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Gydo ne vien medicina
ir laikas…
Rugsėjo mėnesį Kauno klinikos vėl priėmė ir gydė Ukrainos kruvinuose įvykiuose nukentėjusius karius. Šį kartą trys vyrai – 40,
30 ir 20 metų – buvo gydomi ir slaugomi Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos medikų.
Džiuljeta Kulvietienė
„Kokie bus mūsų sužalojimų padariniai ir kada galėsime pasakyti,
kad jau tikrai pasveikome – nežinia, – sakė vyriausias pacientas iš
Ukrainos. – Šiuo metu galime tik
pasidžiaugti, kad patekome būtent
čia – į Kauno klinikas, mus gydė ir
prižiūrėjo puikūs specialistai, nuoširdžiai – ne tik kvalifikuotai – rūpinosi
slaugos personalas. Visam gyvenimui
išliks įspūdis apie tą naktį, kai mus
atvežė iš oro uosto į Klinikas ir savo
mes neturėjome nieko… Slaugos
personalas vaišino savo kava ir sumuštiniais.“
Ukrainiečiai pasakojo, kad vėliau jie
sulaukė daug lankytojų – organizacijų ir pavienių asmenų, šeimų – su
dovanomis ir vaišėmis.
„Čia mums nieko netrūksta. Matote,
įvairiais daiktais perkrauta mūsų palata, šaldytuvas ir spintelės – pilnos
maisto, o lentynėlę puošia gėlės. Už
visa esame dėkingi, bet viską, ką čia
gavome, su savimi tikrai nepasiimsime“, – prieš išvykdami reabilitacijai į
Palangą kalbėjo ukrainiečiai.

Dėkodami gydytojams ir slaugos
personalui kariškiai sakė, kad niekur
nėra blogos medicinos – visur medikai rūpinasi žmogaus sveikata, tik
ligoninių techninės galimybės – skirtingos. Ukrainiečiai buvo maloniai
nustebinti Kauno klinikų medicinos
aparatūra, šiuolaikiškomis jos galimybėmis.
„Jutome profesionalų rūpestį visų
medikų, kurie tik ateidavo į mūsų
palatą arba slaugos personalas mus
pas juos lydėjo, – Ukrainos kariai
kalba apie Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos vadovą prof.
Rytį Rimdeiką, apie juos gydžiusius
gydytojus – Ramintą Česnaitienę, dr.
Kęstutį Braziulį, doc. Saulių Vaitkų
bei kt.
Daug gražių žodžių pacientai iš užsienio pasakė apie slaugytojas Zitą
Reikštienę ir Redą Balnionytę bei
kitas, kurių vardų, deja, neįsidėmėjo.
„Išvykdami iš Kauno – nieko bloga
negalime pasakyti, o gero – labai
daug. Per visą šį laiką Lietuvoje nepatyrėme jokių neigiamų emocijų.
Nustebino, kad tiek daug žmonių
ėmė mus lankyti. Ir ne tik tokių,

Ukrainos kariai dėkingi Kauno klinikoms – puikiems specialistams, rūpestingam slaugos personalui. K. Šimatonio nuotr.
kurie vienokiais ar kitokiais ryšiais
(pvz., giminystės, tarnyba armijoje)
yra ar buvo susiję su Ukraina. Ateina
ir niekuo su mūsų šalimi nesusiję
lietuviai“, – stebėjosi vyrai ir sakė:

„Kai atvažiuosite į Ukrainą – pamatysite: mūsų žmonės taip pat draugiški, šilti ir linkę padėti.“
„Džiaugiamės, kad nors kažkuo galime padėti žmonėms, kovojantiems

už savo šalį, už jos istoriją ir ateitį“, – išlydėdamas pacientus į reabilitaciją Palangoje sakė Plastinės ir
rekonstrukcinės chirurgijos klinikos
vadovas prof. R. Rimdeika.

Sėkmingo bendradarbiavimo rezultatas –
antroji mokslinė-praktinė konferencija Kazachstane
Rugsėjo 24–26 d. Astanoje (Kazach
stanas) įvyko Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Širdies, krūtinės
ir kraujagyslių chirurgijos klinikos
vadovo prof. Rimanto Benečio ini
ciatyva su Kazachstano Nacionaliniu
moksliniu medicinos centru bendrai
organizuota mokslinė-praktinė kon
ferencija „Širdies nepakankamumo
ir išeminio sindromo gydymo inova
cijos“.
Evelina Mačiulskienė

G

ausiai susirinkusius dalyvius pasveikino
Sveikatos apsaugos ir socialinės plėtros ministerijos Sveikatos apsaugos plėtros instituto
Kazachstane direktorius Erikas Baižunusovas.
LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas prof. Žilvinas Padaiga konferencijos metu
pristatė siūlomas studijas, stažuotes Lietuvos
sveikatos mokslų universitete. Konferencijai

E. Baižunusovas, prof. R. Benetis, prof. Ž. Padaiga.
pirmininkavo ir paskaitas skaitė profesorius
Rimantas Benetis.
Konferencija skirta gydytojams kardiochirurgams, anesteziologams-reanimatologams,
kardiologams, diagnostikos ultragarsu specialistams. Konferencijoje ir praktiniuose kursuose
pranešimus skaitė: prof. Eglė Ereminienė, prof.
Edmundas Širvinskas, doc. Aras Puodžiukynas,

Autorės nuotraukos
doc. Olivija Gustienė, dr. Loreta Jankauskienė.
Praktinių kursų metu darbas vyko anesteziologijos, diagnostikos ultragarsu, kardiochirurgijos
skyrių sekcijose. Operavo prof. Rimantas Benetis ir garsus kardiochirurgas prof. Prakashas
Punjabi iš Jungtinės Karalystės. Kardiochirurgijos sekcijoje vyko tiesioginės transliacijos iš
operacinės.

Ilgai ir nuosekliai planuota jau antroji konferencija davė rezultatų. Susirinko daugiau
kaip 150 dalyvių. Tiek pat dalyvių pasiskirstė
tolygiai praktinių kursų sekcijose. Už konferencijos organizavimą atsakinga Tarptautinių
ryšių ir studijų centro komanda: prof. Žilvinas
Padaiga, Gintarė Diliūnienė ir Evelina Mačiulskienė.
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Norvegijos Karalystės Vyriausybės
parama Lietuvos sveikatos
netolygumams mažinti
Mindaugas Stankūnas,
LSMU Sveikatos vadybos katedros
profesorius, projekto vadovas

D

ažnai sakoma – sveikata yra
pagrindinis turtas. Galima pasidžiaugti, kad nemažai Lietuvos gyventojų sveikatos rodiklių rodo gerėjimo
tendencijas. Tačiau šie gerėjimo tempai yra nevienodi tarp skirtingų visuomenės grupių ir šalies regionų. Mokslinių tyrimų gausa atskleidžia, kad šie
netolygumai yra vieni iš didžiausių
tarp Europos šalių. Pavyzdžiui, Lietuvos vyrų gyvenimo trukmė yra beveik
11 metų trumpesnė negu moterų,
aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys
gyvena vidutiniškai 11,3 metų ilgiau
negu vidurinį ar žemesnį išsilavinimą
turintys asmenys, miestuose gyvenančių asmenų vidutinė gyvenimo
trukmė yra 3 metais ilgesnė negu
kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvenančių asmenų, o mažesnes pajamas
gaunančios moterys turi vidutiniškai
3,2 karto daugiau sveikatos sutrikimų
negu moterys, gaunančios didesnes
pajamas, ir pan. Ne veltui sveikatos

netolygumų mažinimas yra įvardijamas kaip strateginis 2014–2025 m.
Lietuvos sveikatos programos tikslas.
2014 m. birželio mėnesį Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas pasirašė sutartį dėl projekto „Sveikatos
netolygumų nustatymo ir mažinimo
gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (Nr. NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)
įgyvendinimo, kuris bus finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos nacionalinio
biudžeto lėšų. Naudojant Norvegijos
finansinį mechanizmą siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių
skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje ir stiprinti dvišalius
Norvegijos ir valstybių – paramos gavėjų – santykius, skiriant finansinius
įnašus prioritetiniams sektoriams. Šis
projektas yra skirtas Lietuvos sveikatos netolygumų problemoms spręsti,
ugdyti administracinius sveikatos
netolygumų nustatymo, vertinimo ir
mažinimo gebėjimus nacionaliniu ir
regioniniu (savivaldybių) lygmenimis darbuotojams, kurie dalyvauja
formuojant ir įgyvendinant politiką

