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Balandžio 27-oji – Lietuvos medicinos darbuotojų diena

Tarp iškiliausių ir nuoširdžiausių
Vilniuje pagerbti
Kauno medikų – Kauno klinikų gydytojai Kauno klinikų medikai
Balandžio 27-osios vakarą Kauno valstybinėje Filharmonijoje
apdovanoti geriausi Kauno miesto medikai.
Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos gydytojų sąjungos surengtoje
šventėje Metų gydytoju paskelbtas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Širdies
chirurgijos skyriaus vadovas dr.
Povilas Jakuška. Metų perspektyvos
nominaciją pelnė Kauno klinikų Sta-

cionarinių paslaugų koordinavimo
tarnybos ir Skubios pagalbos skyriaus vadovas dr. Kęstutis Stašaitis.
Už medicinos mokslo pažangą apdovanotas Kauno klinikų Ausų, nosies
ir gerklės ligų klinikos vadovas prof.
habil. dr. Virgilijus Ulozas. Kauno
miesto mero Visvaldo Matijošaičio

Dr. Povilas Jakuška.

padėkos įteiktos dviem Kauno klinikų gydytojoms – Nefrologijos klinikos
vadovei prof. Ingai Arūnei Bumblytei
ir Neurologijos klinikos Vaikų epileptologijos sektoriaus vadovei prof.
Mildai Endzinienei. „Kauno dienos“
skaitytojai Nuoširdžiausiu Kauno
gydytoju šiemet išrinko Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos prof.
Kęstutį Adamonį.
Kauno klinikų inf.

Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pagerbė šalies gydytojus,
slaugytojus ir sveikatos apsaugos darbuotojus. Iškilmingos ceremonijos metu Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas suteiktas
LSMU prorektorei studijoms, Neurologijos klinikos vadovei prof.
habil. dr. Daivai Rastenytei ir ilgamečiam Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos gydytojui Jaunučiui Marijonui Tamašauskui.
Jie taip pat apdovanoti Nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės
ženklu. Nuo šių metų įsteigti ir pirmą kartą įteikti nusipelniusio
šalies slaugytojo apdovanojimai.
2 p.

Evaldo Virkečio nuotraukos („Kauno diena“)

Pristatyta LSMU
2014 m. veiklos ataskaita

PRISTATYTA KAUNO KLINIKŲ
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

Balandžio 24 dieną vykusiame Senato posėdyje LSMU vadovas rektorius prof. Remigijus Žaliūnas pristatė 2014 metų veiklos ataskaitą.

Balandžio 24 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės
Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius pristatė
2014 metų veiklos ataskaitą.

U

Prof. habil. dr. R. Žaliūnas.
K. Šimatonio nuotr.

niversiteto ataskaita neabejotinai svarbi visai bendruomenei, nes ją rengia kone visi padaliniai, kartu
peržvelgdami, analizuodami, pristatydami visų metų darbą,
pasiektus tikslus, laimėjimus.
Posėdžio metu rektorius negailėjo gerų žodžių ir pagyrimų
puikiai visus metus dirbusiems kolegoms ir Universiteto
bendruomenės nariams. Prof. R. Žaliūnas taip pat pasidžiaugė, kad per pastaruosius metus Kauno klinikos dar labiau sustiprino savo pajėgumą, gerindamos infrastruktūrą,
diegdamos pažangias naujausias technologijas.
2014-ieji pasižymėjo ir sėkmingu bendradarbiavimu su Kauno
technologijos universitetu (KTU). Buvo sukurta nauja studijų
programa, rengtos bendros konferencijos, mokslo projektai.
Universiteto taryba puikiai įvertino 2014 metų veiklos
ataskaitą, pasidžiaugė visos Universiteto bendruomenės
atliktais darbais, laimėjimais ir pažymėjo, kad Universitetas stiprus, turintis aiškią ateities plėtros
viziją.
Su visu LSMU 2014 metų veiklos ataskaitos
dokumentu galite susipažinti Universiteto
interneto svetainėje.
AVE VITA inf.

A

taskaitą išklausė Ligoninės dalininkai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė
ir LSMU rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas, Kauno
klinikų Stebėtojų tarybos nariai ir padalinių vadovai. Generalinis direktorius prof. habil. dr. R. Jurkevičius priminė
Ligoninės strateginės plėtros planų prioritetines kryptis, pabrėžė teigiamus pokyčius, įvykusius per praėjusius metus.
„Per 2014 metus efektyviai įvykdytas stacionarinių paslaugų teikimo planas, atlikta daugiau chirurginių operacijų,
palyginti su 2013 metais atlikta daugiau brangių radiologinių tyrimų – pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimų
skaičius padidėjo penktadaliu, magnetinio rezonanso
tomografijos (MRT) – dvigubai, – vardijo prof. habil. dr.
R. Jurkevičius. – Ambulatorinių konsultacijų skaičius padidėjo ketvirtadaliu, 70 proc. padaugėjo profilaktikos programų paslaugų ir konsultacijų skaičius.“
Sėkmingai įgyvendinama integruotos sveikatos priežiūros
strategija, pavyzdžiui, per metus trombolizių skaičius
ūminio išeminio galvos smegenų insulto atveju padidėjo
dvigubai, o hospitalinio mirštamumo rodiklis sumažėjo
beveik trečdaliu.
3 p.

Prof. habil. dr. R. Jurkevičius.
L. Andriušio nuotr.
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Vilniuje pagerbti
Kauno klinikų medikai
1 p.
auno klinikų Neurologijos skyriaus
vyr. slaugytojai-slaugos administratorei Rimutei Šimkuvienei ir Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriaus vadovui Antanui

K

Pužui įteiktos Premjero padėkos už
ilgametį darbą ir sektiną pavyzdį
šalies medikų bendruomenei.
Lietuvos medicinos darbuotojo dienos istorija nukelia į 1918-uosius
metus, kai nepriklausomos Lietuvos

valstybės tarybos sprendimu buvo
įkurta Sveikatos Komisija. Garbė
rūpintis savo šalies žmonių sveikatos apsauga tuo metu buvo patikėta
tautos patriarchui daktarui Jonui
Basanavičiui, inžinieriui profesoriui
Steponui Kairiui ir kunigui Justinui
Staugaičiui bei vėliau prie jų veik
los prisijungusiam daktarui Jurgiui
Aleknai, tapusiam Vidaus reikalų
ministerijos Sveikatos departamento
direktoriumi. Ir tik 2004 m. LR Seimo
sprendimu Lietuvos medicinos darbuotojų diena buvo įteisinta Atmintinų dienų įstatymu.
Šiandien, praėjus daugiau nei devyniems dešimtmečiams, žvelgiant
į Lietuvos medicinos istoriją, jos
plėtros tendencijas ir ateities perspektyvas, galima drąsiai skelbti apie
šalies medicinos mokslo ir praktikos
pasiekimus, didžiuotis reikšmingomis pergalėmis ir įžvelgti skaudžias
klaidų pamokas. Semiantis išminties
ir patirties iš savo, kitų Europos
Sąjungos narių bei progresyvių pasaulio valstybių sveikatos sistemos
modelių, sukauptas didžiulis šalies
medicinos šviesuomenės žinių, protų
ir širdžių potencialas, pelnęs tarptautinį pripažinimą.
Parengta pagal SAM inf.

informacija

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Neurologijos skyriaus vyr. slaugy
toja-slaugos administratorė Rimutė Šimkuvienė.

