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KTU ir LSMU pristatė pirmąją bendrą
studijų programą
Sveikatos informatika – taip vadinsis pirmoji šalies akademinėje
istorijoje bendra dviejų Lietuvos universitetų pirmosios pakopos
studijų programa, kurią šiandien pasirašydami jungtinės veiklos
sutartį pristatė KTU ir LSMU.
Mantas Lapinskas
Integruos abi mokslo sritis
Šios bendros Kauno technologijos
universiteto (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
studijų programos specializacija –
informacinių technologijų taikymas
sveikatos srityje. Tai vienintelė tokia
studijų programa ne tik Lietuvoje,
bet ir viena iš nedaugelio Baltijos
šalyse.
Studentai galės rinktis vieną iš dviejų sveikatos informatikos specializacijų – e. sveikatos technologijas arba
biomedicininę informatiką.
Būsimiesiems e. sveikatos technologijų specializacijos studentams bus
siekiama suteikti kuo gilesnes informacinių e. sveikatos sistemų kūrimo
ir duomenų analizės žinias.
Būsimieji biomedicininės informatikos specialistai gilins biomedicinos
žinias ir specializuosis kurti asmeninius sveikatinimo IT sprendimus.
76 proc. jungtinės bakalauro studijų
programos Sveikatos informatika
sudarys KTU informacinių sistemų
studijų programos žinios, 26 proc. –
LSMU studijų moduliai.

Sveikatos informatika integruoja
abiejų mokslo sričių – medicinos ir
informatikos – žinias: tiek kursiniai,
tiek baigiamasis darbai bus rengiami konsultuojantis su ekspertais iš
abiejų universitetų, papildomus modulius studentai galės rinktis iš šių
universitetų.
Technologijos ir medicina – koja kojon
Pristatydamas naująją studijų prog
ramą, KTU rektorius prof. Petras
Baršauskas pabrėžė, kad sveikatos
informatikos programos įsteigimas –
naujas žingsnis aukštųjų mokyklų
istorijoje.
„Šiandien nuoširdžiai džiaugiuosi,
nes tarpsritinės studijos sunkiai
skinasi kelią Lietuvoje. Mes nuolat
dairydavomės jungtinių studijų programų į užsienio šalių universitetus,
tačiau nuo šiol dairytis nereikės –
mes tokią studijų programą turėsime
čia, Kaune“, – sakė jis.
Kaip teigia prof. P. Baršauskas, technologijos ir medicina turi žengti koja
kojon, kaip tai yra visame pasaulyje.
Jis neabejojo, kad sveikatos informatika sulauks tikrai didelio pasisekimo.
Rektorius atskleidė, kad sveikatos

informatika – ne paskutinė jungtinė
KTU ir LSMU studijų programa.
LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas tvirtino, kad toks jungtinės
studijų programos gimimas buvo
natūralus.
„Sveikatos mokslų ir informatikos
programų sujungimas leidžia neabejoti, kad ją baigę absolventai turės
garantuotą darbo vietą. Orientuojamės į visuomenę, kuri šiuo metu yra
sveika. Artėjame prie tokio laikotarpio, kai per išmaniuosius įrenginius
kiekvieną žmogų pasieks individuali
medicina“, – teigė LSMU rektorius.
Nauja studijų programų žvaigždė
„Vakarų požiūriu su šia studijų programa Lietuvoje jau vėluojame, nes
kitų Europos šalių dešimtys universitetų jau vykdo analogiškas programas. Šios programos atsiradimas yra
labai svarbus tiesiogiai gydymu užsiimantiems specialistams ir mokslininkams. Jau laikas Lietuvoje turėti
solidžią programą, kuri padėtų diegti
ir kurti elektronines ligos istorijas,
elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą“, – tvirtino KTU studijų
prorektorius prof. Pranas Žiliukas.
Prof. P. Žiliuko teigimu, IT reikalingos
tiesiogiai atpažįstant su diagnoze susijusius signalus apie žmogaus sveikatą, perduodant vaizdus, kaupiant
biologinius žmogaus parametrus. Ligos istorijų, diagnozių, jų saugojimo

Prof. Remigijus Žaliūnas, prof. Petras Baršauskas.
ir operatyvaus perdavimo popierinės
versijos turi būti keičiamos skaitmeninėmis, netgi naudojant mobiliąsias
programas.
Darbo rinkoje Lietuvoje ir užsienyje
jaučiamas didelis tokių specialistų
poreikis, todėl prof. P. Žiliukas Sveikatos informatiką pavadino nauja
studijų programų žvaigžde.

Autoriaus nuotr.

„Programos atsiradimas gali pagreitinti ir bendradarbiavimą tarp
institucijų bei jų jungimosi procesus.
Yra prognozės, kad iki 2050 metų
išsivysčiusiose šalyse iki 30 proc.
BVP gali sudaryti sritys, susijusios su
sveikata: ir techninės, ir susijusios
su sveikatos palaikymu, priežiūra“, –
sakė KTU studijų prorektorius.

LSMU mokslininkei – LMA apdovanojimas
už geriausią pranešimą
Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų
skyriaus surengtoje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „BIOATEITIS:
gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ už geriausią konferencijos
pranešimą „Klinikinių veiksnių, oksidacinio streso žymens
N-karboksi(metil)lizino ir SCARB1geno polimorfizmo sąsajos su amžine
geltonosios dėmės degeneracija ir išemine širdies liga“ diplomu
apdovanota LSMU ligoninės Kauno klinikų Akių ligų klinikos gydytoja
oftalmologė dr. Daiva Stanislovaitienė.

D

idėjant vyresnių žmonių populiacijai
amžinė geltonosios dėmės degeneracija
(AGDD) yra vis dažnesnė vyresnio nei 50
metų amžiaus žmonių negrįžtamo regos
netekimo priežastis. AGDD profilaktikos
priemonės ir gydymo galimybės ribotos,
nes ligos etiopatogenezė iki šiol nėra
visiškai aiški. Šio darbo metu įvertintos
AGDD ir išeminės širdies ligos (IŠL) sąsajos,
atsižvelgiant į vainikinių arterijų aterosklerozines pažeidas. Pirmą kartą analizuota
SCARB1 rs5888 C/T genotipų įtaka AGDD ir
IŠL pasireiškimui.

Tyrimo rezultatai parodė, kad AGDD ir IŠL,
jei vainikinėse arterijose yra aterosklerozinių pažeidimų (IŠLath+), sieja bendri,
šių ligų pasireiškimo galimybę didinantys,
klinikiniai veiksniai ir oksidacinis stresas.
Remiantis mūsų tyrimo duomenimis,
nustatytas apsauginis SCARB1 rs5888 T/T
genotipas, mažinantis AGDD ir IŠLath+, bei
„rizikingas“ SCARB1 rs5888 C/T genotipas,
didinantis AGDD+IŠLath+ galimybę. Pritaikius matematinės morfologijos metodus,
nustatyta, kad sergantiems vėlyvąja AGDD
SCARB1 rs5888 „rizikingas“ genetinis vari-

„Tyrimas suteikia naujų duomenų apie AGDD etiologiją,
patogenezę ir galbūt padės
kurti veiksmingo gydymo bei
profilaktikos kryptis.“
antas susijęs su didesniu centrinės tink
lainės dalies pažeidimo plotu.
Bendrų AGDD ir IŠL patogenezinių grandžių
tyrimas suteikia naujų duomenų apie AGDD
etiologiją, patogenezę ir galbūt padės kurti
veiksmingo gydymo bei profilaktikos kryptis. Tyrimo metu taikyti morfometriniai geltonosios dėmės pažeidos ploto matavimai
gali būti naudojami gydytojų oftalmologų
klinikinėje praktikoje, siekiant tiksliau įvertinti centrinės tinklainės dalies pokyčius
paciento stebėjimo metu (dinamikoje).
AVE VITA inf.

2

avevita/2015 m. sausio 23 d., Nr. 3

informacija

Pirmasis 2015 m. vizitas Izraelyje –

gausus būrys norinčiųjų studijuoti LSMU

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto komanda organizavo pirmąjį stojamąjį egzaminą Izraelyje. Septyniolika studentų pakviesti studijuoti mūsų Universitete. Iš jų trys pasirinko veterinarijos
programą, vienas – odontologijos, kiti – medicinos.
Evelina Mačiulskienė
LSMU siūlomos programos pristatytos dviejose Tarptautinėse aukštojo
mokslo konferencijose, kurių auditorija siekė 350 žmonių, susidomėjusių
studijomis užsienyje. Prof. Žilvinas
Padaiga buvo pakviestas duoti interviu Izraelio nacionalinei televizijai.
Konferencijose pristatymus skaitė
TRRC dekanas prof. Žilvinas Padaiga,
tarptautinių programų koordinatorės

Justina Vonžodienė ir Evelina Mačiulskienė. Konferencijose dalyvavo
LSMU absolventas Philipas Perlovas
ir Medicinos fakulteto pirmojo kurso
studentės mama Larisa Chornyj. Po
konferencijų studijų parodose Universiteto atstovai sulaukė gausaus
būsimųjų studentų ir jų tėvų dėmesio. Lankytojams buvo aktualu iš
pirmųjų lūpų išgirsti realias istorijas
apie studentų kasdienybę, Universitete dėstomų dalykų kokybę.

