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Kauno klinikose atliktos
dvi išskirtinės operacijos
Lapkričio 23 dieną Kauno klinikose vyko tarptautinė mokslinė
praktinė konferencija „Vieno porto (jungties) videotorakoskopinės chirurgijos kursai“ („Uniportal video assisted thoracoscopic
surgery (VATS) Course – Live Surgery“).

Operuoja dr. Diego Gonzalezas-Rivas.

Dr. Diego Gonzalezas-Rivas, dr. Diana Samiatina-Morkūnienė.

Lina Pankratjevaitė

R

enginyje dalyvavo krūtinės chirurgai, gydytojai anesteziologai-rea
nimatologai, operacinės slaugytojai,
kiti specialistai iš Lietuvos, Lenkijos
bei kaimyninių Baltijos šalių – Latvijos ir Estijos. Išskirtiniai konferencijos svečiai – visame pasaulyje žymus
krūtinės chirurgas dr. Diego Gonzalezas-Rivas bei gydytojas anesteziologas dr. Humberto’as Aymerichas
Cano’as atvyko iš Ispanijos. Mokymo
kursus organizavo Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika kartu su
Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų
draugija.
Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Kauno klinikų Krūtinės chirurgijos skyriaus vadovė ir kursų iniciatorė dr. Diana Samiatina-Morkūnienė.
Gydytoja džiaugėsi ypatingu krūtinės
chirurgijos renginiu ir pristatė konferencijos svečius – krūtinės chirurgą dr. Diego Gonzalezą-Rivą bei jo
kolegą, gydytoją anesteziologą, dr.
Humberto’ą Aymerichą Cano’ą. Renginio dalyvius pasveikino ir Kauno
klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas prof.
Rimantas Benetis.
Dr. Diego Gonzalezas-Rivas yra vienos jungties (porto) videotorakoskopinių plaučio rezekcinių operacijų
pradininkas. Pirmą kartą vienos
jungties (porto) torakoskopinė
plaučio skilties šalinimo operacija
(lobektomija) atlikta 2010-aisiais
metais birželio 29 dieną. Dr. Diego
Gonzalezas-Rivas savo patirtimi
dalijasi daugelyje Europos, Azijos,
Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių: skaito pranešimus, atlieka išskirtines
operacijas, veda praktinius mokymo
kursus. Artimiau susipažinti su šia
nauja minimaliai invazinės plaučių
operacijos koncepcija galėjo ir renginio Kaune dalyviai.
Viešnagės Lietuvoje metu dr. Diego
Gonzalezas-Rivas ne tik skaitė paskaitas, bet ir aktyviai dalyvaujant
Kauno klinikų krūtinės chirurgams
bei rezidentams, neintubuotiems
pacientams sėkmingai atliko dvi
demonstracines vienos jungties (porto) videotorakoskopines operacijas.
Per vos kelių centimetrų krūtinės
ląstos pjūvelį, naudojant specialius
torakoskopinius instrumentus, abiem
pacientams buvo atliktos piktybinio
naviko pažeistos plaučio skilties
šalinimo operacijos. Tokio tipo operacijos atliktos pirmą kartą Kauno
klinikų istorijoje. Tai – neeilinė Kauno
klinikų krūtinės chirurgijos specialistų patirtis.
3 p.
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ REZULTATAI
Vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas, LSMU) statuto 24–26 punktų nuostatomis, LSMU tarybos narių rinkimo
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komisija) skelbia LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS NARIŲ,
kai juos renka Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, Universitete pareigas užimančių konkurso būdu, išrinkti atstovai, RINKIMŲ, vykusių
2015 m. gruodžio 1 d., REZULTATUS.
Universiteto Personalas delegavo 202 Rinkikus, balsavo – 193, aktyvumas –
95,54 proc.
Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, Universitete pareigas
užimančių konkurso būdu, išrinktų atstovų (Rinkikų) susirinkime išrinkti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto TARYBOS NARIAI:
■ prof. dr. Rimantas Benetis;
■ prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius;
■ prof. dr. Jūratė Macijauskienė;
■ prof. habil. dr. Saulius Petkevičius;
■ prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas.
LSMU tarybos narių, renkamų iš Universiteto Personalo, rinkimų komisija

Neurologinių ligų
diagnostikos ir
gydymo perspektyvos
Klinikinės neurofiziologijos ir neurosonologijos bei Neurologų
draugijos, Kauno krašto neurologų draugija ir LSMU MA Neurologijos klinika organizavo tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Neurologinių ligų diagnostikos ir gydymo perspektyvos“.
Džiuljeta Kulvietienė
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Prof. A. Vaitkus.