E. Virkečio nuotraukos

paminėta Pasaulinė įgimtų imuniteto sutrikimų savaitė
Balandžio 22–29 dienomis pasaulyje minima Įgimtų imuniteto sutrikimų savaitė. Ta proga ketvirtadienį, balandžio 23 dieną, Kauno
klinikų Pirminio imunodeficito centras ir LSMU Pulmonologijos ir
imunologijos klinika pakvietė į renginį, kurio metu aptarti pirminio imunodeficito diagnostikos ir gydymo ypatumai.

K

auno klinikų gydytoja alergologė
ir klinikinė imunologė dr. Ieva
Bajoriūnienė renginio dalyviams priminė, kodėl retoms ligoms skiriamas
išskirtinis dėmesys, steigiami centrai
ir siekiama garantuoti kompleksinę
pagalbą. Prieš dvejus metus Kauno
klinikose atidarytas pirmasis Lietuvoje Pirminio imunodeficito centras,
kuriam vadovauja prof. Brigita Šitkauskienė. Centre dirba aukščiausios
kvalifikacijos specialistų komanda:
alergologai ir klinikiniai imunologai,
genetikai, hematologai, vaikų ligų ir
laboratorinės medicinos specialistai.
„Pirminis imunodeficitas laikomas
reta liga, tačiau pasaulyje nuo jo
kenčia apie 6 mln. žmonių, – teigė
dr. I. Bajoriūnienė. – Statistika rodo,
kad 70–90 proc. pirminio imunodeficito lieka nenustatyti.“

Kauno klinikose Pirminio imunodeficito centras įsteigtas siekiant
pagerinti šios retos, sunkiai nustatomos, sudėtingos ligos diagnostiką ir
gydymą. Laiku nustatyta diagnozė,
tinkamas gydymas ir priežiūra gali
pagerinti sutrikusią imuninę sistemą,
apsaugoti nuo gyvybiškai svarbių
organų pažeidimo ir netgi mirties.
Pasak Kauno klinikų gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo Tomo
Slomskio, šiuo metu Lietuvoje imunodeficito gydymo galimybės nesiskiria nuo kitų šalių. Tą patį tvirtino
ir į susitikimą atvykę pacientai –
gaudami tinkamą gydymą, jie gali
gyventi visavertį gyvenimą, net ir
turėdami įgimtą imuniteto sutrikimą.
Prieš metus pacientams, kuriems
reikalingas nuolatinis gydymas imunoglobulinu, atsirado galimybė skirti

L. Andriušio nuotr.
po oda švirkščiamą preparatą. Vietoj
anksčiau taikytų kasmėnesinių imunoglobulino infuzijų į veną, dabar

pacientai kas savaitę nustatytą vaisto
dozę susišvirkščia po oda patys. Tiek
pacientai, tiek jų artimieji pastebi,

kad toks gydymo būdas yra gerokai
patogesnis, nors pacientui tenka
didesnė atsakomybė.
3 p.

informacija
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LSMU delegacijos vizitas Omano Sultonate
Balandžio 19–22 d. prorektorė studijoms prof. Daiva Rastenytė,
Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė, Tarptautinių
ryšių ir studijų centro dekanas prof. Žilvinas Padaiga ir tarptautinių programų koordinatorė Gintarė Diliūnienė lankėsi Omane.

O

mano sveikatos apsaugos ministerijos organizuotas vizitas
leido susipažinti su svarbiausiomis
Omano sveikatos priežiūros įstaigomis ir universitetais. Delegacija
lankėsi Omano sveikatos apsaugos
ministerijoje, Genetikos centre,
Karališkojoje ligoninėje, Mokslo

taryboje, Medicinos specialybių taryboje, Aukštojo mokslo ministerijos
stipendijų skyriuje, Sultono Qabooso
(Sultan Qaboos) universitete ir Sultono Qabooso ligoninėje. Aukščiausio
lygio susitikimuose Omano sveikatos
apsaugos ministerijoje aptartos dvišalio bendradarbiavimo galimybės

rengiant Omano sveikatos priežiūros
mokslų specialistus LSMU, keliant
jų kvalifikaciją, vykdant medicininį
turizmą, bendradarbiaujant mokslinių tyrimų srityse.
Tomis pačiomis dienomis švietimo
ir mokslo ministras prof. Dainius
Pavalkis lankėsi Omano aukštojo
mokslo ministerijoje, Sveikatos
apsaugos ministerijoje ir Sultono
Qabooso universitete. Vizito metu
aptartos Lietuvos ir Omano aukštojo
mokslo institucijų bendradarbiavimo

galimybės. „Labiausiai Omaną domina bendradarbiavimas medicinos ir
biotechnologijų srityse. Artimiausiu
metu ketiname pasirašyti savitarpio
supratimo memorandumą, kuriame
bus numatytos akademinių mainų,
bendradarbiavimo mokslo ir tyrimų
srityse kryptys“, – sako švietimo ir
mokslo ministras.
Tuo pačiu metu vykusioje tarptautinėje aukštojo mokslo parodoje
GHEDEX kartu su Švietimo mainų
paramos fondu ir šešiais Lietuvos

universitetais buvo pristatytos studijų LSMU galimybės.
Džiaugiamės puikiu vizitu ir tikimės,
kad bus vaisingai pratęsta jau pernai prasidėjusi draugystė su Omano
sveikatos apsaugos ministerija.
Vasario 2–4 d. Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas
Jurkevičius, kartu su LR Ministru
Pirmininku Algirdu Butkevičiumi ir
jo vadovaujama delegacija lankėsi
Omane ir aptarė medicinos paslaugų
sektoriaus bendradarbiavimo galimybes ir sutarė skatinti tarpvalstybinius
specialistų ir studentų mainus.
Parengė Gintarė Diliūnienė
Tarptautinių ryšių ir studijų centras

Autorės nuotr.

V. Vaitkevičienės nuotr.

Fibrobronchoskopija ir intubacija: mokymai studentams
Balandžio viduryje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicininės simuliacijos centre vyko Fibrooptinės bronchoskopijos
(FOB) mokymai, skirti aukštesniųjų kursų studentams. Šie mokymai – tai Anesteziologijos klinikos dėstytojų ir rezidentų (prof.
dr. Andriaus Maco, dr. Tado Lenkučio, Dalios Bieliauskaitės) bei
SMD Anesteziologijos būrelio narių, atlikusių mokslinius darbus,
bendras rezultatas.
Arturas Kadys, LSMU MF IV k.
Gyd. rez. Dalia Bieliauskaitė

F

ibrooptinė endotrachėjinė intubacija – pasaulyje vis plačiau
taikomas intubacijos metodas.
Fibrobronchoskopas naudojamas,
esant sunkiems kvėpavimo takams, pažeistiems kaklinės dalies
slanksteliams, nepavykus intubuoti
laringoskopu. Pravartu mokėti atlikti

paprastą bronchoskopiją ir apžiūrėti
kvėpavimo takus, įtariant aspiraciją,
svetimkūnį kvėpavimo takuose arba
siekiant atsiurbti sekretą.
Šeštadienį vykusiuose FOB mokymuose dalyvavo daugiau nei 50
žingeidžių Medicinos fakulteto studentų, kurie nekantraudami siekė
įgyti fibrooptinės bronchoskopijos
įgūdžių.
4 p.