LSMU atstovybėje Tel Avive priimti
pirmieji interesantai, susidomėję
studijomis Lietuvos sveikatos mokslų universitete. TRRC komanda konsultavo ir Lietuvoje studijuojančių
izraeliečių tėvus, kurie norėjo pasikalbėti apie savo vaikų akademinius
reikalus.
Podiplominių studijų centro dekanas prof. Kęstutis Petrikonis ir prof.
Žilvinas Padaiga galutinai suderino
vietas Medicinos fakulteto studentų
klinikinei praktikai su keliomis Izraelio ligoninėmis: Hadassaho medicinos centru (Medical organisation),
Rabino medicinos centru (Rabin
Medical centre), E. Wolfson medicinos centru (Edith Wolfson Medical

TRRC nuotraukos
centre). Prof. Lina Basel Vanagaite
iš Šnaiderio vaikų medicinos centro
(Shneider Children’s Medical Center)
sutiko skaityti genetikos paskaitas
LSMU.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su trimis naujomis agentūromis. Ypač pabrėžiant LSMU interesą
pritraukti studentus į veterinarinės
medicinos programą anglų kalba.
Prof. Žilvinas Padaiga ir Evelina Mačiulskienė susitiko su Veterinarijos

akademijos absolventu Izrailu Pasvalecku. Susitikimo metu aptartos
veterinarinės medicinos programos
reklamos galimybės Izraelyje. Aptartos 2016 m. Izraelio absolventų
susitikimo plano detalės, renginio
pobūdis.
Džiaugiamės pirmuoju sėkmingu
vizitu Tel Avive. Jo metu pasiekti
rezultatai nubrėš naujas tolesnės
bendradarbiavimo plėtros Izraelyje
gaires.

Gyvūnų auginimo technologijų institutas
2014 m. gruodį buvo įkurtas LSMU Gyvūnų auginimo technologijų
institutas, kurio vadovu tapo prof. habil. dr. Romas Gružauskas.
Beveik prieš du dešimtmečius įkūręs Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratoriją, kuri po struktūrinių pakeitimų
Gyvulininkystės technologijos fakultete pavadinta Gyvūnų produktyvumo laboratorija.
Jolanta Jonikienė

P

rof. habil. dr. R. Gružauskas teigė:
„Mes labai išaugome vykdydami
mokslinius tyrimus, rengdami mokslininkų pamainą, kurdami bei tobulindami laboratorijų veiklą. Mums
pakanka profesionalios europinio
lygio laboratorinės įrangos ir esame
pasirengę dar veržliau įsitraukti į
tarptautinius projektus, juos rengti
bei vykdyti.“
Į klausimą, iš ko profesorius semiasi
vadovavimo ir mokslinių projektų
kūrimo bei vykdymo idėjų, patirties,
jis nedvejodamas atsakė: „Ilgalaikės
stažuotės Leipcigo bei Halės universitetuose (Vokietija), kurių kuratorius –
prof. H. Jerochas (LSMU VA garbės
daktaras). Vokietijoje išmokau vokiečių kalbą, organizacinius dalykus bei
kartu su iškiliais mokslininkais vykdžiau daug eksperimentų. Vokiškas

tikslumas – man labai artima sąvoka.
Vėliau įgijau neįkainojamos patirties
eidamas LVA mokslo prorektoriaus
pareigas. Šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad darbingas, jaunatviškas
kolektyvas, komanda, siekianti užsibrėžtų tikslų, yra sėkmės garantas.
Aukšti vidiniai ir išoriniai reikalavimai
gali išbalansuoti, bet jeigu esi savo
srities patriotas, nebaisūs ir šie dalykai. Svarbiausia – degti mokslininko
ugnele, kad šalia esantieji taip pat ja
suliepsnotų.“
Prof. R. Gružauskas keletą kartų yra
tapęs komunikabiliausiu mokslininku
ir tą galėtų patvirtinti ne tik jo kolegos, bet ir studentai, kurie noriai
dalyvauja profesoriaus rengiamose
konferencijose, seminaruose bei
kursuose. Prof. R. Gružauskas dažnai
dėkoja studentams už jų norą kuo
daugiau sužinoti ir savo patirtimi
skatina siekti aukštų rezultatų. 3 p.

Autorės nuotr.
Prof. habil. dr. Michaelis A. Grashornas, prof. habil. dr. Raineris Mosenthinas, prof. habil. dr. Romas Gružauskas.
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Europos gimdos kaklelio vėžio profilaktikos savaitė
Džiuljeta Kulvietienė
„Jau nebe vienus metus paskutinę
sausio savaitę minima Europos
gimdos kaklelio vėžio profilaktikos
savaitė. Šios savaitės renginiais
norima atkreipti dėmesį į nemažėjantį sergamumą šia liga ne tik
Europoje, ypač – Rytų Europos ir
naujose ES šalyse narėse, – pasakojo Lietuvos akušerių ginekologų
draugijos valdybos narė, Europos
onkoginekologijos draugijos (ESGO)
ir Tarptautinės ginekologinio vėžio
draugijos (IGCS) narė, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) patarėja
bei Jungtinių Tautų (UNFPA) konsultantė gimdos kaklelio vėžio profilaktikos ir reprodukcinės sveikatos
klausimais, LSMU MA Akušerijos ir
ginekologijos klinikos Onkoginekologijos sektoriaus vadovė prof. Daiva
Vaitkienė. – Sausį vyksta daug renginių. Juos organizuoja medicinos
darbuotojai ir įvairios nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos.
Renginiai skirti plačiajai visuomenei – ne tik medikams profesionalams. Jais siekiama informuoti apie
problemos aktualumą ir galimus jos
sprendimo būdus.“
„Iš visų onkoginekologinių ligų
gimdos kaklelio vėžys yra liga,
kurios profilaktika arba kelio jai
užkirtimas turėtų būti vienas iš
lengvesnių. Gimdos kaklelis gydytojui yra gana lengvai pasiekiamas
ir matomas organas, jį lengva apžiūrėti. Gerai žinomas jo patikros
metodas – įprastinis citologinis
tepinėlis – nėra brangus, lengvai
atliekamas, taip pat kuriami nauji,
modernesni, bet šiek tiek brangesni
metodai. Tad reikia tikėtis geresnių
rezultatų. Tačiau Lietuvoje ir kt.
Rytų Europos šalyse sergamumas
gimdos kaklelio vėžiu ir mirtingumas nuo jo nemažėja arba mažėja
ne taip pastebimai, kaip norėtųsi, –
sakė prof. D. Vaitkienė. – Lietuvos
akušeriai ginekologai nėra abejingi
Lietuvos moterų sveikatai. Ne tik
gydome susirgusias moteris, bet ir
rūpinamės gimdos kaklelio vėžio
profilaktika, informuojame per žiniasklaidos priemones, šiai proble-

Laima Vaidotienė, prof. Daiva Vaitkienė.
mai aptarti ir spręsti skiriame savo
renginius.“
Lietuvos akušerių ginekologų draugijos Kauno krašto valdyba ir LSMU
MA Akušerijos ir ginekologijos klinika organizavo konferenciją „Gimdos
kaklelio ikivėžinės būklės“, skirtą
gimdos kaklelio ligų problemai analizuoti. Konferencija skirta gydytojams akušeriams ginekologams, onkologams, anesteziologams, šeimos
gydytojams, akušeriams, bendrosios
praktikos slaugytojams.
Renginys sulaukė itin didelio susidomėjimo. Į auditoriją vos tilpo ne tik
Kauno krašto akušeriai ginekologai,
bet ir jų kolegos iš kitų Lietuvos
kraštų – Panevėžio, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir kt.
„Regioninis renginys tapo gausiu
respublikiniu renginiu. Susidomėjimas patvirtino šios problemos
aktualumą, – sakė Onkoginekologijos
sektoriaus vadovė prof. D. Vaitkienė. – Lietuvos moterys nepradėjo
staiga ir netikėtai sirgti šia liga.
Dažniausia ši liga diagnozuojama
pradėjus vykdyti organizuotą gimdos kaklelio vėžio patikrą. Gaila,
kai pacientės sužino, kad serga šia
liga, gana vėlokai. Juo vėliau diagnozuojama liga, juo gydymas mažiau
veiksmingas ir prognozė blogesnė.“
Jau 10 m. vykdoma patikros progra-