enginys buvo skirtas gydytojams
neurologams, vaikų neurologams,
neurochirurgams, psichiatrams,
radiologams, fizinės medicinos ir
reabilitacijos bei šeimos gydytojams,
vidaus ligų, skubiosios medicinos ir
kitų sričių gydytojams.
Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė profesorė Pille Taba iš
Tartu universiteto (Estija) ir profesorė Ulrike Waje-Andreassen iš Bergeno
universitetinės ligoninės (Norvegija).
Konferenciją pradėjusi prof. Pille
Taba skaitė pranešimą „Antrinis parkinsonizmas – diagnostikos iššūkiai“.
Prof. Ulrike Waje-Andreassen papasakojo apie tyrimą, kurio metu buvo
ištirti ir stebimi jauni Norvegijos
žmonės, patyrę insultą („The Norwegian Stroke in the Young Study“).
Apie kitokį požiūrį į galvos svaigimą
pranešimą perskaitė prof. Antanas
Vaitkus (LSMU Neurologijos klinika).
„Galvos svaigimas – labai dažnas
sveikatos sutrikimo simptomas,
pasireiškiantis įvairaus amžiaus
žmonėms.
2 p.

2

avevita/2015 m. gruodžio 4 d., Nr. 40

informacija

Neurologinių ligų diagnostikos ir gydymo perspektyvos
1 p.
Lėtinis svaigimas itin vargina vyresnio
amžiaus žmones, bet dažnai galva
svaigsta ir jaunesniems. Staiga prasidėjęs stiprus sisteminis svaigimas,
kartu atsiradęs pusiausvyros sutrikimas, pykinimas, vėmimas, pablyškimas, prakaitavimas – trikdo aktyvią
žmogaus veiklą, gąsdina savo nežinia.
Svaigimui dažnai kartojantis, kenčia
gyvenimo kokybė, nuotaika, darbingumas. Galvos svaigimas gali būti ir
kitų, sunkesnių ligų požymis. Svaigimo diagnostika dažnai yra sudėtinga
dėl galimų priežasčių įvairovės, kelia
nerimą įvairių specialybių gydytojams, į kuriuos kreipiasi jų pacientai.
Pirmiausia, šis iššūkis tenka šeimos
gydytojams, – kalbėjo prof. A. Vaitkus
ir apgailestavo, kad daugeliu atvejų
galvos svaigimas priskiriamas prie
ūminių arba lėtinių galvos smegenų
kraujotakos sutrikimų. – Taip manydami ir baimindamiesi pacientai eina ir
pas kitus specialistus.“
Prof. A. Vaitkus pabrėžė, kad centrinio ir periferinio svaigimo priežasčių
yra daug, todėl ir jų gydymas turi
būti skirtingas.
Dr. Giedrė Gelžinienė (LSMU Neurologijos klinika) kalbėjo apie ligoniams
gydyti ir vaistams atsparios epilepsijos tyrimą.
„Epilepsija nėra nuosprendis visam
gyvenimui, – sakė dr. G. Gelžinienė –
Net pusė epilepsija sergančių žmo-

Dr. V. Matijošaitis.
nių, net ir nutraukę gerti vaistus nuo
epilepsijos, gali toliau gyventi nebegerdami vaistų bei nebepatirdami
priepuolių. Tačiau apie 30 proc. taip
nepasiseka – tinkamai vartodami
teisingai ir gerai parinktą vaistą, pacientai ir toliau patiria priepuolius.“
Dr. G. Gelžinienė priminė, kad
2010 m. buvo priimta ir patvirtinta
atsparumo vaistams (farmakorezistentiškumo) apibrėžtis, leidžianti geriau sugrupuoti pacientus tolesniam
moksliniam ir klinikiniam tyrimui.
Remiantis apibrėžtimi, ilgalaikiu ligos
atoslūgiu (remisija) laikomas 12 mėn.
be priepuolių trunkantis laikotarpis.

K. Šimatonio nuotraukos
Laura Šinkūnaitė (LSMU Neurologijos
klinika) pristatė klinikinį atvejį „Greitai progresuojanti demencija“. Dr.
Kristina Ryliškienė (VU Santariškių
klinikos) skaitė pranešimą „Atvira
ovalinė anga ir kriptogeninis jaunų
žmonių insultas“.
Laura Tamašauskienė (LSMU Pulmonologijos ir imunologijos klinika)
skaitė pranešimą „Meteorologinių ir
imuninių veiksnių sąsajos su galvos
smegenų insultu“.
L. Tamašauskienė priminė PSO
duomenis – kasmet pasaulyje 15
mln. žmonių ištinka insultas. Pats
dažniausias yra išeminės kilmės