Laima Zakaraitė

T

arp Lietuvos deleguotų atstovų
buvo Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) senato pirmininkas, ilgametis PSO darbuotojas prof.
habil. dr. Vilius Grabauskas. Sesijoje
Lietuvai įteiktas PSO Pasaulinės dienos
be tabako apdovanojimas. Apdovanojimas skiriamas šalims, ypač kovojančioms prieš tabako vartojimą. PSO
Europos regiono direktorė Zsuzsana
Jakab, įteikdama medalį Lietuvos

sveikatos apsaugos ministrei Rimantei
Šalaševičiūtei, pabrėžė Lietuvos nuopelnus priimant Europos tabako produktų direktyvą (toliau – Direktyva).
PSO Europos regiono direktorė Z. Jakab atkreipė dėmesį, kad ši Direktyva gina svarbiausią prigimtinę žmogaus teisę į sveiką aplinką. „Svarbu
žinoti, kad šimtai tabako pramonės
lobistų įvairiais būdais stengėsi sustabdyti Tabako produktų direktyvos
priėmimą. Todėl ypač svarbu, kad
Europos Komisija nuosekliai laikėsi

Rektorato posėdyje. 2014 m. rugsėjo 22 d.
Pritarta pavasario semestro rezultatams
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs fakultetų dekanų
informaciją, nutarė pritarti 2013–2014 m. m. pavasario semestro rezultatams.
AVE VITA inf.

Daktaro diplomų ir padėkų moksliniams
vadovams iškilmingas įteikimas
2014 m. spalio 6 d. 14 val. Farmacijos fakulteto 203 auditorijoje

įvairiuose sektoriuose (sveikatos ir
susijusiuose) ir visuomenės sveikatos biurų darbuotojams. Itin didelis
dėmesys yra skiriamas tarpsektoriniam bendradarbiavimui skatinti,
siekiant garantuoti kompleksišką
socialinių ir ekonominių netolygumų, ir kartu – sveikatos netolygumų
mažinimą. Projekto metu, pasitelkę
gerąją užsienio patirtį, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus
universitetas, Klaipėdos universitetas
ir Higienos institutas siekia sukurti
sveikatos netolygumų nustatymo ir
mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuriuo nuolat naudotųsi sveikatos
politikai bei visuomenės sveikatos
srityje dirbantys specialistai. Tokiu
būdu būtų gerinama visuomenės
sveikata ir mažinami sveikatos netolygumai Lietuvoje.

Įvertinti Lietuvos nuopelnai priimant
tabako produktų direktyvą
Kopenhagoje įvyko 64-oji Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
Europos regiono komiteto sesija, kurioje dalyvavo 53 regionui
priklausančių šalių ministrai ir kiti aukšto rango pareigūnai.

informacija

savo politikos ir, Europos Tarybai
pirmininkavusių Airijos bei Lietuvos
pastangomis, šį vasarį nauja Direktyva buvo priimta“, – sakė Z. Jakab.
Tai – išties vertingo bendradarbiavimo tarp šalių narių ir PSO Europos
regiono biuro pavyzdys, kuriant
populiacijos sveikatos gerinimo politiką.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) senatas prieš metus dėl
šios Direktyvos priėmė kreipimąsi į
LR Seimo ir Vyriausybės narius bei
Lietuvos atstovus Europos Parlamente (2013 m. rugsėjo 27 d.). Kreipimesi
išdėstyti mokslo tyrimais ir kitais
duomenimis pagrįsti argumentai,
raginantys atkreipti dėmesį ir priimti

Lietuvos sveikatos apsaugos ministrei R. Šalaševičiūtei įteikiamas PSO Pasaulinės dienos be tabako medalis.

1. Sveikinimo žodis. Rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.
2. Doktorantūros studijos LSMU. Prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė.
3. Daktaro diplomų ir padėkų moksliniams vadovams iškilmingas įteikimas.
Rektorius prof. Remigijus Žaliūnas ir prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė.
4. Neformalus bendravimas Farmacijos fakulteto konferencijų erdvėje Nr. 608.
Prof. Ingrida Ulozienė, Mokslo centro vadovė

Visuotinis doktorantų ir mokslinių vadovų
susirinkimas
2014 m. spalio 6 d. 15.30 val. Farmacijos fakulteto 203 auditorijoje
1. Doktoranto krepšelio paskirstymas LSMU padaliniams. Doktorantų studijų ir
mokslinių tyrimų finansavimas LSMU. Ekonomikos ir planavimo tarnybos vyr.
ekonomistė Elvyra Brazytė.
2. LSMU Intelektinės nuosavybės nuostatos, susijusios su moksliniais doktorantų tyrimais. LSMU Juridinės tarnybos vadovas Virginijus Kližentis.
3. Leidimų atlikti biomedicinos tyrimus aktualijos ir naujienos LSMU. Kauno
regiono biomedicininių tyrimų etikos komiteto Biomedicininių tyrimų koordinavimo vadovė, administratorė Aurelija Noreikaitė.
4. Doktorantų apklausos įvertinimas 2014 m. – doktorantūros studijų kokybė.
Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė.
5. 2012–2014 metų Doktorantų tarybos veiklos ataskaita ir naujos Doktorantų
tarybos rinkimai 2014–2016 metų laikotarpiui. Doktorantė Rūta Vosyliūtė.
6. Kiti klausimai.
Prof. Ingrida Ulozienė, Mokslo centro vadovė
Direktyvą. „Atstovaudami Lietuvos
mokslo bendruomenei, palaikome
mokslu grindžiamas visuomenės
sveikatos politikos priemones. Europos Komisijos užsakymu atliktas
Direktyvos poveikio vertinimo tyrimas ir jame pateikiami moksliniai
argumentai neleidžia abejoti, kad
naujoje Direktyvoje numatytos priemonės sumažins rūkalių, ypač rūkančių vaikų ir moterų skaičių, pagerins
Europos Sąjungos piliečių sveikatą
bei sumažins rūkymo sukeltų ligų
priežiūros išlaidas. Ši Direktyva buvo
tobulinama ir derinama su šalimis
narėmis ne vienus metus, ji grindžiama nuoseklių mokslo tyrimų
įrodymais. Dėl šios priežasties palaikome Europos Komisijos iniciatyvą
ir kviečiame palaikyti šį Lietuvos ir
visiems Europos piliečiams svarbų
dokumentą, nors suinteresuoti verslo
atstovai daro spaudimą. Dabartiniams Europos Parlamento nariams

šio dokumento svarstymo ir priėmimo procesas suteikia istorinę galimybę apginti Europos visuomenės
sveikatos interesus“, – rašoma LSMU
pateiktame rašte.
64-osios sesijos metu taip pat buvo
aptartas PSO Europos sveikatos politikos dokumento „Sveikata 2020“
įgyvendinimas. PSO Europos regiono
direktorė Z. Jakab pažymėjo, kad šis
svarbiausias Europos sveikatos politikos dokumentas priimtas 2012 m.
Svarbiausios politikos nuostatos, vertybės ir principai perkeliami rengiant
ir derinant nacionalinius strateginius
dokumentus. Sesijoje Europos regiono direktore antrai kadencijai slaptu
balsavimu nominuota Z. Jakab. Rinkimai vyks 2015 m. sausio mėn. PSO
Vykdomosios Tarybos metu. Lietuva
yra PSO Vykdomosios Tarybos narė.
2015 m. rugsėjo mėnesį 65-oji PSO
Europos regiono komiteto sesija vyks
Lietuvoje.

SAM nuotraukos

informacija
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20-mečio proga – prasmingų darbų ir nuoseklaus tęstinumo
LSMU Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorija
mini savo veiklos 20-metį. Apie šią sukaktį, mokslo pasiekimus,
išugdytus mokslininkus sutiko pasikalbėti Paukščių lesalų ir
paukštininkystės produktų laboratorijos įkūrėjas bei vadovas,
LSMU Gyvulininkystės katedros vedėjas prof. habil. dr. Romas
Gružauskas.