ma. Tad kodėl rezultatai netenkina
medikų, nemažėja sergamumas
gimdos kaklelio vėžiu ir mirtingumas nuo jo taip, kaip norėtųsi.
Priežasčių, pasak prof. D. Vaitkienės,
yra labai daug.
Prof. D. Vaitkienė džiaugiasi, kad
moterys tapo aktyvesnės, labiau
rūpinasi savo sveikata. Deja, vis dar
per mažai, kad šalyje sergamumas
sumažėtų ryškiai. Profesorė įžvelgia
ir pačios patikros bei diagnostikos
grandžių problemas. Programoje taikomas patikros metodas geras, bet
nėra idealus ir tobulas. Nežinoma,
ar visada taisyklingai taikoma pati
patikros metodika, nes nevykdoma
kokybės kontrolė. Nežinoma, ar
visos pasitikrinusios moterys pasirūpina sužinoti rezultatus ir, jei reikia,
ar gydosi toliau.
„Grandžių, kurias dar galima ir
reikėtų tobulinti, iš tiesų yra labai
daug, – įsitikinusi profesorė. – Nuo
visuomenės informavimo iki patik
ros ir diagnostikos metodų.“
Prof. D. Vaitkienė sako, kad paties
gydymo tobulinimui erdvės nėra
daug. Lietuvos pacientės gydomos
taip pat kaip ir visose išsivysčiusiose šalyse.
„Didžiausios investicijos turi būti
skiriamos patikrai ir tam, kad ligai
būtų užkirstas kelias: patikros pro-

gramos tinkamas organizavimas ir
jos kokybės gerinimas, jaunų moterų, mergaičių skiepijimas nuo pagrindinio rizikos veiksnio – didelės
rizikos žmogaus papilomos viruso
bei laiku atlikta diagnostika, siekiant
nustatyti ikivėžines ligas ir jas pagydyti dar iki to, kol jos netapo invazine liga“, – kalbėjo prof. D. Vaitkienė.
„Pacientės dažnai klausia, kodėl ši
liga atsiranda? Pagrindinis veiksnys, už kurio atradimą buvo skirta
net Nobelio premija, yra didelės
onkologinės rizikos žmogaus papilomos virusas. Juo dažniausiai
užsikrečiama pradėjus lytinį gyvenimą. Moterys, kurių organizme
žmogaus papilomos virusas „apsigyvena“ ilgam (gal dėl imuninės
sistemos, gal dėl paties viruso
savybių), patiria riziką susirgti ikivėžinėmis ligomis ir, laiku jų nenustačius, invaziniu gimdos kaklelio
vėžiu. Tai patvirtina ir kintama
moterų sergamumo amžiaus struktūra – šia liga serga vis jaunesnės
moterys. Didžiausias sergamumas
gimdos kaklelio vėžiu stebimas
tarp 40–45 m. moterų. Jaunesnių
nei 30 m. moterų, sergančių invazine liga, anksčiau buvo daug mažiau, sergančių įsisenėjusia invazine liga – retenybė. Dabar LSMU MA
Akušerijos ir ginekologijos klinikoje
per metus pagimdo 3–4 moterys
jau sergančios invaziniu gimdos
kaklelio vėžiu. Vadinasi, ir jaunoms
moterims ši liga diagnozuojama ne
taip jau retai. Juo anksčiau pradedamas lytinis gyvenimas, juo anksčiau moteris gali susirgti.“
Akušerijos ir ginekologijos klinikos
gydytoja akušerė ginekologė Laima
Vaidotienė kalbėjo apie gimdos
kaklelio ikivėžines būkles nėštumo
metu, kaip svarbu jas laiku diagnozuoti ir ką daryti jas diagnozavus.
„Jaunos moterys dažniausiai nesikreipia į šeimos gydytoją, nes
jaučiasi sveikos. Dažnai pirmojo jų
vizito pas gydytoją priežastis yra
nėštumas. Būtent nėštumas tampa
viena iš galimybių diagnozuoti gimdos kaklelio vėžį moterims, kurios
nesilanko pas šeimos gydytoją, –

Gyvūnų auginimo technologijų institutas
2 p.
Sakantis, jog pats savo pasiekimų
negalintis vertinti, pokalbio metu
užsimena, jog jo hobis ir yra darbas.
Įdomu iš profesoriaus išgirsti, kad
daug ko jis taip pat mokosi ir iš
savo studentų tiek Lietuvoje, tiek ir
užsienyje, stengiasi pažinti naujas
kultūras bei papročius. Už tarptautinių renginių organizavimą yra dėkingas savo partneriams: Vokietijos
Hohenheimo universiteto prof. habil.
dr. Raineriui Mosenthinui ir prof. habil. dr. Michaeliui A. Grashornui, Vienos veterinarinės medicinos universiteto prof. dr. Qendrimui Zebeliui,
Gyvūnų produktyvumo laboratorijos
kolektyvui: doc. dr. Astai Racevičiūtei-Stupelienei, doc. dr. Agilai Daukšienei, dr. Vilmai Kliševičiūtei, Vilmai
Šašytei, Aušrai Bajorinaitei, dr.
Sauliui Bliznikui, Vilijai Buckiūnienei,

doktorantams: Ievai Kudlinskienei ir
Sauliui Alijošiui.
Kalbėdamas apie Gyvūnų auginimo technologijų institutą prof.
R. Gružauskas akcentavo, kad jame
vykdomi moksliniai užsakomieji
bandymai gyvūnų mitybos, laikymo
bei jų produkcijos kokybės tyrimo
klausimais. Konsultuojama gyvūnų
auginimo technologijos klausimais.
Nustatomos ir vertinamos gyvūnų
mėsos fizinės, cheminės ir technologinės savybės. Konsultuojama ir
vykdomi moksliniai geros kokybės
pieno gamybos, melžimo technikos
ir technologijos, sanitarinių priemonių parinkimo ir naudojimo tyrimai.
Teikiamos konsultacijos pašarinių
žaliavų, pašarų priedų kokybės;
pašarų ir lesalų receptūrų; paukščių,
kiaulių, triušių ir žuvų virškinimo fiziologijos; gyvūninės kilmės produk-

tų kokybės (paukštiena, kiaušiniai,
kiauliena, triušiena, žuvų mėsa)
klausimais.
Instituto vadovas minėjo: „Ateityje,
siekdami didinti mokymo, mokslinio
ir tiriamojo darbo perspektyvas,
įkursime Akvakultūros centrą. Šio
centro įkūrimui jau šiandien sudarytos palankios sąlygos.“ Anot
profesoriaus, didelis dėmesys bus
skiriamas ne vien tradicinei – verslinei, tačiau ir rekreacinei žuvininkystei. Daugiau dėmesio bus skiriama
ne vien žuvims, bet ir Lietuvoje
augančių vėžių rūšių veisimui bei
auginimui. Taip pat bus gilinamasi
į dumblių auginimo problemas bei
naudą. Studentai gamybines praktikas galės atlikti pažangiausiuose
žuvininkystės ūkiuose (UAB „Vasaknos“, Žuvininkystės departamento
prie LR ŽŪM Šilavoto poskyryje, AB

„Kauno grūdai“, Gyvosios gamtos
apsaugos tarnyboje ir kt.).
Ateities vizija ir Bitininkystės laboratorijos įkūrimas studijų proceso
gerinimui.
Kinologijos disciplina remsis ne vien
LSMU dėstytojų, bet ir kitų kinologijos specialistų žiniomis. LSMU veikia
Kinologijos mokslinio ir edukacinio
ugdymo centras, kurio veiklą kuruoja Gyvūnų auginimo technologijų
instituto lektorius Mindaugas Paleckaitis.
Šiuo metu Gyvūnų auginimo institute disertacinius darbus rengia
doktorantai, mokslo darbuotojai,
gamybininkai: S. Alijošius, I. Kudlinskienė, V. Slausgalvis, V. Šašytė,
V. Buckiūnienė, M. Paleckaitis, J. Klementavičiūtė, A. Bajorinaitė.
Gyvūnų auginimo technologijų instituto naujų tyrimų metodų kūrimas