insultas. Lietuvoje – tai antroji pagal dažnumą problema. Remiantis
Lietuvos higienos instituto duomenimis, galvos smegenų kraujotakos
sutrikimų paplitimas 2014 m. buvo
52,6 insulto atvejai – 1 tūkstančiui
gyventojų. „Insultas yra gana dažna
patologija. Šiuo metu jau žinoma
daug rizikos veiksnių, tačiau pats
pagrindinis yra padidėjęs kraujospūdis. Naujausieji tyrimai leidžia
teigti, kad vieni iš daugelio kraujotakos sistemos sutrikimų rizikos
veiksnių yra meteorologiniai, t. y.
aplinkos temperatūros poveikis,
atmosferos slėgis, santykinė drė-

gmė ir vėjo greitis“, – kalbėjo L. Tamašauskienė.
LSMU Neurologijos klinikos gydytoja
rezidentė Eglė Sukockienė nagrinėjo
klinikinį atvejį „Pasikartojantys embolizacijos epizodai vyresniame amžiuje“.
Konferencijos organizatoriai LSMU MA
Neurologijos klinikos doc. Dalia Mickevičienė ir dr. Vaidas Matijošaitis atkreipė dėmesį – konferencijos pranešimų
įvairovė sukėlė didelį susidomėjimą
įvairių specialybių gydytojams. Todėl ir
ateityje konferencijų temas bus siekiama koncentruoti į aktualijas, kurios
vertingos įvairiems specialistams kasdienėje jų praktikoje.

Sveikatos netolygumų projektas pristatytas Europos
visuomenės sveikatos konferencijoje Milane
Prof. Mindaugas Stankūnas,
LSMU Sveikatos vadybos katedra

L

ietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su Higienos institutu
bei Vilniaus ir Klaipėdos universitetais vykdo projektą „Sveikatos
netolygumų nustatymo ir mažinimo
gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“, kuris įgyvendinamas ir finansuojamas pagal Norvegijos finansinio
mechanizmo programą Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“. Pagrindinis šio projekto tikslas

yra parengti sveikatos netolygumų
stebėsenos ir mažinimo rekomendacijas bei sustiprinti savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų bei
nacionalinio ir savivaldybių lygmens
darbuotojų, susijusių su sveikatos
netolygumais, kompetencijas šioje
srityje.
Milane (Italija) vyko Europos visuomenės sveikatos konferencija. Ji yra
didžiausias tokio pobūdžio renginys
Senajame žemyne bei sulaukia vis
daugiau dalyvių iš tolimų planetos
kampelių, pvz.: Australijos ar Naujo-

sios Zelandijos. Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto bei Higienos instituto
atstovai, kurie aktyviai įsitraukė į
sveikatos netolygumų projekto įgyvendinimą.
Per konferenciją buvo pateikti keturi
pranešimai, kurie buvo parengti
iš projekto metu vykdyto tyrimo.
Atliekant šį tyrimą buvo apklausti
savivaldybių visuomenės sveikatos
biurų atstovai, nacionalinio lygmens
sveikatos politikos (pvz.: Sveikatos
apsaugos ministerijos) atstovai, nacionalinio bei kitų sektorių atstovai,
kurių veikla yra susijusi su sveikatos
netolygumais. Norint geriau pažinti ir

nustatyti esamą situaciją ir galimybes ją gerinti, buvo taikomi kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai.
Tyrimo dalyviai išskyrė šias pagrindines sveikatos netolygumų mažinimo
problemas: netolygumų stebėsenos
trūkumai savivaldybių ir nacionaliniu
lygmenimis, aktyvios ir nuoseklios
politikos trūkumas bei lyderystės
tarpsektoriniam bendradarbiavimui
trūkumas. Šios pagrindinės žinutės ir
atsikartojo visuose pranešimuose.
Džiugu pažymėti, kad pranešimai
sulaukė konferencijos dalyvių dėmesio. Užsimezgė diskusijos, kurių
metu buvo ne tik plačiau pristatytas
projektas, bet ir apsikeista mintimis,

kaip būtų galima gerinti šią situaciją.
Konferencijos metu buvo galimybė susipažinti su gerąja kitų šalių
sveikatos netolygumų stebėsenos ir
mažinimo patirtimi. Šioje konferencijoje įgytos žinios ir patirtis padės
toliau plėtoti šį projektą ir siekti
pagrindinio visos Lietuvos sveikatos
programos 2014–2025 m. numatyto
strateginio tikslo – mažinti sveikatos
netolygumus – įgyvendinimo. Taip
pat ir visų mūsų sveikatos pagerėjimo.