PRISTATYTA KAUNO KLINIKŲ
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
1 p.
Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinikoje per
2014-uosius metus atlikta daugiau
nei 1100 operacijų taikant dirbtinę
kraujo apytaką – šis objektyvus
rodiklis patvirtina, kad Kauno klinikos
yra kardiochirurgijos lyderis Lietuvoje. Ataskaitos metu buvo pristatyti
2015 metų veiklos siekiniai, pabrėžta
bendradarbiavimo su kitomis ligoninėmis didinimo svarba.
Išklausiusi generalinio direktoriaus
ataskaitos, sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė pabrėžė, kad
Kauno klinikų veikla atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos
priežiūros politiką, o tinkama vadyba

padeda ją įgyvendinti. Ministrė Kauno klinikų darbuotojus pasveikino
Medicinos darbuotojų dienos proga
ir itin palankiai įvertino Ligoninės
administracijos sprendimą nuo gegužės 1 d. didinti darbo užmokestį.
„Net brangiausia aparatūra niekad
nepakeis žmogaus“, – sakė ministrė,
ragindama saugoti gerus specialistus,
kad jie būtų suinteresuoti dirbti Kauno
klinikose ir siekti geriausių rezultatų.
Su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2014 metų
veiklos ataskaita galite susipažinti
Kauno klinikų interneto svetainėje:
http://www.kaunoklinikos.lt/Dokumentai/2014_veiklos_ataskaita.pdf.
Kauno klinikų inf.

paminėta Pasaulinė įgimtų
imuniteto sutrikimų savaitė
3 p.
Gydytojai taip pat atkreipė dėmesį,
kad tokiu būdu garantuojama tolygesnė imunoglobulino koncentracija kraujyje, pacientams nereikia kas mėnesį
atvykti į ligoninę, todėl mažėja rizika
užsikrėsti pavojingomis infekcijomis.
Susitikimo metu pacientai ir jų artimieji turėjo galimybę išgirsti specialistų
atsakymus į kasdienybėje kylančius su
gydymu susijusius klausimus, aptarti
gyvensenos ypatumus, turint imunodeficitą. Daug diskusijų sukėlė klausimai apie skiepus, keliones ir naujus
imunodeficito gydymo metodus.
Tėvai, auginantys imuniteto sutrikimų turinčius vaikus, domėjosi, kaip

gyvena, mokosi, dirba pilnametystės
sulaukę pacientai. Pacientai nuoširdžiai dėkojo gydytojams ir kompanijos, tiekiančios vaistus, atstovams už
nuolatinį rūpestį ir konsultacijas ne
darbo metu.
Pirminis imunodeficitas yra įgimtas
sutrikimas. Žmonės, kuriems yra
pirminio imunodeficito sindromas,
jau gimsta turėdami silpnesnes gynybines organizmo funkcijas. Vienas
svarbiausių pirminio imunodeficito
požymių – polinkis dažniau sirgti
infekcinėmis ligomis, pvz., sinusitu,
bronchitu, plaučių uždegimu, šiems
žmonėms susidaro sunkiai gyjančių
pūlinių. Dažnai tokie pacientai ilgai ir

nesėkmingai gydomi antibiotikais.
Siekiant padidinti šios ligos žinomumą, jau penktus metus iš eilės pasaulyje minima Įgimtų imuniteto sutrikimų savaitė. Tuo metu daug kalbama
apie ankstyvosios diagnostikos ir
tinkamo gydymo būtinybę, bendriems
projektams susivienija pacientai, jų
šeimos nariai, gydytojai, slaugytojai,
mokslininkai ir farmacininkai. Kauno
klinikose organizuotas susitikimas
prisidėjo prie visame pasaulyje vykstančių renginių, kurių tikslas – skleisti
žinias apie pirminį imunodeficitą sveikatos priežiūros specialistams, pacientams, jų artimiesiems ir visuomenei.
Kauno klinikų inf.

4
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Baltarusijos nefrologų vizitas Kauno klinikose

K. Šimatonio nuotraukos

Balandžio 23 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje
Kauno klinikose apsilankė Bresto srities ligoninės atstovai. Su
Kauno klinikų administracija svečiai aptarė tolesnio bendradarbiavimo aspektus ir pasirašė tai įtvirtinančią sutartį.

S

usitikimą pradėjo Kauno klinikų
generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, sveikindamas
svečius su ne vienus metus plėtojamu gražiu tarptautiniu nefrologų
bendradarbiavimu. „Tarptautinis
nefrologų trio – unikali nefrologų
bendradarbiavimo ašis su centru
Kauno klinikose“, – ligoninės vadovui

antrino Nefrologijos klinikos vadovė
prof. Inga Arūnė Bumblytė.
„Mūsų dalyvavimas Pasaulinės nefrologų draugijos inicijuotoje „Inkstų
seserų“ programoje nuo 1997 m.
šiemet baigiasi, bet šios programos
atrastos seserys nenori išsiskirti.
Užsimezgė graži draugystė tiek
profesine, tiek žmogiškąja pras

me“, – kolegų vizitu džiaugėsi prof.
I. A. Bumblytė.
Dėl programos Kauno klinikų nefrologijos tarnyba greitai plėtojosi ir tapo
didžiausiu ir moderniausiu nefrologijos centru Baltijos šalyse. Profesorė
pasakojo, kad minėtosios „Inkstų
seserų“ programos tikslas – pagerinti
nefrologijos paslaugas Baltarusijoje,
perteikti vakarietišką nefrologijos
tarnybos modelį taip, kaip šį modelį
Kauno nefrologai perėmė iš belgų.
Dabar Gento ir Kauno nefrologai
važiuoja skaityti paskaitų į Brestą

arba Minską (iki šiol surengtos jau
7 konferencijos, skaityta per 30
paskaitų), o Bresto ligoninės gydytojai ir slaugytojai stažuojasi Kaune
arba Gente. Džiugu, kad „Inkstų seserų“ programa išsiplėtė už nefrologijos
rėmų ir įtraukė kitas specialybes.
Vizito metu Bresto ligoninės atstovams pristatyta LSMU ligoninės
veikla, prioritetinės kryptys, plėtra
ir vieta nacionalinėje sveikatos sistemoje. Susitikimo su Kauno klinikų
administracija metu aptarta ne tik
nefrologijos raida Lietuvoje, bet ir

transplantacijų galimybės bei jų
iššūkiai abejose šalyse.
Pasirašius bendradarbiavimo sutartį
tarp Kauno klinikų ir Bresto srities ligoninės, generalinis direktorius prof.
R. Jurkevičius pakvietė delegaciją
apžiūrėti ligoninę. Ekskursija prasidėjo nuo Skubios pagalbos skyriaus,
baigiamo įrengti Traumų ir skubios
pagalbos centro, taip pat apžiūrėtas
modernus Radiologinės diagnostikos
centras bei kiti klinikiniai ligoninės
padaliniai.
Kauno klinikų inf.