sakė L. Vaidotienė ir siūlė atsisakyti
mitų, kad patikra – pavojinga nėštumui. – Patikra (citologinio tepinėlio
paėmimas) yra saugi, informatyvi ir
veiksminga.“
Nėščiųjų ir gimdos kaklelio vėžio
problemą nagrinėjusi L. Vaidotienė
aptarė šių pacienčių gimdymo, kuris būtinai turi vykti trečiojo lygio
ligoninėje, taktiką. Stebėti tokias
nėščiąsias gali ir gydytojai pagal
gyvenamąją vietą.
„Dar visai neseniai nėštumas ir
vėžys daugeliui gydytojų skambėjo
kaip visiškai nesuderinamos sąvokos, – komentavo prof. D. Vaitkienė. – Jei iki nėštumo moteris
nesityrė, tai nėštumas dažnai yra
vienintelė, nors ne pati geriausia,
galimybė šią ligą nustatyti. Geriau
gimdos kaklelio citologinį tyrimą
atlikti ne nėštumo metu, bet jei
moteris pradėjo lankyti gydytojus tik
būdama nėščia – būtina juos atlikti, nors tyrimų interpretavimas ir
vertinimas nėštumo metu yra daug
sunkesni, todėl tai turi atlikti patyrę
specialistai.“
„Tyrimai turi būti atliekami trečiojo
lygio ligoninėse“, – sakė L. Vaidotienė, kalbėjusi ir apie vakcinavimą,
kaip jis turi būti vykdomas, jei pradėtas prieš nėštumą, ir kaip tęsiama
po gimdymo, nes nėštumo metu
vakcinavimas nutraukiamas.
Prof. D. Vaitkienė pasakojo apie
naujas diagnostikos technologijas.
Apie jas, pasak profesorės, svarbu
žinoti ir gydytojams, ir pacientėms.
Valstybė kompensuoja įprastą patik
ros programos tepinėlį. Tačiau jau
yra ir naujų diagnostikos metodų, už
kuriuos sumoka pačios pacientės.
Naujieji metodai patikslina ikivėžinių ligų prognozę, padeda išvengti
agresyvių intervencijų, nereikalingų
operacijų ir kt. gydymo.
Konferencijoje dėmesys skirtas ir
didelės rizikos žmogaus papilomos
viruso tyrimui, kuris atliekamas
specializuotose laboratorijose. Skystųjų terpių citologijos tyrimas yra
jautresnis, tikslesnis, patogesnis
tyrėjui, laboratorijoje atliekamas kita
metodika ir nustatant lieka mažesnė
klaidų tikimybė.
4 p.

taip pat yra svarbus, teigė prof.
R. Gružauskas: „Iš integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Slėnis
„Nemunas“ plėtros programos įsigyta atominės absorbcijos spektrometrinė sistema (AAS), efektyviosios
skysčių chromatografijos (HPLC)
Varian ProStar sistema, masių spektrometras (jonų gaudyklė komplektuojama prie turimos LC sistemos
su azoto generatoriumi – LC/MS),
mėsos peptidų ir amino rūgščių bei
jų darinių išskirstymo ir termostavimo įranga, automatinė mėsos
baltymų išskyrimo, identifikavimo ir
analizės įranga. Ateityje planuojame
įsisavinti Ankom technologiją nustatant pašarinių žaliavų maistinę vertę
in vitro, inozotol fosfatų tyrimo
metodą, nekrakmolo polisacharidus
skaldančių fermentų efektyvumo
nustatymą in vitro, naudojant įvairių
veislių ir genotipų pašarines žaliavas, išsamiau vertinti gyvūninių
žaliavų kokybę.“
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Kaip pasiekti sėkmę?
2015-uosius metus renginių ciklo „Susitikimas su Asmenybe“
organizatoriai pradėjo su trenksmu. Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Studentų mokslinės draugijos valdyba pakvietė į
susitikimą su garbingu svečiu – Kauno klinikų Anesteziologijos
klinikos vadovu prof. Andriumi Macu. Pilna auditorija LSMU studentų, rezidentų troško išgirsti profesoriaus sėkmės istoriją.

Prof. Andrius Macas.
Lina Pankratjevaitė

R

enginį prof. A. Macas pradėjo
klausimu „Kaip pasiekti sėkmę?“.
Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą

P. Alaburdos nuotraukos
nėra. Kas gali tikti vienam, visiškai
netiks kitam. Neįmanoma pasiūlyti to
paties plano visiems. Tačiau pagrindines sėkmės recepto sudedamąsias
dalis profesorius vis dėlto pateikė. Ži-

noma, visi jas savo gyvenime turime
pritaikyti individualiai. Profesorius
A. Macas pabrėžė didžiulį žmogaus
norą įgyvendinti savo svajonę. Tačiau
vien noro nepakanka, svajonė turi
virsti tikslu, kurio kantriai ir visomis
jėgomis siektume. Be to, būtina neprarasti pasitikėjimo užklupus sunkumams, privalome išlikti atkaklūs,
užsispyrę. Kartais naudinga į situaciją
pažvelgti iš kitos perspektyvos, į pagalbą pasitelkti kūrybiškumą. „Visus
darbus turite pabaigti iki galo“, – aiškino gydytojas. Prof. A. Macas pabrėžė, kad labai norint ir stengiantis
galima įgyvendinti visas svajones,

pasiekti visų tikslų. Net ir pastebėję,
kad viskas klostosi puikiai, negalime
užmigti ant laurų: „Čia kaip „Formulėje-1, važiuojate garbės ratą, o jus
ima lenkti. Kartais tokiais atvejais vėl
įsibėgėti gali būti labai sunku“, – pažymėjo profesorius.
Prof. A. Macas renginio dalyviams
davė ir kasdieniškų patarimų. „Stenkitės visomis aplinkybėmis išlikti
mandagūs“, – jaunuolius mokė profesorius. Visada būkite punktualūs. Kai
kuriems žmonėms atrodo, kad viena
ar kelios minutės nieko nereiškia,
tačiau jie klysta. „Tam tikrais atvejais
pavėluota viena minutė gali kainuoti

žmogaus gyvybę…“, – pabrėžė Anesteziologijos klinikos vadovas prof.
A. Macas. Profesorius nemažai kalbėjo
apie darbą operacinėje, trapią žmogaus būtį, gydytojo rūpestį ligoniu.
Kartais švelniai prie paciento priglaustas delnas gali daryti stebuklus.
Gydytojas taip pat ragino niekada
nesustoti tobulėti, pagarbiai elgtis su
aplinkiniais, būti kultūringiems, padėti
kitiems, būtinai dalytis savo žiniomis.
Renginį „Susitikimas su Asmenybe“
prof. A. Macas baigė lietuvių poeto
Justino Marcinkevičiaus žodžiais „Yra
tik vienas kelias į žmogų, ir tas kelias vadinasi Pareiga“.

Europos gimdos kaklelio vėžio profilaktikos savaitė
3 p.
Kalbėta ir apie Lietuvoje pasiekiamą
naują imunocitocheminį tyrimą,
kuris iš pakitusių ląstelių nustato
jų pakitimo pavojingumą: pokytis
dar gali išnykti pats, arba jau nebe,
nes ląstelės pateko į onkogeninės
transformacijos fazę ir anksčiau ar
vėliau komplikuosis vėžys. Kol kas
imunocitocheminį tyrimą atlieka
tik Valstybinis patologijos centras
Vilniuje. Tikimasi, kad artimiausiu
metu šį tyrimą galės atlikti ir LSMU
MA Patologinės anatomijos klinika.
„Naujas Lietuvos patikros programos
kokybinis žingsnis (numatytas ir
jau rengiami dokumentai) – į jau
veikiančią programą įdiegti skystųjų
terpių tyrimą, kai tiriant įprastu citologiniu būdu nustatoma tam tikrų
pokyčių. Tam tikrai grupei moterų,
kurioms bus pastebėti šie pokyčiai,
programos lėšomis bus atliekamas
skystųjų terpių tyrimas, o pokyčiams pasitvirtinus – ir didelės onkologinės rizikos žmogaus papilomos
viruso tyrimas“, – prof. D. Vaitkienės
nuomone, tai bus patvirtinta po
kelių mėn. ir, kaip tikimasi, pagerins
patikros programos kokybę.
LSMU MA Patologinės anatomijos
klinikos doc. Arvydas Čižauskas
konferencijoje kalbėjo apie gimdos
kaklelio ikivėžinių būklių histologinę
klasifikaciją.
„Terminai CIN1, CIN2, CIN3 reiškia
įvarius gimdos kaklelio pažeidimo

Doc. Arvydas Čižauskas.
laipsnius. Pasaulinėje praktikoje
pastebėta, kad tokio gana plataus
skirstymo nereikia. Užtektų skirstyti
ikivėžinius pokyčius į mažo ir didelio laipsnių pažeidimus. Diskutavome šia tema su akušeriais ginekologais. Nusprendėme kol kas vartoti
jungtinę terminologiją. Prie naujos
pereisime pamažu, – sakė doc.
A. Čižauskas ir pasidžiaugė, kad
gana didelės lėšos skiriamos gimdos
kaklelio vėžio patikros programai,
tyrimui ir profilaktikai. – Šiuo metu
didžiausias dėmesys skiriamas žmo-

Doc. Arnoldas Bartusevičius.
gaus papilomos virusui. Manoma,
kad apie 80 proc. gimdos kaklelio
vėžio atvejų atsiranda užsikrėtusioms šiuo virusu moterims.“
LSMU MA Akušerijos ir ginekologijos
klinikos Onkoginekologijos sektoriaus doc. Arnoldas Bartusevičius
apžvelgė gimdos kaklelio ikivėžinių
būklių chirurginį gydymą.
„Vykdoma patikros programa atrenka pacientes, kurioms reikia
nuodugnesnio tyrimo. Šiuo metu
Lietuvoje nėra bendro algoritmo –

visi tarsi ir žino, kaip elgtis, bet
tvarka nėra suvienodinta. LSMU MA
Akušerijos ir ginekologijos klinikoje tyrimas atliekamas ir diagnozė
nustatoma taisyklingai bei iki galo.
Ikivėžinių gimdos kaklelio būklių
gydymas yra operacinis. Operacija
gana nesudėtinga, todėl kartais siūloma ją atlikti net ir nesant indikacijų. Reikia atminti, kad šios būklės
linkusios regresuoti savaime, todėl
pakanka tik tinkamo stebėjimo. Jei
operacijų bus skiriama per dažnai ir
jų apimtis nebus optimali – tai taip