Prof. dr. Q. Zebeli, R. Mažeikienė, prof. habil. dr. R. Gružauskas.
Jolanta Jonikienė
Ką Jums profesoriau, kaip laboratorijos įkūrėjui bei vadovui, reiškia
laboratorijos veiklos 20-metis?
Didžiausia svarba laboratorijos kūrimo laikotarpiu yra ta, kad suformuota kompetentinga, darbšti, išsilavinusi, mokanti kantriai dirbti ir nebijanti
iššūkių jaunų mokslininkų komanda.
Aukšto lygio laboratorinė įranga be
mokslininkų, iniciatyvių žmonių, yra
tik metalo laužas.
Įsimintina laboratorijos kūrimo pra-

džia. Ši pradžia buvo tiktai idėja įkurti
laboratoriją, kurios egzistavimui buvo
sudarytos minimalios sąlygos. Esu
dėkingas LVA rektoriams prof. R. Karazijai bei prof. V. Bižokui, LVA tarybos
nariams už pritarimą steigti Paukščių
lesalų ir paukštininkystės produktų
laboratoriją. Dar vienas svarbus etapas laboratorijos veikloje buvo dviejų
akademijų susijungimas. Malonu pasidžiaugti, kad laboratorija vykdomiems
darbams gauna LSMU rektoriaus prof.
R. Žaliūno, mokslo prorektorės prof.
Vaivos Lesauskaitės pritarimą.

Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijos kolektyvas.
Galbūt galėtumėte išvardinti mokslininkus, kurie dirbo ir dirba kartu?
Dr. Jolanta Šeškevičienė, Nijolė Linkūnaitytė, Ingrida Kraujutienė, Rita
Audronė Petkevičienė, Marius Kapočius, dr. Virginija Bandzaitė. Šiandien
laboratorijoje dirba: vyresnysis mokslo
darbuotojas dr. Saulius Bliznikas, jaunesniosios mokslo darbuotojos Vilma
Šašytė, Vilija Buckiūnienė, Aušra Bajorinaitė, doktorantas, jaunesn. mokslo
darbuotojas Saulius Alijošius, doc. dr.
Asta Racevičiūtė-Stupelienė, doc. dr.
Agila Daukšienė, doktorantė, lektorė

Vilma Kliševičiūtė, doktorantė Ieva
Kudlinskienė. Bendradarbiaujame su
Vokietijos Hohenheimo universiteto
Žemės ūkio fakulteto Gyvulių mitybos
instituto prof. habil. dr. Rainer Mosenthin, Hohenheimo universiteto Žemės
ūkio gyvulių etologijos ir paukštininkystės katedros prof. habil. dr. Michael
A. Grashorn, Vienos veterinarinės medicinos universiteto gyvūnų mitybos
ir funkcinių augalų junginių instituto
prof. dr. Qendrim Zebeli, LSMU Gyvulininkystės institutu: Gintautu Juozu
Švirmicku, Virginijumi Uchockiu, Ginta-

Amerikiečių nuomonė: geriausias derinys –
jų aparatūra, mūsų gydytojai
LSMU Vidaus ligų klinikai bendradarbiaujant su garsia JAV kompanija
baigtas naujo elektroninio ir įprastinio akustinio stetoskopo palyginamasis tyrimas. Apie šį bendradarbiavimą ir tyrimo rezultatus
kalbamės su LSMU Vidaus ligų klinikos docente Egle Kalinauskiene.

Doc. E. Kalinauskienė, Vidaus ligų klinikos vadovas prof. A. Naudžiūnas,
magistras H. Razvadauskas.
D. Gervienės nuotr.
Kuo ši JAV kompanija garsi ir kodėl
tyrimui buvo pasirinkti būtent šie
stetoskopai?
JAV kompanija jau seniai visame
pasaulyje garsėja savo akustiniais
stetoskopais, kardiologų ypač vertinamu stetoskopu širdies auskultacijai. Tobulėjant elektroninėms tech-

nologijoms, sukurtas naujo modelio
elektroninis stetoskopas. Šis modelis
tarsi mažytis kompiuteris su Bluetooth technologijos duomenų perdavimu ir galimybėmis auskultuoti
net triukšmingoje aplinkoje ar esant
blogam girdimumui, pvz., dėl ligonio
nutukimo.

Kaip užsimezgė Jūsų ir šios garsios,
žinomos JAV kompanijos bendradarbiavimas?
Viskas prasidėjo, kai mūsų Universiteto užsienio studentas Haroldas
Razvadauskas iš Didžiosios Britanijos
paprašė vadovauti jo magistro darbui
apie nutukusių žmonių širdies auskultaciją. Nutarėme pasirinkti šiuos
stetoskopus ir kreipėmės paramos į
šią garsią JAV kompaniją. Kompanija
sutiko. Tyrimas buvo užregistruotas
tarptautinėje, internetu pasiekiamoje
klinikinių tyrimų bazėje. Haroldas
Razvadauskas atliko didžiulį darbą,
pildydamas begalę įvairiausių dokumentų.
Po ilgų mūsų pokalbių su kompanijos projekto vadove, vyriausiuoju
statistiku ir kardiologais iš Mėjaus
(Mayo) klinikos buvo nutarta laikytis
mano pademonstruotos širdies auskultavimo metodikos, kurią mes dėstome studentams LSMU Vidaus ligų
klinikoje. Amerikiečiai pažymėjo, kad
jų specialistams Europos gydytojai
turėtų būti pavyzdys, kaip reikia tirti
ligonį. Jų gydytojai patys ligonį tiria
mažiau nei mes. Jie daugiau naudojasi sudėtinga medicinos aparatūra.
Taigi buvo nutarta, kad geriausia –
darbo su ligoniu metodika bus
mūsų, o stetoskopai – amerikiečių.
Papasakokite plačiau apie šį palygi-

namąjį tyrimą ir jo rezultatus.
Į tyrimą buvo įtraukiami suaugę nutukę pacientai. Visi buvo auskultuojami
vienokiu ir kitokiu stetoskopu, atskirai
išklausė gydytojas kardiologas ir rezidentas. Kartu su manimi auskultavo
kardiologas Artūras Jakuitis, rezidentės
Giedrė Ravinytė ir Rasa Šiupšinskaitė. Po auskultavimo buvo atliekama
širdies echoskopija. Taip pat echoskopijos būdu buvo vertinamas riebalinio
audinio storis auskultavimo vietose.
Išsami gautų duomenų analizė bus
paskelbta tarptautinėje mokslo spaudoje. Pateiksiu pagrindinius tyrimo
rezultatus. Elektroninio stetoskopo
jautrumas buvo didesnis nei akustinio
stetoskopo: elektroniniu stetoskopu
širdies ūžesys išgirstamas net tada,
kai akustinis stetoskopas bejėgis jį
nustatyti. Specifiškumas statistiškai
patikimai nesiskyrė: širdies ūžesys
klaidingai išgirstamas, kai iš tiesų jo
nėra, vienodai dažnai abiem stetoskopais. Tačiau, ilgiau dirbant elektroniniu
stetoskopu, galima tikėtis ir didesnio
specifiškumo, nes tyrėjai dar neturėjo
darbo šiuo stetoskopu patirties.
Kaip vertinate darbą šiuo naujovišku,
moderniu stetoskopu?
Šio stetoskopo yra didelės galimybės,
tačiau jo naudojimas labai paprastas
ir patogus bei ergonomiškas. Yra gera

Autorės nuotraukos
re Baltrukoniene, KTU Maisto institutu:
Aldona Mieželiene, Gitana Alenčikiene,
Daiva Miliūniene, VDU Gamtos mokslų fakulteto dekanu prof. Algimantu
Paulausku, LSMU VA Patologijos centro
vadovu doc. dr. Aliumi Pockevičiumi,
Veterinarijos gydytojų asociacijos
prezidentu prof. Vidmantu Bižoku,
Paukštininkystės asociacijos prezidentu prof. Vytautu Tėveliu, AB KG group
specialistu, generaliniu direktoriumi dr.
Tautvydu Barščiu, gamybos direktoriumi Rimantu Čelkiu, vyr. veterinarijos
gydytoju dr. Žydrūnu Totilu ir kt. 4 p.