Asmeninės nuotraukos
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1 p.
Ilgą laiką buvo manyta, kad plaučių rezekcinių operacijų metu yra
būtina bendroji nejautra, naudojant endobronchinę intubaciją ir
dirbtinę vieno plaučio ventiliaciją.
Tačiau 2007-aisiais metais videotorakoskopinės operacijos pradėtos
daryti ir neintubuotiems, patiems
(spontaniškai) kvėpuojantiems
pacientams. Anestezijos protokolą
neintubuotam pacientui pristatęs
dr. Humberto’as Aymerichas Cano’as, šį metodą pritaikė demonstracinių operacijų metu, dalyvaujant Kauno klinikų anesteziologijos
specialistams.
Po operacijos pacientai pabudo
lengvai ir greitai, o praėjus vos keletui dienų buvo išleisti iš ligoninės
tolesniam reabilitaciniam gydymui.

Konferencijos dalyviai.
Šios operacijos yra ypatingos – pooperacinis skausmas būna minimalus, pacientai gali greitai grįžti į
kasdienę veiklą. Būtina paminėti,
kad tokios operacijos yra sudėtingos,

L. Pankratjevaitės nuotraukos
atliekamos tik patyrusių ir gerai šios
srities įgūdžius įvaldžiusių gydytojų
krūtinės chirurgo ir anesteziologo
komandos.
Savo patirtimi su medicinos specia

listais visame pasaulyje besidalijantis krūtinės chirurgas dr. Diego
Gonzalezas-Rivas džiaugėsi viešnage
Kaune. Gydytojas minėjo, kad mokyti kitus ir dalytis savo patirtimi

bei žiniomis yra jo pareiga. Krūtinės chirurgas visiems linkėjo siekti
užsibrėžtų tikslų ir nuolat tobulėti.
„Nieko nėra neįmanoma“, – teigė dr.
Diego Gonzalezas-Rivas.

Antroji skubiosios medicinos rezidentų konferencija
Nepraėjo nė metai, kai džiaugėmės pirmąja skubiosios medicinos
rezidentų konferencija Lietuvoje. Ir štai lapkričio 25 d. skubiosios
medicinos rezidentai pakvietė į antrąją konferenciją, kuri šiemet
vyko Kaune, šios specialybės gimtajame mieste.

Prof. Dinas Vaitkaitis.

Konferencijos dalyviai.

Ieva Paliokaitė
Į renginį susirinko Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus universitetų
skubiosios medicinos rezidentai, jų
vadovai, studentai, skubiosios pagalbos skyrių bei greitosios medicinos
pagalbos medikai.
Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo vienas iš skubiosios medicinos
„signatarų“, LSMU skubiosios medicinos rezidentūros programos vienas iš
vadovų prof. Dinas Vaitkaitis. Džiaugdamasis jau tradicija tampančia rezidentų konferencija, profesorius linkėjo susitikti ne tik kartą per metus,
bet ir planuoti daugiau bendrų projektų tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Dalyvius sveikino ir jų pranešimais
džiaugėsi LSMU rezidentų vadovas
Nedas Jasinskas. VU rezidentų vadovas prof. Pranas Šerpytis sveikinimo
kalboje užsiminė apie laukiančius
bendrus svarbius darbus, tarp jų – ir
skubiosios medicinos gydytojo normos patvirtinimą.
Kaip įžanga į pranešimus parodytas nuotaikingas filmas apie LSMU
skubiosios medicinos rezidentų
kasdienybę, kurį sukūrė Vytautas
Aukštakalnis (LSMU). Pirmąjį pranešimą pristačiusi Elžbieta Žemaitytė

(LSMU) renginio dalyvių klausė: „Ar
stuburo lenta reikalinga skubios
pagalbos skyriuje?“ Pranešimas sulaukė nemažai komentarų ir diskusijų. Aleksandras Briedis (VU) pristatė
intensyviosios terapijos palatos
naudą skubiosios pagalbos skyriuje.
Tai ne tik puiki įgūdžių kalvė rezidentams, bet ir neabejotina nauda
ligoninei, o svarbiausia – kritinės
būklės pacientui. Andrius Mykolas
Ignotas (VU) nurodė svarbiausius
Europos gaivinimo tarybos (ERC)
gaivinimo gairių pakeitimus. Šarūnas
Maciulevičius (VU) lygino centrinės
venos kateterizavimo komplikacijas,
atsižvelgdamas į procedūros vietą.
Pirmąją renginio dalį entuziastingai
užbaigė Martynas Gedminas (LSMU),
kalbėjęs apie perdegimo sindromą
bei paprastus būdus, kaip jo išvengti
dirbant skubiosios pagalbos skyriuje.
Konferenciją tęsė Iveta Vėgelytė
(VU), pateikusi ūminių išeminių (koronarinių) sindromų be ST segmento
pakilimo gairių apžvalgą. Ultragarsinio širdies tyrimo galimybes skubiosios pagalbos skyriuje apžvelgė
Renata Ruseckaitė (VU). Pranešėja
įtikino, kad naudodamiesi greitaisiais UG protokolais, ūmines būkles
galime nustatyti patys, nebūtina