K. Šimatonio nuotraukos
pat neduos norimų rezultatų.“
„Gimdos kaklelio vėžio patikros
programos statistika yra skaudi ir
verčianti raudonuoti Lietuvą, bet gal
geriau tai žinoti bei imtis veiksmų,
nei galvoti ir teigti, kad viskas yra
gerai. Ligos eiga nėra žaibiška, bet
uždelsus, ji po truputį juda į priekį“, – doc. A. Bartusevičius sako,
kad žmonių prisirišimas prie gyvenamosios vietos ir savo gydytojo
bei patikros pasiekiamumas keistų
liūdnus skaičius ir Lietuvos rodiklius
Europos bei pasaulio požiūriu.
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Lietuvos gydytojų teniso sąjungos dvejetų turnyre –
rekordinis dalyvių skaičius
Antrąjį sausio savaitgalį Kaune įvyko trečiasis Lietuvos gydytojų
teniso sąjungos ir Lietuvos gydytojų sąjungos organizuojamas
dvejetų turnyras.

R. Jurkevičius, V. Alekna.
Milda Dambrauskienė

D

vi dienas trukusiame turnyre
šiemet dalyvavo rekordinis skaičius žaidėjų – 101 dalyvis iš visos
Lietuvos. Teniso kortuose varžėsi
76 vyrų, moterų ir mišrūs dvejetai.
Turnyro organizatoriai suskaičiavo,
kad šiemet žaidė 20 odontologų, 11
chirurgų, 8 traumatologai, 5 šeimos
gydytojai, 3 akušeriai ginekologai, 2
dermatovenerologai ir kiti sveikatos
priežiūros specialistai. Net 26 turnyro
dalyviai – medicinos mokslų daktarai, iš jų – 4 docentai ir 8 profesoriai.
Šiemet turnyre debiutavo Kauno
klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius, LSMU Neurochirurgijos klinikos vadovas Arimantas

L. Labanauskas, S. Valiukevičienė, B. Adomavičienė, R. Žaliūnas
Tamašauskas ir Lietuvos gydytojų
teniso sąjungos garbės nariai – Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje
Vygaudas Ušackas (žaidęs dvejete
su Remigijumi Žaliūnu) bei daugkartinis pasaulio, Europos ir olimpinis
čempionas Virgilijus Alekna. Jau ne
pirmą kartą Gydytojų teniso sąjungos
turnyre dalyvavo Lietuvos gydytojų
teniso sąjungos garbės nariai Europos Parlamento narys Zigmantas
Balčytis, Seimo narys Gediminas
Kirkilas ir profesorius Vytautas Kaminskas. Sąjungos garbės nariai
turnyre dalyvauti gali tik su sąlyga,
kad žaidžia poroje su gydytoju.
Vyrų dvejetų nugalėtojais tapo Gintaras Marazas ir Alfonsas Genys, finalinėje kovoje įveikę Aidą Valiukevičių

ir Rimantą Vencevičių. Trečioji vieta
vyrų iki 50 metų grupėje atiteko
Ramūnui Būdai ir Tomui Jašinskui.
Vyresnių kaip 50 metų vyrų dvejetų
grupėje pirmąją vietą iškovojo gydytojas Emilis Subata ir Z. Balčytis.
Antrojoje vietoje liko Gediminas
Kirkilas ir Tadas Tarasevičius, trečiojoje – Audrius Pribuišis ir Česlovas
Vyšniauskas.
Moterų varžybas laimėjo Agnė Bieliūnaitė ir Renata Steponkienė, įveikusios praėjusių metų moterų grupės
nugalėtojas kaunietes dermatovenerologes Skaidrą Valiukevičienę ir
Birutę Adomavičienę. Trečiąją vietą
tarp moterų dvejetų užėmė Birutė
Miliauskienė ir Sigutė Mickevičiūtė.
Mišrių dvejetų grupėje nugalėtojų

LSMU Veterinarijos akademijoje
koncertavo Aleksandras Rybakas
Jolanta Jonikienė

S

ausio 17 d. LSMU Veterinarijos
akademijos Didžiojoje salėje vyko
didžiulis šokių šou, kuriame dalyvavo ir 2009 m. „Eurovizijos“ nugalėtojas Aleksandras Rybakas, atvykęs
į Lietuvą tiesiai iš Kataro pasveikinti

A. Rybakas su „Time to show“ šokėjais.

šokėjų bei surengti jiems koncertą.
Penkerių metų gimtadienį VA šventė
šokių studijos „Time to show“ šokėjai, kurie savo pasirodymais puošia
ne vieną LSMU Veterinarijos akademijos renginį. Studijos įkūrėjai Vaidas Kunickis ir Ugnė Zakarauskaitė
džiaugėsi, kad jau porą metų šokėjai

Autorės nuotraukos

su savo programa keliauja po pasaulį su garsiu kompozitoriumi, smuikininku ir dainininku A. Rybaku.
Atlikėjas tą vakarą negailėjo gražių
žodžių savo šokėjams lietuviams
„Time to show“ ir džiaugėsi, kad jie
yra energijos užtaisas. „Man tereikia rūpintis tik savo pasirodymu, o

A. Jarušaičio nuotraukos

apdovanojimus, kaip ir praėjusiais
metais, atsiėmė R. Vencevičius ir
S. Mickevičiūtė, antrąją vietą iškovojo A. Genys ir Jurga Vižinienė, trečiąją – B. Miliauskienė ir E. Subata.
Prizininkus apdovanojo pagrindinio
turnyro rėmėjo – Lietuvos gydytojų
sąjungos – prezidentas Liutauras Labanauskas ir Lietuvos gydytojų teniso sąjungos prezidentas R. Žaliūnas.
Vienas iš turnyro organizatorių Aidas
Valiukevičius, sveikindamas varžybų nugalėtojus, visiems žaidėjams
padėkojo už aktyvų dalyvavimą turnyre, akį traukiančias kovas teniso
aikštelėse ir už nuostabią atmosferą
turnyro metu.
Lietuvos gydytojų teniso sąjungos
nariais gali tapti medicinos gydytojo

arba biomedicinos mokslų diplomą
turintys specialistai. Lietuvos gydytojų teniso sąjunga yra Pasaulio gydytojų teniso sąjungos (World Medical
Tennis Society, WMTS) narė. Sąjunga
siekia populiarinti lauko tenisą tarp
Lietuvos gydytojų ir kitų specialistų,
dirbančių sveikatos apsaugos sistemoje (daugiau informacijos galima
rasti adresu www.gydytojutenisas.
lt). Aktyviausiai sportuojantys medikai jau rengiasi į liepos mėnesį
Roterdame, Olandijoje, vyksiantį
pasaulio gydytojų teniso čempionatą
(wmtsrotterdam.com). Antrąjį gegužės savaitgalį vyks jau tradiciniu
tapęs Lietuvos gydytojų teniso sąjungos čempionatas LSMU rektoriaus
taurei laimėti.

siautulingus šou rengia šokėjai, jie
sugeba šokių virusu užkrėsti visus,
esančius renginyje“, – kalbėjo A. Rybakas.
Renginį įgarsino ir apšvietimu rūpinosi LSMU Inžinerinių įrenginių eksploatavimo skyriaus vedėjas Tomas
Sinica. Į klausimą, kaip jam sekėsi
dirbti su pasaulinio garso žvaigžde,
T. Sinica atsakė, tai buvo didžiulis iššūkis ir nelengvas darbas, bet džiaugėsi jam suteikta galimybe dirbti
su garsiu atlikėju. LSMU VA salės
aparatūra yra profesionali, bet skirta
rengti mažesnio masto renginiams,

tad reikėjo daug pastangų bei sumanumo, norint viską atlikti nepriekaištingai. „Mane maloniai nustebino,
kad A. Rybakas nėra įnoringas, išlepęs atlikėjas. Per repeticiją nustebino savo draugiškais patarimais dėl
garso kokybės, o vėliau – padėka po
renginio“, – sakė T. Sinica.
Jis džiaugiasi, kad šokių šou pavyko
ir tikisi, kad ateityje, jeigu pavyktų
įsigyti daugiau profesionalios aparatūros, Universitete galėtume sulaukti
dar daugiau pasaulinio garso atlikėjų
bei rengti šventes Universiteto bend
ruomenei.