apsauga nuo aplinkos ir lietimosi
triukšmų. Galima klausyti varpeliu
arba membrana, bet ir abiem būdais
kartu – tada lengviau įvertinti ūžesių
sąsają su širdies tonais. Klausant ligonį bet kurioje vietoje galima įrašyti
išgirstus garsus, juos peržiūrėti kaip
fonokardiogramą, persiųsti, pvz., konsultacijai kitam gydytojui arba stebėti
ligonio auskultavimo duomenų kitimą
po kažkurio laiko. Auskultuojant, kai
blogai girdisi, pvz., nutukusį ligonį,
galima pastiprinti garsą. Patinka, kad
viso auskultavimo metu stetoskopo
ekrane rodomas širdies susitraukimų
dažnis. Teko net nustatyti širdies ritmo
sutrikimo rūšį ligoniui, kuriam seniau
gydytojai nediagnozuodavo sutrikimo,
nes užeidavo tik trumpam ir retai.
Betrūksta, kaip pajuokavau amerikiečiams, šį stetoskopą papildyti, kad
ekrane, priglaudus prie rankos, būtų
matyti kraujospūdis…
Kokie Jūsų ateities planai?
Su amerikiečiais seniai bendradarbiauju ir elektrokardiografijos srityje, esu
viena iš tarptautinio žurnalo Journal of
Electrocardiology redaktorių. Tikiuosi,
kad šis bendradarbiavimas tęsis ir
toliau. Džiugu, kad dabar elektrokardiografijos srityje man sėkmingai
padeda mano doktorantė Dalia Gervienė. Šią vasarą mūsų tyrimai paskelbti
tarptautiniame žurnale Experimental
and Clinical Cardiology. Apskritai šie
metai man buvo sėkmingi, nes įvykdžiau reikalavimus profesoriaus pareigoms, laukiu, kada bus paskelbtas
konkursas šioms pareigoms Vidaus
ligų klinikoje.
Kalbėjosi Loreta Giedraitienė
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Taizé susitikimas Rygoje

Raimonda Janušauskaitė, LSMU
akademinės sielovados koordinatorė

R

ugsėjo 26–28 d. Rygoje vyko Pasitikėjimo piligrimystės žemėje
regioninis Baltijos šalių Taizé susitikimas. Taizé – tai mažas kaimelis Pietų
Prancūzijoje. Šiame miestelyje 1940
m. brolis Rogeris įkūrė tarptautinę
ekumeninę bendruomenę. Šiandien
bendruomenėje yra daugiau nei šimtas brolių iš katalikų, rytų krikščionių
ir skirtingos kilmės protestantiškų
konfesijų, daugiau nei iš 25 pasaulio
šalių. Nuo 1950-ųjų broliai kiekvieną savaitę priima jaunus žmones
dalyvauti maldos ir apmąstymų
susitikimuose. Broliai taip pat rengia
žiemos Pasitikėjimo piligrimystės
žemėje susitikimus skirtinguose
Europos miestuose ir regioninius
susitikimus. Pirmasis Baltijos šalių

regioninis susitikimas buvo Vilniuje –
2009 metais.
Taizé susitikime Rygoje dalyvavo
apie 1000 jaunų žmonių iš Latvijos,
Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos,
Ukrainos ir kt. Taip pat dalyvavo ir
LSMU akademinė sielovada ir keletas
studenčių. Dalyvių registracija ir priėmimas vyko miesto bažnyčiose. Visi
susitikimo dalyviai buvo priimti gyventi į šeimas. Susitikimas prasidėjo
penktadienį bendromis pamaldomis
Šv. Petro bažnyčioje, vėliau – bendri
pietūs, susipažinimai savo parapijų
bažnyčiose. Vakare vėl visi susirinko
bendrai maldai. Taizé bendruomenėje penktadienio pamaldų pabaigoje
vyksta malda prie kryžiaus; kryžius
paguldomas bažnyčios viduryje ir
visi gali prieiti, padėti galvą ir melstis. Pamaldos prie kryžiaus – tai Rytų
krikščionių tradicija. Pamaldų prie

kryžiaus metu žmonės, priglausdami galvą prie jo, atiduoda už mus
kenčiančiam Jėzui visa, kas slegia
jų širdį – neįveiktas ydas, patirtas
nuoskaudas, negalėjimą atleisti ir kt.
Po pamaldų visi grįžo į juos priėmusias šeimas.
Šeštadienis prasidėjo pamaldomis
savo parapijose. Šių pamaldų ir viso
susitikimo svarbiausia mintis buvo
iš Mato evangelijos „Jūs – žemės
druska. Jei druska netektų sūrumo,
kuo gi ją reikėtų pasūdyti? /…/Jūs –
pasaulio šviesa. Neįmanoma paslėpti
miesto, kuris pastatytas ant kalno.“
(Mt 5, 13–14). Po pamaldų jaunimas
išsiskirstė į mažas diskusijų grupeles, kur dalijosi savo mintimis apie
šias Šventojo Rašto eilutes, savo patirtimis iš asmeninio gyvenimo. Vėliau visi keliavo į Šv. Petro bažnyčią,
kur buvo bendros pamaldos. Po jų
jaunimui buvo pasiūlyta apsilankyti
seminaruose ir teminėse paskaitose.
Jaunimas galėjo keliauti į piligriminę
kelionę po Rygos senamiestį, pasiklausyti apie gyvenimo su Dievu
patirtis; vilties ženklus; kaip tarnauti
vargdieniams ir kitų temų. Buvo
galima keliauti į Jūrmalą pasiklausyti apie stačiatikių ikonografiją.
Norintiesiems pasimelsti tyloje buvo
sudarytos sąlygos. Vakare vėl visi
rinkosi bendrai maldai, kurios metu
visiems ateinantiems žmonėms buvo
dalijamos žvakutės, o maldos metu
vieni nuo kitų jas užsidega – tai Prisikėlimo šviesos simbolis.
Sekmadienį visi buvo kviečiami
rytą pradėti pasidalijimo grupelėse,
vėliau kartu švęsti šv. Mišias savo
parapijose. Po šv. Mišių jaunimas
pietavo juos priėmusių žmonių šeimose. Šis Baltijos šalių susitikimas
baigėsi bendromis pamaldomis
Šv. Petro bažnyčioje, kur brolis Aloi-

sas džiaugėsi įvykusiu susitikimu ir
kiekvienu jaunu žmogumi, atvykusiu
iš savo šalies, bei dėkojo šeimoms,
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parodžiusioms pasitikėjimą ir atvėrusioms ne tik savo namų, bet ir
širdies duris.

20-mečio proga – prasmingų darbų ir nuoseklaus tęstinumo
3 p.
Nuveiktus darbus vainikavo rugsėjo
25 d. vykusi tarptautinė mokslinė
konferencija „Gyvūnų mityba, sveikata, produkcijos kokybė – problemos ir sprendimai“, kaip kilo idėja
surengti šią konferenciją ir koks
pagrindinis konferencijos tikslas?
Tarptautinių konferencijų bei seminarų organizavimas yra laboratorijos
kasdienybė, per jos gyvavimo laikotarpį buvo organizuota pakankamai
daug minėtų renginių. Ši konferencija yra skirta pažymėti laboratorijos
įkūrimo dvidešimtmetį bei paviešinti
mūsų vykdomo projekto „Sveikas ir
saugus maistas“ MT/11-30 „Gyvūnų
mitybos technologijos kūrimas gauti
pagerintos biologinės vertės mėsą,
pieną ir kiaušinius“ įvykdytus darbus.
Konferencija skirta ir Nacionalinės
mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas” projekto MT/11-30 „Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas
gauti pagerintos biologinės vertės
mėsą, pieną ir kiaušinius“ viešinimui. Trumpai pristatykite projektą:
pagrindinis tikslas, projekto part
neriai, vykdymo terminai, projekto
reikšmė LSMU, Lietuvai?
Projekto trukmė: 2011–2015 m. Jo
tikslas – kurti pagerintos biologinės
vertės broilerieną, jautieną, kiaulieną, pieną ir kiaušinius, pasižymin-