laukti specialisto. Irma Kučinskienė
ir Simona Sabulytė (LSMU) pristatė
skausmo malšinimo naujoves. Jos
parengė pranešimus apie galvos
ir veido skausmo gydymą kakline
(cervikaline) viduraumenine anestetikų injekcija bei klubinės fascijos
blokadą kaip skausmo malšinimo
opioidais alternatyvą šlaunikaulio
artimosios (proksimaliosios) dalies
lūžio atveju.
Laimonas Mišeikis (LSMU) konferencijos dalyvius kvietė pailsėti nuo rimtų
temų ir linksmu vaizdo pranešimu
išmokė, kaip pasigaminti ultragarso
gelį namų sąlygomis. Gabija Sakavičiūtė (LSMU) kvietė padiskutuoti apie
paros ritmo įtaką darbo produktyvumui skubiosios pagalbos skyriuje bei
galimybes modifikuoti darbo režimą
siekiant didesnio efektyvumo ir mažiau klaidų. Konferenciją baigė Linas
Darginavičius (LSMU), savo pranešimu primindamas apie rankų antiseptikos, pirštinių naudojimo taisykles ir
svarbą skubiosios pagalbos skyriuje.
Diskusijas LSMU ir VU skubiosios
medicinos rezidentai pratęsė ir po
renginio, kurdami naujų bendrų
veiklų planus. Konferencijos, jau
tapusios tradicine, estafetės lazdelė
vėl perduota vilniečiams.

L. Darginavičiaus nuotraukos
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Mokslininkai dalyvavo moderniausio Baltijos šalyse
robotizuoto pieno ūkio atidaryme
Lapkričio 20 d. į „Lytagros“ žemės ūkio bendrovės Zyplių dvare
vykusį seminarą pristatymą apie ūkininko Sigito Stanaičio analogo Lietuvoje neturintį visiškai robotizuotą pieno ūkį, susirinko
Seimo nariai, Vyriausybės atstovai, pienininkystės ūkių savininkai, veterinarijos ir inžinerijos specialistai, mokslininkai, verslininkai, finansų analitikai, studentai. Seminarą vedė AB „Lytagra“
Viešųjų ryšių skyriaus vadovas Juozas Kalinauskas.

Jolanta Jonikienė
„Melžimo, gyvulių šėrimo ir mėšlo
šalinimo robotai – atsiperkantis
sprendimas“, – sveikinimo kalboje
sakė žinomas Lietuvoje žemės ūkio
specialistas ir technologas, LSMU Gyvulininkystės technologijos fakulteto
dekanas doc. dr. Rolandas Stankevičius. Įrangos koncepcija neabejotinai
atspindi kokybiškai naują požiūrį
tiek į melžimo procesą, tiek į gyvūnų
gerovę bei sveikatą. Tai yra viena
Europos Sąjungos gyvulininkystės
politikos krypčių, akcentavo doc. dr.
R. Stankevičius.

Pieno fermoje viena žmogaus darbo
valanda kainuoja maždaug tiek pat,
kiek ūkininkui kainuoja dviejų robotų darbas visą parą, be to, išnyksta
žmogiškasis faktorius.
Melžimo režimas nustatomas pagal kiekvienos karvės individualius
poreikius. Identifikuojama į roboto
patalpą įžengusi karvė. Automatiškai
įvertinama, ar laikas ją melžti ir kiek
koncentruotų pašarų konkrečiam gyvuliui patiekti. Tuomet ranką primenanti roboto dalis priartėja prie piendavės tešmens. Pažangiausiomis 2D
ir 3D kameromis bei lazeriu nustatoma, kur prijungti melžiklius. Roboto

melžimo procesui karvė paruošiama
ir melžiama vienoje vietoje. Melžimo
procesas nuolat sekamas įvairiais
jutikliais ir matavimų prietaisais. Po
melžimo atliekama dezinfekcija.
Novatoriško automatizuoto melžimo
proceso metu karvės jaučiasi puikiai
ir patogiai. Nėra blaškančių dirgiklių
ir apskritai, kaip buvo pašmaikštauta seminare, karvės nuo šiol gali
puikiai ir laisvai planuoti savo laiką.
Jeigu atsiranda nukrypimas nuo
proceso režimo, robotizuota sistema
iš karto informuoja apie tai fermos
darbuotoją: melžimo duomenys gali
būti perduodami į išmanųjį telefoną
ar kompiuterį.
Apie melžimo robotų įtaką pieno
kokybei ir sudėčiai, galvijų sveikatingumui, ūkio ekonomikai susirinkusiems kalbėjo LSMU Veterinarijos
akademijos J. Taco melžimo technologijų centro vadovas doc. dr. Saulius
Tušas.
Gyvūnų gerovės klausimus ir naujosios robotizuotos fermos privalumus,
novatoriškus statybininkų, inžinierių
sprendimus, puikią patalpų apšvietimo ir vėdinimo kokybę, visus su
gyvūnų gerove bei sveikatingumu
susijusius aspektus sveikinimo kalboje akcentavo LSMU VA prof. Bronius Bakutis.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkai ir Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentai, ūkininkai,
žemės ūkio bendrovių specialistai po
seminaro dalyvavo analogo Lietuvoje
neturinčio ūkininko S. Stanaičio robotizuoto pieno ūkio iškilmingame
atidaryme. Seminare pristatytus Lely
pieno melžimo, gyvulių šėrimo, mėšlo takų valymo robotus bei konkretų