Fibrobronchoskopija ir intubacija: Lietuvos ir Latvijos
anesteziologų partnerystė
mokymai studentams
3 p.
Medicininės simuliacijos centre studentų nuo ankstyvo ryto laukė 2 grupės
studentų instruktorių, kurie atliko
mokslinius fibrooptinės intubacijos bei
bronchoskopijos darbus. Vienos grupės studentai, naudodami FOB, galėjo
savo įgūdžius išbandyti intubuodami
manekeną ir palyginti savo rezultatus
su naudota išmaniąja programėle „iLarynx“. Kitoje – naudodamiesi studentų
sukurtu bronchinio medžio modeliu,
pasimokyti bronchoskopijos. Studentams buvo pasakojama apie FOB
taikymo galimybes, pranašumus bei
trūkumus, palyginti su intubacija laringoskopu. Studentai galėjo fibrooptinę
intubaciją išbandyti ir esant sunkiems
kvėpavimo takams.
Balandžio 9–10 d. Anesteziologijos
klinikoje FOB mokymai vyko ir gydytojams. Kursų „Medicininės simuliacijos
panaudojimas kvėpavimo takų valdyme“ teorinės paskaitos ir pratybos
leido tobulinti darbo įgūdžius ir įgyti
naujos patirties bei žinių. Šiuose mokymuose taip pat galėjo dalyvauti ir juos
stebėti SMD Anesteziologijos būrelio
studentai.
Džiaugiamės, kad mokymai buvo naudingi studentams, kurie galėjo pasisemti naujų praktikinių įgūdžių mokydamiesi atvirų kvėpavimo takų pagrindų.
Taip pat dėkojame prof. A. Macui, dr.
T. Lenkučiui ir gyd. rez. D. Bieliauskaitei
už pagalbą organizuojant fibrobronchoskopinės intubacijos mokymus.
Tikimės, kad tokių mokymų studentams
bus vis daugiau, nes tai kuria inovatyvų
ir bendruomenišką universitetą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos
Anesteziologijos klinikos dėstytojai Rygos Stradinio ir Latvijos
universitetų anesteziologų kvietimu balandžio 25 dieną su draugišku vizitu viešėjo Latvijos sostinėje.

S

D. Bieliauskaitės nuotraukos

usitikimo metu mūsų Universiteto
dėstytojai demonstravo Lietuvoje
jau seniai pasiteisinusią mokymo
metodiką, skirtą sunkiems kvėpavimo takams valdyti naudojant medicininę simuliaciją.
Rygos Stradinio ir Latvijos universitetų dėstytojai anesteziologai turi
didelę patirtį valdant skirtingas atvirų kvėpavimo takų palaikymo prie-

mones, tačiau pasidalijimas mūsų
Universiteto dėstytojų sukaupta mokymo patirtimi ir metodikomis buvo
sutiktas labai entuziastingai. Metodiką ir edukacinę programą pristatė
bei mokymus vedė Anesteziologijos
klinikos dėstytojai Tadas Lenkutis,
Arūnas Gelmanas, Ramūnas Tamošiūnas, Andrius Macas.
7 p.
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KonKursiniai Kvietimai teiKti paraišKas europos
sąjungos ir Kitų finansavimo šaltinių paramai gauti
P

lėtros tarnyba informuoja apie šiuo metu galiojančius kvietimus Europos Sąjungos finansavimo ir
kitų šaltinių paramai gauti (skelbti iki 2015-04-27).
Prašome atkreipti dėmesį, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja LSMU Projektinės veiklos vykdymo tvarka (toliau – tvarka). Su tvarka galima susipažinti LSMU intranete, programoje „First Class“.
atsižvelgdami į šią tvarką, visi Universiteto padaliniai, prieš teikdami projektų paraiškas, privalo
Plėtros tarnybai pateikti tvarkoje nurodytus dokumentus.
Plėtros tarnyba

lietuvos moKslo taryBos Kvietimai
Kvietimo pavadinimas
Pareiškėjas
Finansuojamos veiklos

moKslo, inovacijų ir technologijų agentŪros Kvietimai
Kvietimo pavadinimas

Kvietimas mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS tiksliniuose informaciniuose bei kontaktams užmegzti skirtuose renginiuose
Pareiškėjas
Mokslininkai ir tyrėjai
Finansavimo suma
visos su kelione susijusios išlaidos
Finansavimo intensyvumas 100 proc.
trukmė
kiekvienam renginiui nustatoma individualiai.
Finansuojamos veiklos
Mokslininko arba tyrėjo, ketinančio dalyvauti 7bP, EUrEka, EUroStarS projektuose, kelionės išlaidų apmokėjimas. kelionė turi būti susijusi su partnerių
paieška, kontaktų užmezgimu.
tikslinės grupės
Mokslininkai, tyrėjai
kitos sąlygos
Paraiškos priimamos likus ne mažiau kaip 14 d. iki renginio pradžios. Preliminarus renginių sąrašas pateikiamas www.mita.lt.
Paraiškos pateikimo
Nuolat*
terminas
*informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Kvietimas teikti paraiškas ir prašymus pagal Intelektinės nuosavybės teisių
apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą
Paramos tikslas
Skatinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu
Pareiškėjas
Lietuvos respublikoje registruotos įmonės, mokslo ir studijų institucijos
Finansavimo intensyvumas iki 95 proc. tinkamų išlaidų
remiamos veiklos
Patento paraiškų paieška – patento paraiškose nurodytų išradimų technikos
lygio paieška Europos patentų tarnyboje.
tinkamos išlaidos
Patento paraiškos paieškos mokestis.
kitos sąlygos
agentūra, gavusi iš valstybinio patentų biuro informaciją apie gautus prašymus
atlikti paiešką ir jų įvertinimo rezultatus, kreipiasi į pareiškėją ir prašo jo pateikti
prašymą gauti paramą paieškai atlikti.
Paraiškos pateikimo
Nuolat*
terminas
*informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Finansavimo suma
kitos sąlygos