LSMU Inžinerinių įrenginių eksploatavimo skyriaus vedėjas Tomas Sinica.
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Kauno klinikose atlikta dar viena sėkminga
inksto transplantacija iš gyvo donoro
Per pirmąsias dvi šių metų savaites Lietuvoje atliktos dvi inkstų persodinimo iš gyvo donoro operacijos ir viena iš jų – Kauno
klinikose. Trisdešimtmečiui Tomui, kuris tik prieš kelis mėnesius
sužinojo, kad serga sunkia liga, inkstą padovanojo mama. Gydytojai džiaugiasi, kad transplantacija įvyko sklandžiai, Tomas ir jo
mama jaučiasi puikiai ir jau išvyko į namus.

N

efrologijos skyriaus gydytoja
doc. Inga Skarupskienė apgailestauja, kad jaunas vyras į
nefrologų akiratį pateko gerokai
per vėlai, kai inkstų pažeidimo
priežasties patikslinti jau buvo
nebeįmanoma – inkstai buvo maži,
surandėję, o kraujo tyrimai rodė
ryškų inkstų funkcijos nepakankamumą. Inkstų nepakankamumo
priežastis galėjo būti įsisenėjusi
pirminė inkstų liga arba didelio
nevaldomo arterinio kraujospūdžio
sukelti padariniai.
Doc. I. Skarupskienė iki šiol pamena Tomo, sužinojusio apie savo
ligą, reakciją: iki tol aktyviai sportavusiam jaunam žmogui buvo sunku
patikėti, kad jau reikia galvoti apie
pakaitinę inkstų terapiją.
„Dauguma inkstų ligų yra klastingos, nes nebylios, o didelį arterinį
kraujospūdį būtina gydyti laiku ir
tinkamai“, – primena doc. I. Skarupskienė.
Jau pirmą kartą patekus į ligoninę
ir sužinojus apie inkstų ligą ir nepakankamumą, Tomui ir jo mamai

buvo paaiškinta apie galimą gyvo
donoro inksto transplantaciją. Paciento mama tikina, kad apsisprendė
labai greitai, ji visiškai pasitikėjo
Urologijos klinikos vadovu prof.
Mindaugu Jievaltu.
Visą donoro ir recipiento poros
ištyrimą ambulatoriškai atliko gydytoja nefrologė Rima Maslauskienė.
Mamos inkstas puikiai tiko sūnui,
medicininių kontraindikacijų operacijai nebuvo, todėl Tomui inkstas
buvo persodintas net nepradėjus
dializių. Transplantaciją atliko urologų brigada: prof. M. Jievaltas,
prof. Daimantas Milonas, gydytojai
rezidentai Adomas Mačiulis, Povilas
Aniulis ir Vilius Bosas.
Kauno klinikose inkstų transplantacijos atliekamos nuo 2000 metų,
iš viso per 15 metų atlikta daugiau
nei 300 šių operacijų. Inkstų transplantacijos iš gyvo donoro pradėtos
2014 metais. Šiuo metu tiriamos
ir transplantacijai ruošiamos trys
potencialios donoro ir recipiento
poros.
Kauno klinikų inf.

Doc. I. Skarupskienė, slaugytoja A. Andriulionienė, gydytoja rezidentė L. Peleckaitė, prof. M. Jievaltas, Tomas su mama,
gyd. R. Maslauskienė ir Nefrologijos klinikos vadovė prof. I. A. Bumblytė.
L. Andriušio nuotr.

LSMU meno kolektyvams – aukščiausi mėgėjų kolektyvų
kategorijos įvertinimai
LSMU tautinių šokių ansambliui „Ave Vita“ ir mišriam chorui
„Neris“ suteikta pirmoji (aukščiausia) kategorija, o tautinių šokių
kolektyvui „Džigūnas“ – antroji kategorija.
Monika Miliūtė,
Kultūros centro vadovė

M

eninį kolektyvų lygį Lietuvos
liaudies kultūros centras nustato pagal meno kolektyvų repertua
ro sudėtingumą, gebėjimą atkurti
stilių, žanro, laikotarpio, regionų
kultūros tradicijų ypatumus. Taip
pat vertina meninių interpretacijų originalumą, kūrinių atlikimo
techniką. Kategorijos skyrimo metu
apžvelgiami kolektyvų veiklos rezultatai, dalyvavimas dainų šventėje,
Lietuvos, tarptautiniuose ar regio
niniuose konkursuose geriausio
mėgėjų kolektyvo laureato vardo
laimėjimas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblis „Ave
Vita“ savo kūrybinę biografiją pradėjo 1946 metais. Vadovaujamas meno
vadovo Kazimiero Kondratavičiaus
ansamblis iš naujo subūrė vokalinę
ir instrumentinę grupes. Ansamblyje šoka, dainuoja ir groja apie 100
Universiteto studentų. Jie, baigę
studijas, pasklis po visą Lietuvą ir
toliau skleis ansamblyje įgytą patirtį,
meilę ir pagarbą tradicinės kultūros
vertybėms.

Jaunatviškas, kupinas energijos kūrybingas studentų kolektyvas su dideliu pasisekimu koncertavo įvairiuose
tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje,
Slovakijoje, Portugalijoje, Olandijoje,
Turkijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir
Kroatijoje.
Akademinis choras „Neris“ – seniausias ir garsiausias Universiteto meno
kolektyvas, įkurtas 1925 metais.
Pamažu augdamas ir stiprėdamas
2006 metais choras atšventė 80 metų
įkūrimo jubiliejų. 2005 metai, kai jam
vadovauti pradėjo Tomas Lapinskas,
akademiniam chorui tapo naujos
pradžios ir atgimimo metais. Nuo pat
pirmųjų žingsnių kolektyvas aktyviai
įsiliejo į miesto ir šalies kultūrinį
gyvenimą. Akademinis choras yra
nuolatinis Universiteto renginių, Lietuvos ir Kauno miesto dainų švenčių,
aukštųjų mokyklų studentų chorų
festivalių, Baltijos šalių studentų
dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“
dalyvis.
1946 metų rudenį, Lietuvos veterinarijos akademijos pirmojo kurso studentėms Z. Jurkūnaitei, D. Gruodytei,
A. Liepinaitytei, S. Budrevičiūtei,
V. Milinskaitei (Buržienei) susibū-

Repeticijos metu.
rus į tautinių šokių ratelį, prasidėjo
tautinių šokių kolektyvų „Džigūnas“
istorija.
Šiuo metu „Džigūnui“ vadovauja
jauna Klaipėdos universiteto Menų
fakulteto Choreografijos katedros

K. Marcinkevičiūtės nuotr.
absolventė choreografė Vilma Urbonaitė. „Džigūnas“ – nuolatinis
miesto, respublikinių, pasaulio lietuvių ir Baltijos šalių studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“
dalyvis, įvairių apžiūrų laureatas ir

prizininkas, koncertavęs daugelyje
šalies rajonų, miestų ir Europos
šalių: Latvijoje, Estijoje, Suomijoje,
Vokietijoje. Lietuvos liaudies kultūros centras šiam kolektyvui skyrė
antrąją kategoriją.
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the project „deveLopmeNt of the modeL
for the streNgtheNiNg of the capacities
to ideNtify aNd reduce heaLth iNeQuaLities“
Nor-Lt11-sam-01-tf-02-001
Mindaugas stankūnas,
LSMU Sveikatos vadybos katedros
profesorius

S

ocioeconomic inequalities in
health and health care are important challenges for public health.
Systematic inequalities in morbidity,
mortality, health services use and
accessibility between socioeconomic
groups exist in most of the countries. However, the vast of scientific
data suggest, that these inequalities
are more expressed in countries
in transitions. in terms of health
inequalities, Lithuania appears in
the range of the countries with the
most unfavorable situation in the
European Union. in 2014, the Lithuanian Parliament (Seimas) approved
the Lithuanian Health Programme
2014–2025. one of strategic goals of
this programme is to reduce health
and health care inequalities in Lithuania.
For achieving the reduction of inequalities in health and health care,
Lithuania has started to implement
the project “development of the
Model for the Strengthening of the
Capacities to identify and reduce
Health inequalities“. this project is

financed by the norwegian Financial
Mechanism 2009–2014 Programme
“Public Health initiatives“ and will
be implemented in 2014–2016. the
project is aimed at development an
evidence based platform for health
and health care inequalities monitoring and strengthening administrative
capacities of persons involved in the
policy making at national and municipal levels.
For this purpose, norway’s experience in identification and reduction
of social inequalities in health, and
the practice of implementation of
the norwegian national Strategy to
reduce Social inequalities in Health
which is recognized by the WHo as a
model for other European countries,
are of great importance. this project
will be sought to develop the respective fields intended for the improvement of public health and reduction
of health inequalities in Lithuania
by maintaining cooperation with the
respective norwegian institutions
and strengthening bilateral relations.
Lithuanian University of Health Sciences, vilnius University, klaipeda
University and the institute of Hygiene will create the model of health
inequalities’ identification, measure-

ment and reduction. it will be developed according to the international
and national experience, legal documentation (national or international)
analysis, human recourses potential
analysis and will contribute to capacity building for reducing health
inequalities at municipal and national level through continuous training
and awareness raising.
this model will be developed based
on identified country specific needs
and on international evidence. it is
expected, that it will be regularly
used by the target groups thereby
improving public health and reducing health and health care inequalities in Lithuania. Moreover, this
model could be transferable example
for other countries, which are tackling health inequalities.

prasidėjo pirmieji sveikatos
priežiūros speciaListų mokymai
Sausio 13–14 dienomis, įgyvendinant
Lietuvos respublikos ir šveicarijos
konfederacijos bendradarbiavimo
projektą „nėščiųjų, gimdyvių ir
naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, kaune prasidėjo
medicinos personalo kvalifikacijos
tobulinimo kursai. Į seminarą „konfliktų valdymas ir bendravimas su
pacientais“ susirinko akušeriai, slaugytojai, gydytojai neonatologai, akušeriai ginekologai ir anesteziologai
reanimatologai iš visos Lietuvos.
Pirmieji mokymai buvo skirti medicinos specialistams, kurie per kitus
projekto mokymus bus instruktoriai.