jų pritaikymą fermoje buvo galima
išvysti naujai atidarytoje fermoje.
Statybų kompanijos Wolf system
atstovai aptarė pastatų sistemų
pritaikymą žemės ūkio poreikiams,
susirinkusieji galėjo įvertinti jų funkcionalumą ir kokybę.
Po renginio kalbinti LSMU GTF studentai džiaugėsi jiems suteikta galimybe lankytis tokio masto renginyje

ir visiškai robotizuoto pieno ūkio
atidaryme, kuriame apie novatoriškiausias idėjas gyvulininkystės
srityje galėjo išgirsti iš pirmų lūpų,
galėjo diskutuoti su gamybininkais,
projektuotojais, verslo ir mokslo
atstovais bei įsitikinti, jog per paskaitas išgirsti dalykai apie naujausias
išmaniąsias technologijas egzistuoja
realybėje.

J. Jonikienės nuotraukos
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Jungtinis LSMU ir VU MF SMD Kardiologijos būrelių
susirinkimas – „Intervencinė kardiologija“

Jūratė Drazdauskaitė,
SMD Kardiologijos būrelis

N

eįpusėjus 2015–2016 mokslo metams Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto SMD Kardiologijos būrelis jau kimba į darbus. Lapkričio
14 d. Vilniuje įvyko jungtinis VU MF
SMD ir LSMU SMD Kardiologijos būrelių susirinkimas. Nepagailėję laisvo
laiko šeštadienio popietę LSMU būrelio nariai su pirmininku Arnu Karužu vyko pas kolegas į Santariškių
ligoninę. VU MF SMD kardiologijos
būrelio pirmininkas Gabrielius Jakutis

su savo komanda šiltai sutiko kardiologų pastiprinimą iš Kauno. Visus
pasveikino prof. habil. dr. Pranas
Šerpytis ir aprodė atnaujintą kardiologijos intensyvios reanimacijos
ir terapijos skyrių bei surengė ekskursiją po Santariškių klinikas. Susirinkimo metu studentai pristatinėjo
pranešimus bei įdomius klinikinius
atvejus intervencinės kardiologijos
tematika, o darbą kuravo LSMU gyd.
kardiologė Raimonda Verseckaitė bei
susirinkimo svečias Santariškių ligoninės gyd. intervencinis kardiologas
Vytautas Abraitis.

Jungtinio būrelių susirinkimo tema
„Intervencinė kardiologija“ buvo
pasirinkta neatsitiktinai. Ši medicinos sritis yra labai svarbi kasdienėje
kardiologo praktikoje, nes įdiegus
šiuolaikines technologijas galima
daug operatyviau, greičiau ir paprasčiau gydyti daugelį širdies ir
kraujagyslių sistemos ligų. Kartu tai
yra nemažas iššūkis medicinos bendruomenei: ši sritis reikalauja labai
didelių investicijų, intervenciniai
kardiologai dirba labai atsakingą,
rizikingą ir kenksmingą savo sveikatai darbą. Deja, dėl šių priežasčių

Lietuvoje labai trūksta intervencinės
kardiologijos specialistų. Susirinkimo
metu gyd. V. Abraitis šiuo klausimu
buvo optimistiškai nusiteikęs ir labai
skatino rinktis šią kilnią, radikaliai
išeminės širdies ligos gydymą pakeitusią specialybę.
Būreliai jau nebe pirmą kartą rengia
jungtinius susirinkimus ir bendradarbiauja. Kartu vykdo ir projektus:
vienas iš jų – Jungtinė kardiomokslų
mokykla. Pirmą kartą projektas buvo
įgyvendintas praėjusiais metais. Po
sėkmingo rezultato planuojamas
pakartoti vėl 2016 m. balandį. Visus

su projektu susijusius reikalus būrelių aktyvo nariai planavo ir rengė po
susirinkimo, o vakare po visų dienos
darbų draugiškai aplankė Lietuvos
valdovų rūmus.
Šeštadienis praėjo sklandžiai, produktyviai ir efektyviai. Tikimės, kad
bendrų būrelių projektų ir planų tik
gausės, idėjos neblės ir auganti jaunųjų kardiologų karta džiugins savo
darbais. Tik bendradarbiaudami galime pasiekti pačių geriausių rezultatų.
Tegu Vilniaus ir Kauno gydytojų
bendruomenė dirba išvien kaip viena
didelė stipriai plakanti širdis!