čius atsparumu oksidaciniams procesams, praturtintus būtinosiomis
riebalų rūgštimis, Se ir Fe, naudojant
Lietuvoje užaugintus skirtingos maistinės vertės javų grūdus, gaminamas
rapsų bei sėmenų išspaudas.
Projekto uždaviniai – ištirti Lietuvoje
auginamų kviečių, miežių, kvietrugių
grūdų bei gaminamų rapsų ir sėmenų išspaudų maistinę vertę (NDF, ADF
ir ADL, aminorūgštis, riebalų rūgštis,
jų izomerus, β-gliukanus, pentozanus, fenolinius junginius, flavonoidus, gliukozinolatus, linamarinus,
makroelementus – Ca, P ir fitatus,
mikroelementus – Mn, Fe, Cu, Se,
Zn). Nustatyti įvairių aliejų riebalų
rūgščių ir jų izomerų kiekius. Ištirti
Se ir Fe transferacijos pokyčius iš pašarų į broilerieną, kiaulieną ir kiaušinius, naudojant Se ir Fe neorganinius
bei jų organinius junginius. Ištirti
aliejų ir antioksidantų įtaką broilerienos, kiaulienos ir kiaušinių biologinei
vertei, tekstūrai, juslinėms savybėms
ir prekinei vertei. Ištirti jautienos
ir pieno maistinę vertę, juslines ir
tekstūrines savybes, prekinę vertę,
naudojant galvijų mitybai sėmenų ir
rapsų išspaudas. Naujų pašarų receptūrų sukūrimas padidintos biologinės
vertės broilerienai, kiaulienai, jautienai ir kiaušiniams gaminti.
Šio projekto pasiekti rezultatai turėtų
būti vertinami dviem aspektais. Gyvulininkystės specialistams bus pa-

teikta vertinga informacija apie javų
maistinę vertę, gyvūninės kilmės
žaliavų kokybės gerinimą. Vykdant
šį projektą yra parengta ir apginta
6 bakalauro baigiamieji darbai, 18
magistro laipsnio baigiamųjų darbų,
rengiami 3 disertaciniai darbai. Tai
didelis indėlis vystant Lietuvos gyvulininkystę, nes yra parengti kvalifikuoti šios srities specialistai. Projekto
dalyviai: LSMU VA Paukščių lesalų ir
paukštininkystės produktų laboratorija, LSMU Gyvulininkystės institutas,
KTU Maisto institutas.
Konferencijoje pranešimus skaitė
gausus būrys mokslininkų, galbūt
išskirtumėme aktualiausius pranešimus, kuriuose buvo aptariamos su
gyvūnų mityba bei sveikata susijusios problemos bei pateikti sprendimo būdai? Buvo pristatyti stendiniai
pranešimai. Kurie buvo moksliškai
vertingiausi arba novatoriškiausi?
Visų konferencijos dalyvių pranešimai
yra vertingi, nes juose pristatomi
naujausieji įvykdytų eksperimentų
rezultatai. Šie pranešimai savo reikšme skirtingi, prof. R. Mosenthin pranešimas skirtas mokslininkams, kurie
atlieka mokslinius eksperimentus
naudojant fistuluotus paršelius. Tačiau
šie tyrimų rezultatai ypatingai svarbūs
analizuojant pašarų maistinę vertę,
nurodant precekalinį aminorūgščių virškinamumą. Informacija tiek

moksliniu, tiek praktiniu aspektu yra
naudinga. Dabar sumažėjusios pieno
supirkimo kainos, todėl prof. Q. Zebeli
pranešimas apie mitybinių faktorių
įtaką karvių produktyvumui bei pieno
kokybei ir sveikatingumui parengtas
tinkamu laiku, nes naudojant šiuos
duomenis, pieno gamintojai galės
mažinti pieno gamybos kaštus.
Alternatyvų sojos rupiniams, pašarinių žaliavų paieškos yra jau seniai
analizuojamas klausimas, tačiau
naujausių analitinių metodų panaudojimas leidžia išsamiau ištirti rapsų
sėklų ir produktų, pašarinių pupų,
žirnių, lubinų, liucernų produktų
maistinę vertę ir efektyviau juos
panaudoti paukščių mityboje. Šį
analizuojamą klausimą pristatė profesorius M. A. Grashorn.
Papasakokite apie bendradarbiavimą su Hohenheimo universiteto
(Vokietija) bei Vienos veterinarinės
medicinos universiteto (Austrija)
mokslininkais? Kiek laiko trunka ši
draugystė, kokie pagrindiniai šio
bendradarbiavimo tikslai?
Bendradarbiavimas su Hohenheimo
universitetu sieja daugiau kaip 15
metų, nes laboratorijos darbuotojai
dalyvavo TEMPUS (PHARE) programoje, organizuoti bendri moksliniai
renginiai bei dėstytojų ir doktorantų
stažuotės. Su profesoriumi Michael
A. Grashorn esame organizavę 2008,

2010, 2012 ir 2014 metais tarptautinius
BOVA mokymo kursus „Quality of
eggs and poultry meat“ Baltijos šalių
magistrantams. Su Vienos veterinarinės medicinos universiteto gyvūnų
mitybos ir funkcinių augalų junginių
institutu bendradarbiavimas vyksta
šiek tiek trumpiau. Šio bendradarbiavimo pagrindinis akcentas – eubiotinių
pašarų priedų panaudojimas gyvūnų
mityboje bei planuojamos doktorantų
stažuotės. Su minėtais universitetais
planuojame rengti naujus mokslinius
projektus bei mokslinius renginius,
skatinti doktorantų stažuotes, diegiant
naujus tyrimų metodus.
Ką palinkėtumėte savo kolektyvui,
sau ir akademinei bendruomenei
šios sukakties proga?
Pabaigus mokslinį projektą ar kitą
svarbų darbą, plėtojant Universiteto
edukacines ir mokslines veiklas kartais norisi stabtelėti ir pasidžiaugti
pasiektais rezultatais. Tačiau ilga
pertraukėlė gali būti ir žalinga. Linkiu, kad po kiekvieno pasiekto darbo
vėl būtų idėjų, prasmingų darbų ir
nuoseklaus tęstinumo vykdomoms
edukacinėms ir mokslinėms veikloms.
Kiekviena mokslinė ir edukacinė
veikla yra prasminga tik tuomet, jei
ji vykdoma darniai, panaudojant Universiteto galimybes bei siekiant kuo
didesnio vykdomų darbų tarptautiškumo.
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Sveika gyvensena – sveika širdis
Kasmet paskutinį rugsėjo sekmadienį devyniasdešimtyje pasaulio valstybių yra minima Pasaulinė širdies diena. Šių metų šūkis – „Gyvenk. Dirbk. Ilsėkis“. Jau 15-tus metus kviečiama visus
prisijungti prie pasaulinio judėjimo už širdžiai sveiką gyvenseną,
nesvarbu, kur gyveni, dirbi ar ilsiesi.
Marija Kinderytė, IV k. studentė
Viena pagrindinių mirties
priežasčių Lietuvoje – širdies
ir kraujagyslių ligos
Higienos instituto Sveikatos statistikos ligotumo duomenys rodo, kad
daugiau nei ketvirtadalis (28,6 proc.)
Lietuvos suaugusių gyventojų praeitais metais į asmens sveikatos
priežiūros įstaigas kreipėsi dėl kraujotakos sistemos sutrikimų. Vertinant
mirtingumo pagal priežastis 2013
metų duomenis, Lietuvoje kas antros
mirties priežastis yra širdies ir kraujagyslių ligos – daugiau nei 56 proc. (iš
jų 47,6 proc. vyrų ir 65,0 proc. moterų). Todėl ypač svarbu žinoti pirmuosius širdies ligų simptomus, rizikos
veiksnius, juos įsivertinti bei keisti
netinkamą gyvenseną, norint užkirsti
kelią širdies ligoms išsivystyti.
Žinokime, kas kenkia mūsų širdžiai
Visiems mums svarbu įsivertinti rizikos veiksnius, pažeidžiančius širdies
ir kraujagyslių sistemą. Kai kuriuos
veiksnius, priklausančius nuo mūsų
gyvensenos, galime pakeisti savo
pastangomis, kitiems (cukriniam

diabetui, hipertenzijai, cholesteroliui) įveikti skiriama specialių vaistų.
Taigi nuo širdies ir kraujagyslių ligų
galima apsisaugoti, sureguliavus koreguojamus rizikos veiksnius (mažinant kraujo riebalus, kraujospūdį,
antsvorį, didinant fizinį aktyvumą)
ir tvarkingai vartojant paskirtus
vaistus. Kitos grupės rizikos veiksnių
(amžiaus, lyties, paveldimumo) paveikti negalime. Jie, deja, nekoreguojami ir nuo mūsų nepriklauso.
Kaune būsimieji gydytojai vertino
širdies būklę
Sekmadienį prekybos ir laisvalaikio
centre „Mega“ vyko renginys, skirtas
paminėti Pasaulinę širdies dieną.
Jo metu Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto studentai – būsimieji
gydytojai – visus prekybos centro
lankytojus kvietė nebūti abejingiems
ir įvertinti svarbius rodiklius bei rizikos veiksnius, galinčius lemti širdies
ir kraujagyslių ligas. Studentų mokslinės draugijos Kardiologijos būrelio
nariai šventės metu įvertino renginio
dalyvių riziką susirgti širdies ligomis,
apskaičiavo antsvorį, kraujospūdį,
kūno masės indeksą (KMI), įvertino