Būsimieji lektoriai parengti standartizuotai diskutuoti su auditorija, kaip
tinkamai išklausyti, bendrauti su
pacientais, valdyti stresą ir išvengti
nesklandumų teikiant akušerijos ir
neonatologijos pagalbą.
viešbutyje „Park inn“ vykusius mokymus medicinos personalui vedė
psichologai, gydytojai psichiatrai ir
UaB „krizių tyrimo centro“ instruktoriai.
artimiausi seminarai – „naujagimių
gaivinimas“ ir „šiuolaikinė pradinė
akušerinė pagalba“ – vyks sausio 22
ir 26 dienomis.
kiti du numatyti mokymų kursai –

„naujagimių būklės stabilizavimas
ir paruošimas transportavimui“ ir
„šiuolaikinė specializuota akušerinė
pagalba“ – prasidės šių metų kovo
mėnesį. Projekto „nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ mokymai
taip pat vyks vilniuje, klaipėdoje,
šiauliuose ir Panevėžyje.
Kauno klinikų inf.

paskaita!
Vasario 19 d. 12 val. LSMU Ma reabilitacijos klinikos lektorė, dr. Eglė Lendraitienė kineziterapijos studijų centro (kalniečių
g. 231) Bendrojoje auditorijoje skaitys viešąją paskaitą „šiuolaikinis požiūris į asmenų, patyrusių trauminį galvos smegenų
sužalojimą, kineziterapiją: pagrindiniai principai, taikymo galimybės bei efektyvumo vertinimas“.
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pro memoria

Netekome gydytojo LegeNdos
miLdoro dievaičio (1927–2015)

2

015 m. sausio 16 d. netekome legendinio gydytojo
akušerio ginekologo, Lietuvos
akušerių ginekologų draugijos garbės nario Mildoro
dievaičio. ilgai vadovaudamas
LSMUL kauno klinikų ginekologijos skyriui jis buvo ir
daugelio Lietuvos akušerių
ginekologų mokytojas.
M. dievaitis gimė 1927 m.
šiauliuose. tėvas buvo tarnautojas, mama – pedagogė.
šiauliuose M. dievaitis baigė
pradžios mokyklą, mokėsi
berniukų gimnazijoje. Prasidėjus ii pasauliniam karui, teko
dirbti sąskaitininku Lietuvos
geležinkelio tarnyboje ir mokytis vakarais.
1945 m. M. dievaitis įstojo į
kauno vytauto didžiojo universiteto Medicinos fakultetą,
1950 m. gavo medicinos gydytojo
diplomą ir prof. Prano Mažylio buvo
pakviestas dirbti akušeriu ginekologu kauno klinikose. tąsyk M. dievaitis, pažvelgęs į savo grubokas
vyriškas rankas, suabejojo: „kaip aš
su tokiom „lopetom“ dirbsiu?“. Be
to, visada sakydavo, kad gimdyvę
tebuvo matęs „tik per kitų studentų
nugaras“.
iš pradžių teko dirbti laborantu,
akušerijos įgūdžių semtis iš patyrusių akušerių, nuo 1952 m. pradėjo
dirbti operacinės ginekologijos
skyriuje.
atsisakęs mokslininko kelio (juo
pasuko žmona Jūratė – gydytoja
infektologė, vėliau tapusi profesore), M. dievaitis pasirinko gydytojo
praktiko darbą. 1957–1999 m. jam
buvo patikėtos operacinės ginekologijos skyriaus vedėjo pareigos.
Jam vadovaujant nuolat buvo tobulinamas skyriaus personalo darbas.
operacijos buvo atliekamos kasdien,
visas pacientes konsultavo skyriaus
vedėjas, docentas ar profesorius,
įkurtos pooperacinio stebėjimo
palatos. vedėjas mokė operuoti
pradedančius klinikinę praktiką
gydytojus. gydytojas M. dievaitis
jautė ypatingą atsakomybę už kiekvienos gulinčios skyriuje pacientės
būklę. kiekvieną savaitgalį be jokio
atlygio jis ateidavo iš namų vizituoti
operuotų arba sunkiai sergančių
ligonių.
Specialybės žinias vedėjas gilino
kursuose Minske, Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas), vilniuje.
1966 m. jam suteikta pirmoji, 1984
m. – aukščiausia akušerio ginekologo kvalifikacijos kategorija. M. die-
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vaitis tobulino operacijų techniką,
įdiegė naujus šlapimo nelaikymo
operacinio gydymo metodus. Jam
vadovaujant, pradėti atlikti limfografiniai tyrimai, mikrochirurginės
kiaušintakių operacijos, endoskopinės operacijos.
M. dievaitis buvo ypač talentingas
chirurgas. kasdienė chirurginė praktika, originalus mąstymas padėjo
atlikti tūkstančius operacijų. operuoti kartu su vedėju buvo unikali
praktikos mokykla gydytojams.
M. dievaitis turėjo ir pedagogo
talentą. reikliai, sąžiningai, nuoširdžiai jis dalydavosi patirtimi,
žiniomis su jaunesniais kolegomis.
daugelis Lietuvos gydytojų akušerių
ginekologų operavimo meno mokėsi
iš gydytojo M. dievaičio, laiko jį
savo Mokytoju. originalus humoras,
vaizdingi palyginimai ne vienam
įstrigo giliai į atmintį.
klinikinis darbas atimdavo daug laiko, mažai jo likdavo sūnui ir dukrai.
gal todėl didele meile ir rūpesčiu
apgaubtos augo dvi vaikaitės.
Pablogėjus sveikatai, 1999 m.
M. dievaitis atsisakė skyriaus vedėjo pareigų, o nuo 2000 m. – ir gydytojo darbo. net ir nebūdami kartu,
dažnai šiltai buvusį skyriaus vedėją
Mildorą dievaitį prisimindavome,
cituodavome jo sąmojo perlus.
Su didele meile ir pagarba prisiminsime buvusį savo kolegą ir Mokytoją
a. a. Mildorą dievaitį, didžiuosimės,
kad teko dirbti kartu, išgyventi ir
skaudžias akimirkas, ir kartu švęsti
šventes.
Nuoširdi užuojauta artimiesiems.
LsMuL Kauno klinikų Akušerijos ir
ginekologijos klinikos bendradarbiai
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Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešą
konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslininkų pareigas:
Medicinos akademijoje:
Farmacijos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) ir 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) ir 1 mokslo
darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija) Klinikinės
farmacijos katedroje,
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Vaistų
chemijos katedroje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – farmacija) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.
Medicinos fakultete:
■ 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – medicina) Chirurgijos
klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) ir 1
asistento (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) Dantų ir
žandikaulių ortopedijos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata)
Profilaktinės medicinos katedroje,
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) Sveikatos vadybos katedroje.
Kardiologijos institute:
■ 1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – medicina)
Klinikinės kardiologijos laboratorijoje.
Neuromokslų institute:
■ 1 mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biologija)
Biochemijos laboratorijoje.
Veterinarijos akademijoje:
Gyvulininkystės technologijos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) Gyvūnų
auginimo technologijų institute.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus
pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m.
birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-03 patvirtintą kvalifikacinių ir
atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų
pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir
mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/
konkursaipareigomsužimti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Pedagoginio darbo patirtis dėstant bendrąją, neorganinę ir fizikinę chemiją lietuvių ir
anglų kalbomis farmacijos studentams ir specialistams – docento
pareigoms, bei pedagoginio darbo patirtis dėstant organinę
chemiją farmacijos studentams ir specialistams – lektoriaus
pareigoms eiti Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje.
2. Pedagoginio darbo patirtis dėstant biofarmaciją farmacijos
studentams ir specialistams – docento pareigoms, bei patirtis