Paraiškos pateikimo
terminas
Kvietimo pavadinimas
Paramos tikslas

Pareiškėjas

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų
komercinimo projektų konkursui.
Paramos tikslas
komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones.
Pareiškėjas
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos švietimo įstaigų bei mokslo
ir studijų institucijų valstybės registre.
Finansavimo suma
iki 21 000 Eur
Finansavimo intensyvumas iki 100 proc.
trukmė
12 mėn.
Finansuojamos veiklos
a) išlaidos personalui (projekte numatytos išlaidos personalui negali viršyti 70
procentų bendrų projekto išlaidų sumos);
b) išlaidos prekėms;
c) išlaidos paslaugoms;
d) pridėtinės išlaidos.
kitos sąlygos
Paraiškoms parengti yra skiriama dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį mokslo ir
studijų institucijos: atrenka idėjas, kuriomis numatyta komercinti MtEP rezultatą
(prototipas arba galutinis prototipas), sukurtą toje mokslo ir studijų institucijoje,
kuri teikia paraišką finansavimui gauti; suformuoja (suburia), esant poreikiui,
moko projekto vykdytojų grupę, kurios nariai, bendradarbiaudami su mokslo ir
studijų institucija, projekto idėją išplėtoja iki projekto, parengdami verslo planą.
Projekto grupės sudėtis, kompetencija turi būti pakankama, kad jos nariai
sugebėtų parengti verslo planą ir įgyvendintų numatytus uždavinius. būtina
sąlyga gauti projekto finansavimą – įsteigta įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimas. Įmonės
steigėjai gali būti mokslo ir studijų institucija kartu su mokslininku(ais), tyrėju(ais)
ar studentu(ais), arba mokslininkas(ai), tyrėjas(ai) ar studentas(ai), taip pat kiti
fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, turintys ketinimų prisidėti įgyvendinant projektą.
Paraiškos pateikimo
Iki 2015 m. gegužės 11 d. 10 val.*
terminas
*informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Finansavimo suma
kitos sąlygos

Paraiškos pateikimo
terminas
Kvietimo pavadinimas
kvietimo aprėptis

Kvietimo pavadinimas

Pareiškėjas

Finansavimo suma
kitos sąlygos

Paraiškos pateikimo
terminas

Kvietimas teikti paraiškas pagal COST programą
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. kiekvienas juridinis
asmuo paraišką teikia savarankiškai.
CoSt programos remiamos veiklos: komandiruotės, konferencijos, seminarai,
posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos, tyrėjų mainai, mokymai, leidyba ir
kt. kompensuojamos kiekvienos CoSt valstybės narės 2 atstovų, vykstančių į
veiklos narių susitikimus, išlaidos.
CoSt veiklai skiriamas finansavimas siekia apie 100 000 eurų 4 metams.
Paraiškos gali būti teikiamos tik toms CoSt veikloms, kurios yra patvirtintos CoSt
aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių CoSt veiklos valdymo komitete Lietuva
atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija atstovą (įskaitant ir
veiklos koordinatorių). tarptautinę paraišką vertinęs ekspertas negali teikti paraiškos
dalyvauti toje CoSt veikloje. Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildžius formą
Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://sistema.lmt.lt.
Nuolat*
*informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslo straipsnius ir išleisti knygas
Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems
Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko arba institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų
rezultatų sklaidai.
Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai,
kurių straipsniai yra priimti spausdinti recenzuojamuose aukšto mokslinio lygio
žurnaluose arba kurių parengta ar sudaryta aukšto mokslinio lygio knyga yra
recenzuota ir ją norima išleisti prestižinėje užsienio leidykloje.
iki 2027 Eur
Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidoms apmokėti. Straipsnio arba
knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias
turėjo pareiškėjas, nėra remiamos. Prašymą dėl paramos paskelbti straipsnį turi
teisę teikti tik pirmasis straipsnio autorius arba autorius, straipsnyje nurodytas
asmeniu kontaktams.
Nuolat*
*informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Programos M-Era.nEt 2015 metų kvietimas
kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti šių tematikų mokslo projektus:
integruotų kompiuterijos medžiagų inžinerija (Integrated Computational Materials Engineering); nauji paviršiai ir dangos (New Surfaces and Coatings); didelio
našumo sintetiniai ir biokompozitai (High performance synthetic and biobased
composites); Medžiagos tvarioms ir nebrangioms, mažo anglies dioksido kiekio
energetikos technologijoms (Materials for Sustainable and Affordable Low
Carbon Energy Technologies); bioaktyvių medžiagų paviršių, sveikatos srities
taikymams, kūrimas (Tailoring of bioactive material surfaces for health applications); Medžiagos gamybai (Materials for additive manufacturing).
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai(as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais iš austrijos, belgijos, Estijos, islandijos, ispanijos, izraelio,
kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos,
rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, švedijos, šveicarijos, turkijos,
vengrijos, vokietijos, taip pat brazilijos, korėjos respublikos, rusijos ir taivano.
vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į
švietimo ir mokslo institucijų registrą.
tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 2 kvietime dalyvaujančių valstybių, iš kurių bent viena yra Europos valstybė.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 101 367 Eur.
taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos
išlaidas. asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas
arba kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne
mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 3 metai.
Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
Iki 2015 m. birželio 9 d. 12 val. (Briuselio laiku).*
*informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
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Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas Europos
Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių paramai gauti
5 p.
Kvietimo pavadinimas

Paramos tikslas
Pareiškėjas

Finansavimo suma
Kitos sąlygos

Daugiau informacijos
Paraiškos pateikimo
terminas
Kvietimo pavadinimas

Kvietimo pavadinimas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems tyrėjams“
(ERC-2015-AdG)
Remti aukštos kokybės savarankiškus pripažintų mokslininkų ir jų grupių
projektus.
Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis mokslo srities lyderis, kuriam priklausytų
šie pastarųjų dešimties metų (yra papildomų sąlygų) laimėjimai:
■ 10 publikacijų (kaip vyresniojo autoriaus (angl. senior author), paskelbtų
pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose mokslo
žurnaluose, svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose arba
recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose.
■ arba 3 monografijos, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą.
Kiti alternatyvūs ir mokslinę lyderystę įrodantys pastarojo dešimtmečio laimėjimai:
■ 5 patentai.
■ 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose.
■ Vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms.
■ Dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas arba
kongresus.
■ Tarptautiniai mokslo apdovanojimai arba narystė pripažintose akademijose.
■ Indėlis kuriant mokslo lyderių karjerą.
■ Laimėjimai kuriant pramonės inovacijas.
iki 2,5 mln. eurų (išimtiniais atvejais – iki 3,5 mln. eurų)
Pagrindinis tyrėjas projektui vykdyti turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso savo
darbo laiko ir Europos Sąjungoje ar asocijuotojoje šalyje praleisti ne mažiau
kaip 50 proc. viso savo darbo laiko.
Kvietimas (ERC-2015-AdG) ir paraiškų priėmimo tvarka skelbiama Europos
Komisijos tinklalapyje.
Iki 2015 m. birželio 2 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