6 minučių ėjimo testą. Dalyviai buvo
konsultuojami gyvensenos ir žalingų įpročių, skatinančių širdies ligų
atsiradimo klausimais. Kol vieniems
prekybos centro lankytojams nemokamai buvo matuojamas kraujospūdis, kiti galėjo prisiminti ir patikrinti
savo įgūdžius gaivinant žmogų. Kraujas perneša deguonį į visus organus,
o širdis reikalinga kraujo apytakos
funkcijai palaikyti. Po širdies sustojimo kraujo apytaka kūne nebevyksta
ir organai negauna reikalingo deguonies kiekio. Jautriausias žmogaus
organas deguonies nepritekliui yra
smegenys. Krūtinės paspaudimai
didina slėgį krūtinės ląstoje, suspaudžia didžiąsias kraujagysles ir
padeda imituoti kraujo pumpavimą,
kurio metu plakdama širdis laiduoja
dalinę kraujotaką aplink kūną ir
nuolatinį deguonies tiekimą į smegenis. Nedrąsius pirmuosius širdies
masažo judesius išbandė ir mažieji
prekybos centro lankytojai. Taip pat
šventės metu vyko viktorina, kurioje
žinias apie širdies ir kraujagyslių
sistemą turėjo galimybę pasitikrinti
visi dalyviai. Nugalėtojams atiteko
šventės rėmėjų – Lietuvos širdies
asociacijos – dovanotos knygelės
„Mažinkime širdies ligų riziką“.
Sveikatos stiprinimas ir sveika gyvensena – tai gera investicija į savo
ir savo vaikų būsimus kokybiškus
gyvenimo metus. Rūpinkimės savo ir
savo artimųjų širdimis!

Tyrėjų naktis Veterinarijos akademijoje
Apie projektą Tyrėjų naktis kalbame su prof. dr. Ilona Miceikiene,
LSMU Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto bei K. Janušausko genetikos laboratorijos ir Dvynių mokslinio centro vadove.
Jolanta Jonikienė
Trumpai pristatykite projektą – Tyrėjų
naktis. Koks pagrindinis šio projekto
tikslas?
Anot Baltijos pažangių technologijų instituto direktoriaus dr. Tomas
Žalandausko, 2005-aisiais rugsėjo
pabaigoje Lietuvoje, kaip ir daugelyje
kitų Europos miestų, pirmą kartą

Autorės nuotraukos

surengta Tyrėjų naktis turėjo tikslą
suartinti mokslininkus ir visuomenę,
atverti mokslo centrų ir laboratorijų
duris bei leisti pasižvalgyti, kur ir
kaip gimsta atradimai ir išradimai,
vėliau tampantys mūsų visų kasdienybe. Šiemet vyko dešimtoji Tyrėjų
naktis Lietuvoje. Renginių skaičius
perkopė 250, dalyvių – per dešimt
tūkstančių.

Kas pakvietė Jūsų laboratoriją įsitraukti į šį projektą? Kelintą kartą šis
renginys vyksta LSMU VA?
Mus dalyvauti šiame renginyje pakvietė Tyrėjų nakties organizatoriai.
LSMU VA renginys vyksta pirmą
kartą, tačiau turime patirties dalyvaudami analogiškuose renginiuose,
skirtuose visuomenės supažindinimui su mokslininkų darbais: mokslo
festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2012“
ir „Erdvėlaivis Žemė 2013“, nuolat
bendradarbiaujame su mokyklomis,
organizuojame parodomąsias biologi7 p.
jos krypties pamokas.
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Universiteto talentų šventei susibūrusi grupė
pelnė gerbėjų simpatijas
Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) studijuojantys
užsienio studentai prieš gegužę vykusį Universiteto talentų šou
subūrė a capella grupę. Ir laimėję konkursą talentingi studentai
nesiskirstė.
Karolina Marcinkevičiūtė

A

štuonių LSMU studentų suburta
grupė greitai buvo pavadinta
„Kebapella“. „Kai kurių mūsų grupės
narių oda yra tamsesnio atspalvio,
plaukai tamsūs, todėl neretai lietuviai gatvėje ar kitose viešose vietose
mus vadina kebabais (juokiasi – aut.
past.), o dainuojame a capella. Sujungėme šiuos du žodžius ir gavome
linksmą ir šiek tiek sarkastišką mūsų
grupės pavadinimą“, – paaiškino
iš Švedijos ir Brazilijos į Lietuvą atvykę studijuoti Ban Shakir ir Orwa
Majzoub.
Studentų nuomone, gebėjimas skaudžius įžeidimus paversti humoru, tik
rodo žmogaus stiprybę.
Nuolat besišypsanti Ban yra baigusi
muzikos akademiją, turi muzikos
mokytojo diplomą, tačiau pasirinko
studijas LSMU ir džiaugiasi galinti
savo žinias panaudoti grupėje. „Suburti grupę idėja kilo iš Airijos atvykusiai bendramokslei Lanai Hussein,
tačiau ši mintis sužavėjo mus visus.
Čia dainuoja ir viena lietuvaitė. Erika
Endriukaitytė grupėje yra nuo grupės
įkūrimo. Džiaugiamės, kad ir lietuviai
studentai palaiko mus ir patys prisideda prie šio mažo projekto“, – kalbėjo B. Shakir.

Iš Brazilijos, Švedijos, Vokietijos,
Airijos ir Lietuvos kilę jaunuoliai
niekada nesvajojo, kad atvykę studijuoti medicinos į Lietuvą sutiks daug
bendraminčių ir suburs grupę. Šiuo
metu „Kebapella“ nariai savo pasirodymų metu atlieka dainų popuri
anglų, vokiečių, švedų ir arabų kalbomis. Studentai tikina, jog dainuoti
užsienio kalbomis yra lengviau nei
jomis kalbėti.
„Iki subūrėme grupę nesu dainavęs
net savo tėvams. Atvirai – dainuodavau tik duše, kai niekas negirdėdavo. Neįsivaizdavau, kad galiu dainuoti ir dar koncertuoti“, – šyptelėjo
Orwa.
Bendramoksliui antrino ir Ban: „Neretai žmonės galvoja, kad nemoka
dainuoti, tačiau būna atvirkščiai.
Reikia tik išdrįsti. Būtų puiku, jei prie
mūsų prisijungtų ir daugiau norinčių
kurti, dainuoti ir koncertuoti žmonių.
Kviečiame ir lietuvius studentus. Nuo
naujųjų mokslo metų planuojame
plėsti repertuarą, dainuoti ir lietuviškai, naudoti daugiau instrumentų
pasirodymuose“.
Dainingų studentų pasiteiravus,
kaip studijuodami mediciną jie
spėja dalyvauti repeticijose ir rengtis pasirodymams, visi vienbalsiu
nusijuokė. „Taip. Medicinos studi-

Autorės nuotraukos
jos nėra lengvos, tačiau susitinkame ir po egzaminų, ir po sunkios
dienos Universitete. Dainuoti juk
sveika. Tik dainuojant galima atsipalaiduoti, pamiršti rūpesčius ir

kartu gerai praleisti laiką bendraminčių būryje“, – kalbėjo „Kebapella“ nariai.
Anot medicinos studentų, dainavimas ne tik padeda išlaikyti sveiką

psichiką, tačiau ir gerina atmintį,
padeda išvengti Alzheimerio ligos
simptomų, o judėjimas dainuojant
stiprina raumenis, padeda palaikyti
fizinę formą.