Kauno Rotušė trečią kartą nušvito purpurine spalva
Paminėta Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į priešlaikinio gimdymo problematiką ir palaikyti su tuo susidūrusias šeimas.
„Pastaraisiais metais Lietuvos organizacijos daug dėmesio skiria neišnešiotų naujagimių sąlygoms gerinti
ir tėvų psichosocialiniam komfortui

kurti. Tačiau daugybę tėvelių Lietuvoje, susiduriančių su priešlaikiniu
gimdymu, kankina nežinomybė. Vien
Kauno perinatologijos centre 2014 m.

gimė 808 ankstukai. Džiaugiamės,
kad yra daugybė specialistų ir savanorių, padedančių jiems eiti sunkiu
keliu. Šeimos retai pačios kreipiasi
pagalbos. Stengiamės kuo dažniau
juos aplankyti LSMU ligoninėje Kauno
klinikose ir pasikalbėti apie iškylančias problemas, pasidalyti savo patirtimi“, – kalbėjo asociacijos „Padedu
augti“ vadovė Inga Budrienė.
„Džiaugiamės, kad mūsų pagalbos
efektyvumą pastebi ir medikai.
Tėvams, bendravusiems su mūsų
savanoriais, lengviau susitaikyti, jie
pradeda labiau pasitikėti ne tik savo,
bet ir naujagimio jėgomis. Džiaugiuosi šiais metais Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos minėjimo metu
sutikusi šeimą, su kuria bendravau
jiems dar būnant Kauno klinikose.
Spindinti, laiminga šeima su gražiu
vaikučiu ant rankų atėjo atšvęsti
šios dienos su mumis. Tai įrodo, kad
dirbame tikrai prasmingą darbą“, –
džiaugėsi viena akcijos rengėjų Julija
Kulik-Dulskienė.
Šios dienos minėjimo metu Kaune,
Ryšių istorijos muziejuje, bendradarbiaujant su UAB „Kineziterapijos
klinika“, vaikučiai galėjo džiaugtis
kaniterapija. Apmokyti šuniukai
leidosi ne tik glostomi, vedžiojami,
bet ir buvo galima juos šukuoti, pinti
kasytes. Profesionali kineziterapeutė
Vitalija Jaglauskienė konsultavo ir
mankštino vaikučius.
Renginio metu vyko fotoprojektas
„Kai aš mažas buvau…“. „Kai daugiau nei prieš ketverius metus tapau
26 sav. gestacinio amžiaus dvynukų
mama, artimiesiems buvo sunku įsivaizduoti, kokie maži mano vaikeliai.
Dažnai pasakiusi, kad mažieji nesveria net po 1 kg, kitame telefono ragelio gale išgirsdavau: „mažesni net
už cukraus pakelį…“, vėliau ir pati
pradėjau vartoti šį „terminą“. Norė-

Organizatorių nuotraukos
jome sužinoti, kokių asociacijų kilo
tėveliams, pamačiusiems savo mažus vaikelius“, – kalbėjo I. Budrienė.
„Šokas, bejėgiškumas ir gyvenimas
baiminantis – tai emocijos, su kuriomis susiduria ankstuko susilaukę
tėvai. Ir net naujagimiui sveikstant
ir stiprėjant, emocinė tėvų būsena
išlieka sunki. Labai svarbu laiku
suteikti pagalbą ne tik anksčiau
laiko gimusiam naujagimiui, bet ir
visai šeimai. Ramūs ir savo jėgomis
pasitikintys tėvai teigiamą savo
energiją perduoda naujagimiui, o tai
jam – papildoma paskata dar stipriau
kabintis į gyvenimą“, – pasakojo
I. Budrienė. 2011 m. asociacijos „Padedu augti“ pirmtakės „MP-mamos
pienas“ inicijuotas pirmasis ankstukų mamyčių būrys dėjo psichosocia
linės pagalbos teikimo pamatus ir
šiandien yra sėkmingai plėtojamas.
Istorija:
Pasaulyje 1 naujagimis iš 10-ties
gimsta anksčiau laiko. Anksčiau laiko
gimę naujagimiai sudaro didžiausią
naujagimių pacientų grupę. Šis skaičius, deja, vis didėja.