2015 metų kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti
(doktorantūros vadovams)
Pareiškėjas
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai(as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo
ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto
vadovas turi būti mokslininkas.
Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų
vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2014–2015 m., jei paraiškos
teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.
Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal šias
nustatytas sritis:
■ informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, mechatroninės, robototechninės, plazminės ir kt.);
■ energetika ir energijos efektyvumas;
■ ekologija ir racionali gamtonauda;
■ mokslas apie gyvybę, labiausiai paplitusių ligų naujos gydymo ir profilaktikos
technologijos, biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos sričių tyrimai;
naujosios medžiagos;
■ socialiniai ir humanitariniai mokslai;
■ technologijos, skirtos gynybiniams pajėgumams stiprinti.
Finansavimo suma
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
a) fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui vieniems metams
gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau
kaip 6250 JAV dolerių.
b) socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieniems metams gali būti
skiriama 20 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip
5000 JAV dolerių.
Finansavimo intensyvumas Lietuvos mokslo taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir
vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Kitus 25 proc. finansuoja Taivano
mokslo ir technologijų ministerija.
Trukmė
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir baigtis ne vėliau
kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 3 metų.
Finansuojamos veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos, Latvijos ir Kinijos
(Taivano) mokslo projektams vykdyti. Finansuojamos mokslinių tyrimų,
jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos,
įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei
kviestines paskaitas.
Tikslinės grupės
Mokslininkai, tyrėjai.
Kitos sąlygos
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai. Paraiška Lietuvos mokslo tarybai teikiama anglų kalba,
užpildžius formą elektroninėje sistemoje. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo
paraišką kaip projekto vadovas arba kitas pagrindinis projekto vykdytojas
Paraiškos pateikimo
Iki 2015 m gegužės 29 d. 16 val.*
terminas
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti
Pareiškėjas
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai(as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi būti
Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas visų mokslo sričių mokslo projektams
įgyvendinti.
Finansavimo suma
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
a) fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui vieniems metams
gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau
kaip 6250 JAV dolerių;
b) socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieniems metams gali būti
skiriama 20 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip
5000 JAV dolerių.
Finansavimo intensyvumas Taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos
išlaidų projekte. Kitus 25 proc. finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.
Trukmė
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir baigtis ne vėliau
kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 3 metų.
Finansuojamos veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) mokslo projektams vykdyti. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų
sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant vizitus
į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas.
Tikslinės grupės
Mokslininkai, tyrėjai.
Kitos sąlygos
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai. Paraiška Lietuvos mokslo tarybai teikiama anglų kalba,
užpildžius formą elektroninėje sistemoje. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo
paraišką kaip projekto vadovas arba kitas pagrindinis projekto vykdytojas
Paraiškos pateikimo
Iki 2015 m gegužės 29 d. 16 val.*
terminas
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Kvietimo pavadinimas
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2015 metų kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti
(doktorantūros vadovams)
Konkursinės doktorantūros tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus,
gebančius spręsti aktualias mokslo problemas, skatinti mokslo ir studijų institucijose III studijų pakopos veiklą, ypač doktorantūros studijų tarptautiškumą.
Paraiškas dėl konkursinės doktorantūros vykdymo gali teikti visų mokslo
sričių mokslininkai, meno daktarai ir pripažinti menininkai (toliau – Vadovas),
dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir atitinkantys doktorantūros
vadovui keliamus reikalavimus. Jeigu Vadovas dirba institucijoje, neturinčioje
teisės vykdyti atitinkamos mokslo krypties doktorantūros, kartu su paraiška
pateikiamas raštiškas institucijos, turinčios teisę vykdyti siūlomos krypties
doktorantūrą, sutikimas vykdyti doktorantūrą vadovaujant šiam asmeniui.
Norintieji dalyvauti konkurse Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) pateikia
paraišką, kurią sudaro:
1. Prašymas dalyvauti konkurse papildomoms doktorantūros vietoms gauti.
2. Papildomos doktorantūros vietos aprašas.
3. Institucijos, turinčios teisę vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą, sutikimas
vykdyti doktorantūrą (jeigu vadovas dirba institucijoje, neturinčioje siūlomos
krypties doktorantūros teisės).
Apraše pateikiama informacija:
a) apie vadovą.
b) doktorantų, kuriems vadovavo arba vadovauja vadovas, sąrašas.
c) vadovo penkių svarbiausių mokslo darbų, susijusių su siūloma doktorantūros
tema (tematika), sąrašas.
d) vadovo mokslinės veiklos (mokslo publikacijos, dalyvavimas tarptautiniuose
ir nacionaliniuose projektuose ir pan. ) per pastaruosius penkerius metus,
aprašymas.
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, užpildžius formą elektroninėje sistemoje http://nkpdokt.lmt.lt. Prašymas rengiamas pagal elektroninėje sistemoje
pateiktą formą, o institucijos sutikimas dėl doktorantūros vykdymo rengiamas
laisva forma. Sutikimas turi būti pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto
asmens. Skenuotos jų kopijos į elektroninę sistemą įkeliamos iki paraiškų
teikimo termino pabaigos, t. y. gegužės 5 d. Jokių spausdintų dokumentų
Tarybai įteikti nereikia.
Švietimo ir mokslo ministerija yra numačiusi skirti papildomų lėšų mokslo ir
meno doktorantūrai vykdyti 2014–2020 metų etapo Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, paskirsčius jas konkurso būdu (konkursinė doktorantūra).
Mokslo ir studijų institucijos lėšas už konkursinės doktorantūros įgyvendinimą
gaus per ES struktūrinių fondų projektą.
2015 m. numatoma priimti 100 doktorantų, paskirstyti doktorantūros vietas
pagal mokslo (meno) sritis: humanitariniams, fiziniams, biomedicinos ir technologijos mokslams – po 19 vietų, socialiniams ir žemės ūkio mokslams – po
10 vietų ir menams – 4 vietas.
Iki 2015 m. gegužės 5 d. 16.00 val.
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DĖMESIO! Norime pranešti, kad informaciją, kurią pageidaujate išspausdinti artimiausiame LSMU laikraščio „Ave vita“ numeryje, reikėtų atsiųsti avevita@lsmuni.lt iki trečiadienio 12 val.
(jeigu trečiadienis yra poilsio diena, informacijos lauktume iki antradienio 12 val.). Dėkojame Jums už supratingumą, malonaus bendradarbiavimo ateityje.
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Lietuvos ir Latvijos anesteziologų
partnerystė

I. Golubovskos nuotraukos
4 p.
Mokymai surengti tiek Latvijos sostinės bei regioninių ligoninių gydytojams, tiek ir rezidentams. Mokymų
rengimą Rygos traumatologijos-ortopedijos ligoninėje organizavo ir
koordinavo Latvijos anesteziologaireanimatologai, Nacionalinės draugijos viceprezidentė, Anesteziologijos
ir intensyviosios terapijos skyriaus
vadovė Iveta Golubovska, Rygos
Stradinio universiteto Kardioaneste-

ziologijos skyriaus vadovė Eva Strike,
docentas Aleksejus Misciukas.
Kvėpavimo takų valdymo, naudojant
medicininę simuliaciją, mokymas buvo
grįstas ir Europos anesteziologijos
draugijos Edukacijos komiteto (angl.
CEEA) Lietuvos bei Latvijos regioninių
centrų, vadovaujamų docentės Evos
Strikes ir profesoriaus Andriaus Maco,
bendradarbiavimu. Šis kursas Europos
anesteziologijos draugijos mokymuose
yra vienas iš 6 pamatinių kursų.