Tradicinis Kauno krašto chirurgų
draugijos prezidento taurės turnyras
Tomas Bardauskas

R

ugsėjo 13–14 d. Ąžuolyno sporto
ir sveikatingumo centro teniso
aikštyne surengtas tradicinis Kauno
krašto chirurgų draugijos prezidento
taurės turnyras. Taurės steigėjas –
buvęs draugijos prezidentas Jonas
Andriuškevičius. Turnyre dalyvavo
chirurgai, odontologai, oftalmologai,
kardiologai ir kiti LSMU akademinės
bendruomenės nariai ir kviestiniai
svečiai – iš viso 12 vyrų ir 6 moterys.
Vyrų grupėje nugalėjo Kauno klinikų
ortopedas traumatologas Audrius Pribuišis. II vietą laimėjo Kauno klinikų
chirurgas prof. Mindaugas Kiudelis,
III vietą – Plastinės chirurgijos klinikos vadovas Martynas Norkus.
Moterų grupėje geriausiai sekėsi
Dainavos poliklinikos ausų, nosies ir
gerklės ligų gydytojai Birutei Miliauskienei. II vieta atiteko ortodontei
Aušrai Anužytei, III – Kauno klinikų
oftalmologei Daliai Jarušaitienei.
Vyrų dvejetų rungtyje nugalėjo Kauno klinikų chirurgai prof. Žilvinas
Dambrauskas ir prof. Mindaugas
Kiudelis. Kardiologijos klinikos reanimatologas Valdas Dobilas ir Martynas Norkus užėmė II vietą, ortopedai
traumatologai Andrejus Pijadinas ir
Audrius Pribuišis – III vietą.
Moterų dvejetų rungtyje I vietą lai-

mėjo oftalmologė Dalia Jarušaitienė
ir Berlin-chemie atstovė Lorita Šalūgienė, II vietą šeimos gydytoja Loreta
Ruzgienė ir Kauno klinikų I kardiologijos skyriaus vedėja doc. Olivija
Gustienė, o III vietą – ortodontė Aušra Anužytė ir ausų, nosies ir gerklės
ligų gydytoja Birutė Miliauskienė.
Pagal tradiciją nugalėtojo pereinamoji taurė įteikta dabartiniam

Kauno krašto chirurgų draugijos
prezidentui prof. Almantui Maleckui.
Kitais metais taurė vėl bus įteikiama
nugalėtojui ir naujajam draugijos
prezidentui.
Dalyviai už puikią iniciatyvą dėkingi
taurės steigėjui gyd. Jonui Andriuškevičiui ir varžybų organizatoriui
Kauno klinikų chirurgui prof. Žilvinui
Dambrauskui ir rėmėjams.

Autoriaus nuotraukos
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Svečiai iš Šveicarijos domėjosi bendro projekto eiga
Rugsėjo 25 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose lankėsi Šveicarijos Konfederacijos atsakingų
institucijų atstovai Nicolausas Lorenzas ir Gelmius Šiupšinskas.
Trumpo vizito metu buvo aptarta Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Nėščiųjų,
gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“
įgyvendinimo eiga.

K. Šimatonio nuotr.
Svečiai apžiūrėjo modernią įrangą, kuri nupirkta iš Šveicarijos paramos.

Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė,
LSMUL Kauno klinikų Viešosios
komunikacijos tarnybos vyriausioji
specialistė
„Kauno klinikos, kaip projekto vykdytoja, gali patikinti, kad projekto
įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir
jo tikslai bus pasiekti“, – optimistiškai susitikimą pradėjo Kauno klinikų
generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius. Trumpo susitikimo
su Ligoninės administracija metu
buvo aptarta projekto „Nėščiųjų,
gimdyvių ir naujagimių sveikatos
priežiūros gerinimas“ vykdymo Lietuvoje eiga ir pasiekimai.
Vizito tikslas buvo įvertinti, kaip
vykdomas projektas, su kokiais
trukdžiais susiduria bei kokių
lūkesčių turi Kauno klinikos. „Projekto pabaiga artėja. 2016-ieji – numatyti projekto užbaigimo metai,
todėl bet kokie projekto vykdymo
atidėjimai turi būti išspręsti greitai“, – teigė Šveicarijai susitikime
atstovavęs Nicolausas Lorenzas.

Svečiai domėjosi, ar Lietuvos ligoninės pajuto nėščiosioms, gimdyvėms
ir naujagimiams teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės pažangą dėl šveicarų paramos. „Projekte
dalyvaujančių ligoninių personalo
pasitenkinimas įsigyta medicinos
įranga yra labai svarbus rodiklis,
rodantis projekto sėkmę“, – kalbėjo
Šveicarijos atsakingų institucijų
atstovai.
Delegacija lankėsi Gimdymo bei
Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose. Svečiai
apžiūrėjo modernią įrangą, kuri
nupirkta iš Šveicarijos paramos.
Susitikimo metu taip pat aptartos
kuriamos metodinės rekomendacijos medicinos personalui, komandinio darbo principai, jų pritaikymas
visose sveikatos priežiūros įstaigose. Sutarta parengti specialistus,
kurie standartizuotai, pagal Pasaulio
sveikatos organizacijos (PSO) metodiką, vertintų ir padėtų gautas
žinias įdiegti ir pritaikyti gydymo
įstaigose.

Tyrėjų naktis Veterinarijos akademijoje
5 p.
Kokiais dalykais sudominote moksleivius (praktiniai užsiėmimai, paskaitos, užduotys ir kt.)? Kiek moksleivių ir iš kokių mokyklų lankėsi
Jūsų padalinyje?
Mūsų tema šiemet buvo „Genetiniai
tyrimai žmogui ir gyvūnams“. Renginys LSMU Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute vyko nuo 11 iki
18 val. Jame lankėsi beveik du šimtai
dalyvių, daug mokinių, net iš 12 mokyklų, gimnazijų, licėjų iš visos Lietu-

vos – Tauragės „Žalgirių“ gimnazijos,
LSMU mokyklos, Kauno KTU inžinerijos licėjaus, „Saulės“, Jono Jablonskio,
„Santaros“, VDU „Rasos“, Jonavos
senamiesčio, Maironio universitetinės, Alytaus „Jotvingių“, Naujosios
Akmenės „Ramučių“ gimnazijų.
Įdomiausia renginio dalyviams buvo
ne tik išgirsti, kokie žmonių ir gyvūnų genetiniai tyrimai atliekami instituto K. Janušausko genetikos laboratorijoje, susipažinti su naudojama
modernia molekulinės genetikos

įranga, stebėti, kaip atliekami genų
tyrimai, bet ir patiems mikroskopu
tyrinėti sveikų bei sergančiųjų genetinėmis ligomis žmonių ir gyvūnų
chromosomas, vieną seniausiai naudojamų genetiniuose bandymuose
objektų – vaisinę muselę Drozophila
Melanogaster, jos laukinį tipą ir
įvairias mutacijas, atskirti patelę ir
patinėlį. Dalyviai buvo supažindinti
su Lietuvos naminių gyvūnų genų
banku, kuriame saugojama lietuviškų unikalių veislių, kurios įtrauktos į

Pasaulio saugotino genofondo sąrašą, genetinė medžiaga – Žemaitukų
ir Lietuvos sunkiųjų arklių, Lietuvos
šėmų ir baltnugarių galvijų, Lietuvos šiurkščiavilnių avių, kiaulių su
„auskariukais“ DNR mėginiai. Tai pat
renginio dalyviai sužinojo, kad prie
LSMU Biologinių sistemų ir genetinių
tyrimų instituto yra Dvynių mokslinis centras, kuriame sukauptas
unikalus Dvynių biobankas. Jame
saugoma daugiau nei 600 dvynių
porų DNR. Mokiniai domėjosi apie

LSMUL Kauno klinikos kartu su
partneriais – 24 Lietuvos ligoninėmis – įgyvendina Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos
bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamą projektą. Šios
paramos tikslas – gerinti nėščiųjų,
gimdyvių ir naujagimių paslaugų
kokybę ir pasiekiamumą bei mažinti netolygumus tarp rajonų ir
miestų ligoninių. Projekte dalyvauja
didžiųjų Lietuvos miestų ligoninės
ir jų filialai. Net 90 proc. visų gimdymų Lietuvoje vyksta būtent tose
ligoninėse, kurios dalyvauja šioje
programoje. Šveicarų parama ypač
svarbi, nes leis kiekvienai mamai
ir naujagimiui suteikti kokybiškas
ir modernias sveikatos priežiūros
paslaugas.

galimybes studijuoti LSMU, ypač apie
Medicininės veterinarinės genetikos
studijų programą bei perspektyvas
ją baigus.
Ar dalyvausite šiame renginyje ir
ateityje?
Renginyje Tyrėjų naktis planuojame
dalyvauti ir 2015 metais. Šiemet
norinčiųjų dalyvauti buvo tiek daug,
kad ne visus galėjome priimti. Kitais
metais planuojame skirti ilgesnį laiką
renginiui bei parengti dar daugiau
galimybių dalyviams tiesiogiai dalyvauti eksperimentuose.
Dėkojame Jums už pokalbį.