vykdant biofarmacijos tyrimus ir gebėjimai taikyti šiuolaikinius
analizės metodus – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Klinikinės
farmacijos katedroje. 3. Pedagoginio darbo patirtis dėstant vaistų
technologijų kūrimo, tobulinimo ir farmacinės veiklos taikymo
prie šiuolaikinių kokybės pokyčių – docento pareigoms eiti Vaistų
technologijos ir socialinės farmacijos katedroje. 4. Atitinkama
medicinos praktikos licencija (abdominalinės chirurgijos gydytojo – Chirurgijos klinikoje, gydytojo odontologo-ortopedo – Dantų
ir žandikaulių ortopedijos klinikoje bei gydytojo anesteziologoreanimatologo – Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos
laboratorijoje) dėstytojų ir mokslo darbuotojo pareigoms eiti. 5.
Patirtis dėstant fundamentinę ir taikomąją epidemiologiją bei
biostatistiką – docento pareigoms eiti Profilaktinės medicinos
katedroje. 5. Turėti ne mažiau kaip 2 metus vadybos ir tradicinės
kinų medicinos pedagoginės patirties – lektoriaus pareigoms eiti
Sveikatos vadybos katedroje. 6. Būti gerai įvaldžius pagrindinius
biocheminius mitochondrijų tyrimų metodus, gebėti ieškoti ir
identifikuoti farmakologinius junginius – mokslo darbuotojo
pareigoms eiti Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijoje. 7. Būti įsisavinus mokslinių tyrimų metodus, vykdant
eksperimentus su gyvūnais – lektoriaus pareigoms eiti Gyvūnų
auginimo technologijų institute.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass
formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių
straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti
profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo
mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų po daktaro
disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo
dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jeigu
dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus
juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.
Dokumentus pateikti iki 2015 m. vasario 23 d. Personalo tarnybai (III a. kab. Nr. 55), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
M. Jankaus g. 2, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti tel.
8 (37) 327270.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETO BENDRŲ MOKSLO PROJEKTŲ, FINANSUOTŲ LSMU MOKSLO FONDO
IR KTU MTEPI FONDO, VYKDYTOJŲ METINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA
Kviečiame į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Kauno technologijos universiteto bendrų mokslo projektų, finansuotų LSMU
Mokslo fondo ir KTU MTEPI fondo, vykdytojų metinę ataskaitinę konferenciją, kuri vyks 2015 m. vasario 6 d. 13 val. KTU slėnio
„Santaka“ 1 salėje (K. Baršausko g. 59, Kaunas).
Konferencijos pirmininkės: habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, dr. Asta Pundzienė
DARBOTVARKĖ
13.00–13.30 val. Įžanginis žodis – spaudos konferencija
13.30–13.45 val.	Nepusiausviras reversinis asimetrinis testavimo-treniravimo įrenginys (NERATTI). Dr. Vytautas Poškaitis (LSMU),
dr. Vytautas Grigas (KTU)
13.45–14.00 val. Ultragarsinio metodo sukūrimas kraujo krešėjimo parametrų ištyrimui (UKOAG). Dr. Vacis Tatarūnas (LSMU),
dr. Reimondas Šliteris (KTU)
14.00–14.15 val. Aukšto dažnio ultragarso ir informacinių technologijų reikšmė melanocitų kilmės odos navikų diagnostikai
(SkinTech). Dr. Skaidra Valiukevičienė (LSMU), dr. Renaldas Raišutis (KTU)
14.15–14.30 val.	Nanokompozitinių dangų taikymas inovatyvių antimikrobinių dangų ir optinių biojutiklių kūrimui
(NANOBIOSENSOR). Dr. Modestas Ružauskas (LSMU), dr. Tomas Tamulevičius (KTU)
14.30–14.45 val. Transkranijinės sonografijos žymenų, skirtų Parkinsono ligos diagnostikai, tyrimas (NEUROSONO).
Habil. dr. Daiva Rastenytė (LSMU), habil. dr. Arūnas Lukoševičius (KTU)
14.45–15.05 val. Kavos / arbatos pertraukėlė
15.05–15.20 val. Sinergetinių sidabro/vario nanodalelių ir grafeno oksido nanokompozitų dangų formavimas ir jų antimikrobinio
aktyvumo vertinimas (GOtoAgCu). Dr. Astra Vitkauskienė (LSMU), dr. Virginija Jankauskaitė (KTU)
15.20–15.35 val. Sąsajos tarp žemės magnetinio lauko ir žmogaus arba gyvūno širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės
(GEOMAG). Habil. dr. Alfonsas Vainoras (LSMU), habil. dr. Minvydas Ragulskis (KTU)
15.35–15.50 val. Celiuliozės / biogeninių medžiagų kompozitų, skirtų žandikaulio atstatymui, gavimas ir tyrimas (Žandikaulis).
Dr. Gintaras Juodžbalys (LSMU), dr. Jolanta Liesienė (KTU)
15.50–16.20 val. Apibendrinimas
Pranešimo trukmė – 10 min., diskusija ir klausimai – 5 min. Rekomenduojama pranešimo-ataskaitos struktūra: 1. Pavadinimas; 2. Projekto tikslas; 3. Metodas; 4. Projekto rezultatai (nurodyti galimybę pritaikyti rezultatus sveikatos priežiūros sistemoje, jų plėtros ir
diegimo perspektyvas); 5. Projekto finansinė ataskaita. Pranešimą-ataskaitą LSMU ir KTU mokslininkai rengia kartu ir pateikia bendrai.
LSMU Mokslo fondo valdyba

Nuoširdžiai užjaučiame Hematologijos skyriaus bendrosios praktikos
slaugytoją Agnę Vikrauskaitę, jos šeimą ir artimuosius, mirus Tėveliui.
Tesuteikia Jums stiprybės mūsų nuoširdi atjauta ir
palaikymas sunkią netekties valandą.
Hematologijos skyriaus bendradarbiai
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime
palengvinti praradimo skausmą. Dėl anytos, mamos, močiutės mirties
nuoširdžiai užjaučiame Neonatologijos klinikos Naujagimių ligų skyriaus
vadovę dr. Dalią Stonienę, jos šeimą ir artimuosius.
Neonatologijos klinikos kolektyvas

Pro memoria

Janina Žemaitienė
(1949-03-14–2015-01-20)
Čia būta mano lūpų ir akių
Čia mano rankų klaidžiota.
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugus
aš prie jūsų.
Tą vakarą, kada manęs nebus,
Brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu.
/Justinas Marcinkevičius/
Netikėtai dėl ligos netekome brangios mums visiems kolegės Janinos.
Kauno klinikų Chirurgijos korpuse Janina Žemaitienė medicinos seserimi
pradėjo dirbti 1969 m. 1970–1983 m.
Neurochirurgijos korpuse dirbo
medicinos seserimi. 1983 m. buvo
paskirta dirbti Neurooftalmologinio
kabineto vyresniąja slaugytoja. Šias
pareigas ėjo 15 metų. Nuo 1998 m. –
Nervų sistemos ligų Ambulatorinio
skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja. Janina buvo nuoširdi, atidi
pacientams ir kolegoms darbuotoja,
atsakingai vykdė savo pareigas.
Visada santūri, besišypsanti – tokia ir
liks mūsų atmintyje. Laikas nenuneš
į užmarštį šio Žmogaus atminimo.
Juk liko gerumo Tiltas, jungiantis Ją
mylėjusius žmones.

Nuoširdžiai užjaučiame velionės
mamą, sūnus bei kitus artimuosius
ir liūdime kartu su jais.
Velionė bus išlydima į Šiluvos kapines iš šarvojimo salės Panemunėje
(Perlojos g. 37) penktadienį, sausio
23 d. 11 val.
Nervų sistemos ligų Ambulatorinio
skyriaus kolektyvas

administracija skelbia konkursą eiti šias pareigas:
■ Ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovo-gydytojo ortopedo traumatologo (0,75 et. darbo krūviu) Ortopedijos traumatologijos klinikoje;
■ Gydytojo ortopedo traumatologo (1,0 et., 0,25 et.) Ortopedijos traumatologijos klinikoje;
■ Anesteziologo reanimatologo (1,0 et. darbo krūviais) Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti medicinos praktikos licencija, Ortopedijos traumatologijos
skyriaus vadovui-gydytojui ortopedui traumatologui – ne mažesnė kaip 1
metų administracinio / vadovaujamo darbo patirtis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos programą
(tik Ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovui-gydytojui ortopedui traumatologui) pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai per 10 dienų
nuo paskelbimo datos.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

Akademiko profesoriaus Prano Mažylio
130-ųjų gimimo metinių minėjimas
Maloniai kviečiame Jus į akademiko profesoriaus Prano Mažylio 130-osioms
gimimo metinėms paminėti skirtus renginius:
Sausio 24 d. – proginis vokas ir proginis datos spaudas „Prano Mažylio
130-osios metinės (1885–1966)“. Vokas bus antspauduojamas Kauno centriniame pašte prie 20 langelio.
Vasario 5 d. 14 val. – konferencija Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos
muziejuje, Rotušės a. 28, Kaune.
LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika, Kauno krašto akušerių ginekologų
draugija, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