Surengtos Rygos Stradinio universiteto Medicininės simuliacijos centro
(Klinikinių įgūdžių ir medicinos technologijų katedros) vadovo docento
Olego Sabelnikovo bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicininės simuliacijos centro daktaro Arūno
Gelmano pasitarimas dėl bendradarbiavimo gairių nustatymo ir pasirengimo bendriems veiklos projektams.
Tiek mūsų, tiek ir kolegų latvių
einamas kelias, diegiant medicininę
simuliaciją, yra beveik identiškas. Tad
ir sąlyčio taškų yra labai daug. Bend
rą vardiklį leidžia išlaikyti ir tai, kad
docentas Olegas Sabelnikovas ir Anesteziologijos klinikos vadovas Andrius
Macas yra Europos medicinos specia
listų draugijos (angl. UEMS) Europos
anesteziologų tarybos nariai – Lietuvos ir Latvijos atstovai, vykdantys
Europos anesteziologų tarybos bandomuosius projektus. Vienas iš jų – 5
Europos centrų vykdomas elektroninio dienyno (portfelio) akreditavimo
projektas. Ryga ir Kaunas yra du iš
penkių atrinktų elektroninio dienyno
(portfelio) akreditavimo centrų.
Anesteziologijos klinikos inf.

Konkursiniai kvietimai teikti
paraiškas Europos Sąjungos ir kitų
finansavimo šaltinių paramai gauti
Paramos tikslas

Pareiškėjas

Paraiškų teikimo tvarka

Kitos sąlygos

Paraiškos pateikimo
terminas

Kvietimas teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2015 metų
II pusmetį gauti
Paramos doktorantų akademinėms išvykoms tikslas – skatinti doktorantų
mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar
kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI
metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y.
turintys paskelbtų arba priimtų spausdinti mokslinių darbų) ir (ar) kuriantys,
atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno
leidiniuose paskelbtų arba priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų
ir viešai pristatytų meno kūrinių), jeigu išvyka yra ne vėliau nei numatyta
doktorantūros pabaiga.
Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kurią sudaro:
a) doktoranto prašymas;
b) doktoranto mokslinės ar meninės veiklos aprašas ir informacija apie
akademinę išvyką;
c) institucijos rekomendacija skirti paramą doktoranto akademinei išvykai;
d) doktoranto vadovo rekomendacija.
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, užpildžius formą elektroninėje sistemoje http://parama.lmt.lt. Prieš pildant paraišką prašome perskaityti patarimus
paraiškos elektroninei formai pildyti. Institucijos rekomendacija rengiama pagal
Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir turi būti pasirašyta institucijos vadovo
arba jo įgalioto asmens. Doktoranto vadovo rekomendacija rengiama laisva
forma ir turi būti pasirašyta. Skenuotos šių dokumentų kopijos į elektroninę
sistemą įkeliamos iki paraiškų teikimo termino pabaigos, t. y. gegužės 15 d.
Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai įteikti nereikia.
1. Doktoranto akademinė išvyka turi įvykti 2015-07-01–12-15 ir trukti ne ilgiau
kaip 30 dienų.
2. Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai
ne daugiau kaip vieną kartą.
Paramos dydis, jos išmokėjimas ir remiamos išlaidos
Vienai doktoranto akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai
finansuojamai doktoranto akademinei išvykai skiriamos paramos dydį nustatys Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija, įvertinusi
paraišką.
Doktoranto akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir avansinio
apmokėjimo būdais. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai (arba maitinimo
išlaidos), kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, renginio dalyvio
mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis.
iki 2015 m. gegužės 15 d. 16.00 val.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
kartu su Vilniaus ir Klaipėdos universitetais
bei Higienos institutu vykdo bendrą projektą

L

ietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su Vilniaus ir
Klaipėdos universitetais bei Higienos
institutu vykdo bendrą projektą
„Sveikatos netolygumų nustatymo
ir mažinimo gebėjimų stiprinimo
modelio sukūrimas (NOR-LT11SAM-01-TF-02-001)“, finansuojamą
2009–2014 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo programos NRLT 11
„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“. Šio projekto tikslas – parengti sveikatos netolygumų stebėjimo
bei mažinimo rekomendacijas bei
pagerinti šios srities specialistų,
atsakingų už sveikatos netolygumų
stebėseną bei mažinimą, kompetencijas. 2015 m. pradžioje atliktas
visuomenės sveikatos biurų bei
savivaldybių sveikatos skyrių specialistų žinių apie sveikatos netolygumus bei jų stebėseną tyrimas. Šia
proga kalbiname projekto vadovą
LSMU Sveikatos vadybos katedros
profesorių Mindaugą Stankūną.
Gal galite plačiau papasakoti apie šio
tyrimo tikslą ir eigą?
Vienas projekto uždavinių – pa-

Kvietimo pavadinimas
Paramos tikslas

Pareiškėjas
Paraiškų teikimo tvarka
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Paraiškos pateikimo
terminas

rengti sveikatos netolygumų
stebėjimo ir mažinimo rekomendacijas. Tad prieš pradedant rengti
rekomendacijas buvo tikslinga
išsiaiškinti, kaip šiuo metu vykdoma stebėsena, su kokiomis
problemomis susiduriama ir kokių
įgūdžių trūksta. Atlikti kokybiniai
ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinio
tyrimo duomenys buvo renkami
taikant grupių diskusijų metodą,
tyrimo dalyviams pateikiami atvirojo tipo diskusiniai klausimai. Iš
viso surengtos 8 diskusijos, kuriose
dalyvavo 58 asmenys, atstovaujantys įvairaus pobūdžio sektoriams ir
organizacijoms.
Dalyvauti kiekybiniame tyrime
buvo pakviesti savivaldybių gydytojai, sveikatos skyrių darbuotojai,
visuomenės sveikatos biurų administratoriai ir visuomenės sveikatos
stebėsenos, visuomenės sveikatos
stiprinimo, vaikų ir jaunimo sveikatos skyrių specialistai.
8 p.

2015 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms
Skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį jų mobilumą,
remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Parama skirta
mokslinėms stažuotėms, išvykoms atlikti mokslinį darbą, rinkti medžiagą
moksliniam darbui, dalyvavimui mokslinėse konferencijose, dėstymui užsienio
mokslo ir studijų institucijose, dalyvavimui ekspedicijose finansuoti.
Dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai.
Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kuri susideda iš dviejų
dalių:
1. Projekto aprašo.
2. Institucijos rašto.
Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu, užpildžius formą http://parama.lmt.lt/
iki 2015 m. gegužės 20 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą rekomenduojame
perskaityti patarimus paraiškos elektroninei formai pildyti. Institucijos raštas,
kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą; skenuota institucijos rašto kopija įkeliama į elektroninę sistemą
iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai
įteikti nereikia.
Paraiškų vertinimo kriterijai
Paraiškos vertinamos remiantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintomis paraiškos paramai mokslinei išvykai gauti ekspertinio įvertinimo formomis,
paskelbtomis Paramos mokslinėms išvykoms tinklalapyje.
Papildoma informacija
Atkreipiame dėmesį, kad mokslinėms išvykoms panaudotos lėšos turi būti
pagrindžiamos ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip gruodžio
5 d. išrašytais ir apmokėtais dokumentais.
Paraiškų rengimo nuostatos
1. Paraiškos teikiamos lietuvių kalba.
2. Paramą galima gauti mokslinėms išvykoms, kurios prasidės ne anksčiau
kaip 2015 m. liepos 1 d. ir pasibaigs ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 5 d.
3.	Tyrėjas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
4.	Tyrėjas per dvejus kalendorinius metus gali gauti paramą ne daugiau kaip
dviem mokslinėms išvykoms.
5. Paraiška teikiama pasirenkant tik vieną mokslinės išvykos tikslą:
a) dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje;
b) atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje arba
įstaigoje;
c) dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų
mokykloje.
6. Parama skiriama tyrėjams, kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos
mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
7. Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
8.	Remiamos šios išlaidų rūšys: kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos
išlaidos, konferencijos dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis,
išlaidos už dokumentų kopijavimą ir parvežimą, su dalyvavimu mokslinėje
ekspedicijoje susijusios būtinosios išlaidos.
9.	Remiama ne ilgesnė kaip 30 (trisdešimties) dienų mokslinė išvyka.
10. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose prašomos kompensuoti mokslinės
išvykos išlaidos yra ne mažesnės nei 100 eurų.
Iki 2015 m. gegužės 20 d. 16.00 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
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Skausmo ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės Chirurgijos skyriaus
sekretorę Rasą Jurgaitytę dėl mamytės mirties.
Chirurgijos skyriaus bendradarbiai