LSMU SMD Akių ligų būrelis minėjo
Kauniečiai kviečia bėgti
klastingos ligos profilaktikos savaitę už mylimas moteris
Paskutinė rugsėjo savaitė skirta prisiminti vieną klastingiausių akių ligų – amžinę geltonosios dėmės degeneraciją (AGDD).
2014 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU), Studentų mokslinės draugijos (SMD) Akių ligų būrelis
vykdė socialinę akciją Šiaulių prekybos centre „Saulės miestas“.
Rūta Kinderytė

J

au antrus metus aktyviausi būrelio
nariai organizuoja socialinę akciją,
skirtą informuoti visuomenę apie
AGDD: jos paplitimą, rizikos veiksnius
ir ankstyvos diagnostikos svarbą.

Akcijoje dalyvavo LSMU Medicinos
fakulteto studentai: Monika Kalesinskaitė, Rūta Kinderytė, Aistė Petrauskaitė, Emilija Rimkutė, Dominyka
Borisovaitė, Vytautas Jašinskas, Gab
rielė Legotaitė, Gintarė Plačinskaitė,
Romanas Botovas, Aistė Varioniukaitė

Spalio 1 dieną Kauno klinikų prieigose pristatytas labdaringas bėgimas
„Pink Run su BENU“, skirtas kovai su
krūties vėžiu.
„Simboliniu 5 km bėgimu norime
atkreipti žmonių dėmesį į šią klastingą ligą ir paskatinti visus rūpintis savo
mylimomis moterimis. Juk tai mūsų
mamos, dukros, seserys arba geriausios draugės. Kviečiame prisijungti
ir Justina Skruodytė. Susidomėję
šiauliečiai galėjo pasitikrinti regos
aštrumą, naudodami Amslerio tinklelį
atlikti tinklainės centrinės srities (geltonosios dėmės) testą, kuris leidžia
nustatyti tinklainės ligas. Buvo galima išbandyti akinius, vaizduojančius,
kaip mato tam tikromis akių ligomis
sergantys žmonės. Tik tada supranti,
kokį diskomfortą jie jaučia. Akcijos
metu buvo dalijami informaciniai
leidiniai, išsamiai supažindinantys su
AGDD – dažniausia vyresnio amžiaus
gyventojų aklumo priežastimi.
Informacija apie akių ligas yra aktua
li, jau ne pirmus metus vykdomos
socialinės akcijos sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Tad ateityje jos
bus toliau tęsiamos.

visus, neabejingus moterims ir šios
ligos profilaktikai bei gydymui“, – sakė
renginio organizatorius Algirdas Pukis.
Kauniečiams „Pink Run su BENU“
organizuoti padeda Kauno klinikos
ir Kauno apskrities moterų sveikatos
draugija „Alma“. Generalinis rėmėjas – BENU vaistinių tinklas.
Bėgimas vyks spalio 26 dieną, regist
racija internetu: www.pinkrun.lt

Organizatorių nuotr.
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paskaita!
Spalio 13 dieną 10 val. LSMU Ma Farmakognozijos katedros mokslo darbuotoja, lektorė, dr. Lina Raudonė LSMU naujausių
farmacijos ir sveikatos technologijų centre 120 aud. skaitys viešąją paskaitą „Augaliniai fenoliniai junginiai – natūralūs
antioksidantai“.

informacinė diena
„žvilgsnis iš arčiau: horiZontas 2020 ir kitos tarptautinės programos“
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (Mita) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) kviečia į informacinę
dieną „Žvilgsnis iš arčiau: HoriZontaS 2020 ir kitos tarptautinės programos“.
Spalio 14 d. 13.00 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto biblioteka, Eivenių g. 6, kaunas.
informacinės dienos tikslinė grupė: mokslo ir verslo atstovai, kuriantys inovacijas sveikatos, gyvulininkystės srityse ir
norintys tai daryti kartu su užsienio partneriais jungdamiesi į projektus HoriZontaS 2020, EUrEka ir EUroStarS2 programose. renginys nemokamas.
Registruotis www.mita.lt tinklalapyje iki spalio 13 d.
dėl papildomos informacijos kreiptis į Skaistę Budbergytę-Zabielaitę tel.: 8 (5) 2127430, skaiste@mita.lt
Maloniai laukiame jūsų atvykstant!

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
■ gydytojo akušerio ginekologo 4,0 et. (1,0 et. ir 4 × 0,75 et. krūviais) akušerijos ir ginekologijos klinikoje;
■ Laboratorinės medicinos gydytojo 1,25 et. (0,5 et., 0,75 et. krūviais) Laboratorinės medicinos klinikoje;
■ kineziterapeuto 0,25 et. krūviu ambulatorinių paslaugų koordinavimo
tarnybos procedūrų kabinete;
■ administratoriaus 0,75 et. (0,25 et., 0,5 et.) ausų, nosies ir gerklės ligų
klinikoje;
■ gydytojo otorinolaringologo 2,75 et. (1,0 et., 0,75 et., 2 × 0,5 et.,) ausų,
nosies ir gerklės ligų klinikoje.
prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, rekomendacijas pateikti kauno klinikų
Žmogiškųjų išteklių tarnybai per 10 dienų nuo paskelbimo datos.

lietuvos vaikų negalios akaDemijos konferencija „teisė, ne labDara“

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

kviečiame į pirmąją Lietuvos vaikų negalios akademijos konferenciją „Teisė, ne Labdara“, kuri spalio 29 d. vyks kaune,
LSMU veterinarijos akademijos posėdžių salėje. registracija 8.00–9.00 val.
konferencija skirta gydytojams (vaikų neurologams, pediatrams, vaikų psichiatrams, fizinės medicinos ir reabilitacijos,
šeimos, vaikų chirurgams), kineziterapeutams, ergoterapeutams, psichologams, slaugytojams, logoterapeutams, spec.
pedagogams, dailės ir muzikos terapeutams.
registracijos mokestis: Lvna nariams: 30 Lt nario mokestis ir 20 Lt registracijos mokestis. ne Lvna nariams – 50 Lt
registracijos mokestis. pranešėjai nuo registracijos mokesčio atleidžiami.
Bus išduodami LSMU 8 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
registruotis prašome el paštu: lopselis@kaunoklinikos.lt. registruodamiesi, prašome atsiųsti šią kontaktinę
informaciją: vardas, pavardė. Specialybė. darbo vieta. El. pašto adresas, telefonas.
telefonas pasiteirauti: 8 (37) 260425.
LSMU MA Vaikų reabilitacijos klinika, Lietuvos vaikų negalios akademija

lsmu elGesio medicinos institutas –
tūkstančio stalų šventė palangoje!
rugsėjo 27–28 d. praūžė kasmetinė tūkstančio stalų šventė palangoje, J. Basanavičiaus
gatvėje.
Dokt. Julius Burkauskas,
LSMU Elgesio medicinos instituto
jaunesnysis mokslo darbuotojas

š

ioje šventėje, be mugės, pramogų, kolektyvų pasirodymų, prie
savo stalų J. Basanavičiaus gatvės
praeivius kvietė ir palangos miesto įmonės, įstaigos, organizacijos.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto
stalas kvietė praeivius stabtelėti ir
susipažinti su vienintele įstaiga palangoje, kurioje mokslas susijungia
su praktika. palangos gyventojai ir
svečiai galėjo sužinoti apie institute
vykdomus tyrimus, naują ir pažangią
metodiką, taikomą kardiologinei reabilitacijai ir streso ligų sutrikimams
gydyti, kaip pasirūpinti savo širdimi
ir psichoemocine sveikata. visi, užpildę anketą, galėjo įsivertinti savo
nuotaiką ir gauti jam tinkančios arbatos puodelį, pasitikrinti kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje, dalyvauti

viktorinoje „ką žinome apie sveiką
gyvenseną“, – smagiai pasivaikščioti
iki instituto klinikos, esančios prie
Birutės parko, ir laimėti paslaugų
dovanų kuponą. instituto darbuotojai džiaugiasi šiais metais prisijungę
prie gražios tūkstančio stalų šventės
ir sulaukę gausaus praeivių susidomėjimo.
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