t)
Doc. dr. Sigita Kerzienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio
mokslai, zootechnika – 03a)
Prof. habil. dr. Aniolas Sruoga (vytauto didžiojo universitetas, biomedicinos
mokslai, biologija – 01b)
Dr. Virginijus Uchockis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio
mokslai, zootechnika – 03a)
oponentai:
Prof. dr. Almantas Šimkus (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademija, žemės ūkio mokslai, zootechnika – 03a)
Doc. dr. Antanas Šarkinas (kauno technologijos universiteto Maisto institutas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05t)
Su disertacija galima susipažinti LSMU veterinarijos akademijos bibliotekoje
(tilžės g. 18, Lt-47181 kaunas)
Mokslo centras

padėka
nuoširdžiai dėkoju visam viršužiglio reabilitacijos ligoninės personalui, ypač
gydytojoms Jurgitai Skibarkienei ir Snieguolei griškonienei bei masažuotojai
daliai bertaškaitei – už rūpestingą gydymą, priežiūrą ir atidumą. telydi Jus
visus sėkmė.
Pagarbiai
Zita Petrokienė, buvusi pacientė