informacija

Nuoširdžiai užjaučiame prorektorę mokslui prof. Vaivą Lesauskaitę
ir Slaugos fakulteto Geriatrijos klinikos vadovę prof. Vitą Lesauskaitę
dėl mylimo Tėvelio mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
Visuomenės sveikatos fakulteto darbuotojai

fotografijų paroda
administracija skelbia konkursą eiti šias pareigas:
Kauno klinikos skelbia konkursą eiti šias pareigas:
■ Gydytojo pulmonologo 1,0 et. Romainių tuberkuliozės ligoninėje;
■ Gydytojo anesteziologo reanimatologo 1,0 et. Anesteziologijos klinikoje;
■ Gydytojo neurologo 1,0 et. Neurologijos klinikoje;
■ Gydytojo vaikų neurologo 0,125 et. Neurologijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti medicinos praktikos licencija.
■ Administratoriaus 0,25 et. Neurologijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis išsilavinimas, raštvedybos ir dokumentų rengimo žinios.
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.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „2015 – SLAUGOS STUDIJŲ, MOKSLO IR
PRAKTIKOS INTEGRACIJA: SAVALAIKĖ IR EFEKTYVI SVEIKATOS PRIEŽIŪRA“,
SKIRTA TARPTAUTINEI SLAUGYTOJŲ DIENAI
Kviečiame į mokslinę praktinę konferenciją „2015 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: savalaikė ir efektyvi
sveikatos priežiūra“, skirtą Tarptautinei slaugytojų dienai, kuri vyks gegužės 15 d. 9.00 val. viešbučio „Park Inn Radison“ konferencijų centre (K. Donelaičio g. 27, Kaunas).
Konferencija skirta visų specialybių slaugos specialistams. Dalyviams bus išduodami 8 val. sertifikatai. Plenarinių sesijų
metu bus diskutuojama apie Lietuvos ir Europos šalių slaugos politikos kryptis, išplėstinės slaugos praktikos įgyvendinimą ir perspektyvas. Atskiros paralelinės sesijos bus skirtos aptarti slaugytojams aktualius anesteziologijos ir intensyviosios slaugos, psichikos sveikatos, endokrinologijos, onkologijos ir hematologijos klausimus.
Konferencijos dalyvio mokestis registruojantis iki gegužės 10 d. – 10 Eur, nuo gegužės 11 d. – 14 Eur.
Konferencijos dalyvio mokestį sumokėkite į toliau nurodytą sąskaitą:
Gavėjas: Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga.
Gavėjo bankas: SEB bankas
Banko sąskaita: LT20 7044 0600 0455 4470
Gavėjo kodas: 70440
Mokėjimo paskirties skiltyje nurodykite vardą, pavardę, įstaigą ir paskirtį (konferencijos dalyvio mokestis).
Dalyvių registracija vyks elektroniniu būdu sumokėjus dalyvio mokestį į nurodytą sąskaitą.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 (37) 326493.
Maloniai kviečiame dalyvauti!
LSMU, LSMUL Kauno klinikos, Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga, Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
kartu su Vilniaus ir Klaipėdos universitetais
bei Higienos institutu vykdo bendrą projektą
7 p.
Apklausos procedūra truko 30 dienų
(2015 m. kovo mėn.). Savivaldybių
lygmens tyrime gauta 150 užpildytų
anketų (bendras atsako dažnis 47,2
proc.). Nacionalinio lygmens kiekybiniame tyrime apklausti 236 respondentai, dirbantys įvairiose valstybinio
lygmens institucijose (iš jų 131 sveikatos sektoriaus ir 105 kitų sektorių
atstovai).
Kodėl tiriami sveikatos netolygumai?
Kuo jie svarbūs?
Mokslinių tyrimų gausa atskleidžia,
kad sveikatos netolygumai Lietuvoje
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.
Gal jau turite rezultatų, kuriais galėtumėte pasidalyti su „Ave vitos“
skaitytojais?
Kol kas vyksta duomenų analizė ir
galima tik kalbėti apie pirmuosius
rezultatus. Tyrimas atskleidė, kad

visi tiriamieji pripažino – jų savivaldybėse egzistuoja sveikatos netolygumų problema. Taip pat buvo gauti
atsakymai, – visuomenės sveikatos
specialistams dar trūksta žinių apie
sveikatos netolygumų stebėsena ir
jos mažinimą.
Kaip rezultatai bus pritaikomi sprendžiant sveikatos netolygumų problemą Lietuvoje?
Rengiamos rekomendacijos ir kuriama
elektroninė sveikatos netolygumų
stebėsenos ir vertinimo platforma.
Jau šiais metais, remiantis šio tyrimo
rezultatais, bus parengta mokymo
programa visuomenės sveikatos biurų
darbuotojams, savivaldybių administracijų atstovams ir politikams, apie
sveikatos netolygumų stebėseną ir
mažinimą.
AVE VITA inf.

Padėka

D

ėkojame Kauno klinikų Chirurgijos klinikos vadovui prof. Juozui Pundziui, prof. Antanui Gulbinui ir prof. Žilvinui
Dambrauskui, taip pat visam Chirurgijos skyriaus personalui už suteiktą pagalbą. Ačiū Jums už nuoširdų rūpestį, dėmesingumą, malonų bendravimą. Sveikiname Jus, gerbiami gydytojai ir slaugytojos, profesinės šventės proga ir linkime
geros kloties, meilės ir sveikatos!
Pagarbiai Paliučių šeima

Artėjant iškilmingam Kauno klinikų 75-mečio minėjimui, rengiama fotografijų
paroda „Iš asmeninių archyvų“.
Kviečiame pasidalyti įdomiausiomis nuotraukomis, ištraukti iš užmaršties įdomiausias praeities akimirkas, netikėtu rakursu įamžintą ligoninės kasdienybę.
Nuotraukų ir trumpų aprašymų laukiame iki gegužės 31 d., jas siųskite
el. p. milda.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt. Daugiau informacijos tel.
8 (37) 326446.