Pasaulinės neišnešiotų naujagimių
dienos data buvo pasirinkta neatsitiktinai – 2008 m. vienam iš Europos
naujagimių paramos fondo įkūrėjų
su žmona lapkričio 17 d. gimė sveika mergaitė. Ši diena jiems turėjo
ypatingą emocinę reikšmę, – kelerius
metus jie buvo susilaukę anksčiau
laiko gimusių trynukų, iš kurių nė
vienas neišgyveno.
2013 m. lapkričio 17 d. naujagimių
anksčiau laiko susilaukusių tėvų
asociacijos „Padedu augti“ iniciatyva, padedant moterų klubui „Ad
Astra“ bei renginio globėjai Ingai
Budrienei, Lietuva pirmą kartą
prisijungė prie viso pasaulio skleidžiamos žinios apie anksčiau laiko
gimusius naujagimius: Kauno simbolis – Rotušė – apšviestas purpurine spalva.
Kasmet prie purpurinės iniciatyvos prisideda vis daugiau Lietuvos
miestų. Šiais metais pirmą kartą prie
Pasaulinės neišnešiotų naujagimių
dienos minėjimo prisidėjo ir Jonava,
kurios „Šviesos bokštas“ ir Meno
mokykla nušvito purpurine spalva.
Asociacijos „Padedu augti“ inf.
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KAUNO KLINIKŲ MOTERŲ cHORUI „KANKLėS“ – 70
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės kauno klinikų moterų choras „kanklės“
šiemet švenčia veiklos 70-metį. Maloniai kviečiame dalyvauti jubiliejui skirtuose renginiuose.
ketvirtadienį, gruodžio 10 dieną, 14.30 val. kauno klinikų šv. Luko koplyčioje bus aukojamos
šv. Mišios už buvusius ir esančius choro vadovus, choristus. šv. mišių metu giedos moterų
choras „kanklės“, bus pašventinta choro vėliava.
Penktadienį, gruodžio 11 dieną, 17.00 val. kauno klinikų didžiojoje auditorijoje įvyks šventinis
koncertas. Programoje – v. a. Mocarto, E. grygo, dž. rosinio, S. šimkaus, J. Cechanovičiaus ir
kitų kompozitorių dainos.
■ Koncerte dalyvaus kauno valstybinio muzikinio teatro artistė Marija arutiunova.
■ Choro vadovė ir dirigentė audronė Marcinkevičiūtė
■ Koncertmeisterė asta Juršienė

KAUNO KLINIKOSE – pAROdA „pERSpEKTYVOS:
MENAS, KEpENŲ LIgOS IR Aš“
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės kauno
klinikų gastroenterologijos klinikoje atidaryta meninio projekto
„Perspektyvos: menas, kepenų ligos ir aš“ darbų paroda.

K. Šimatonio nuotr.
„daugybę metų C hepatitas buvo
sunki liga, kurios komplikacijos, neveiksmingas gydymas sunkino mūsų
pacientų ir juos gydančių gydytojų
gyvenimą“, – teigia kauno klinikų gastroenterologijos klinikos vadovas prof.
Limas kupčinskas. Pasak profesoriaus,
nuo pat hepatito C viruso atradimo jo
sukeltu hepatitu susirgusius ligonius,
jų gydytojus slėgė beviltiškumas.
dabar šiek tiek ramina tai, kad ši liga
jau išgydoma, nes naujausi vaistai
pasiekiami ir Lietuvos gyventojams.
Parodos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į C hepatitą kaip į ligą ir
meno kalba papasakoti apie pacientų

problemas, pasidalyti išgyvenimais,
patirtais sergant šia liga. atidarymo
metu gastroenterologijos klinikos
profesorė Jūratė kondrackienė džiaugėsi, kad ekspozicija atkeliavo ir į
kauno klinikas. „ši paroda išreiškia
ligos esmę, pacientų išgyvenimus,
keičia visuomenės požiūrį ir atsakingų institucijų sprendimus dėl pacientams reikalingo gydymo“, – meno
kūrinių reikšmę įvardijo profesorė.
ši paroda – pasaulinio projekto dalis.
iniciatyva prasidėjo 2014 metais,
kai 150 menininkų iš daugiau nei 80
šalių, įkvėpti pacientų istorijų, savo
darbais siekė atskleisti, kokia pers-

LIETUVOS MEdIcINOS ÁSTAIgŲ
MENINIŲ KOLEKTYVŲ fESTIVALIS
Bronė Rakitienė,
Moterų choro „kanklės“ choristė
Neringa Šamanskienė, LSMUL kauno
klinikų moterų choro „kanklės“
vadybininkė

A

nykščiuose įvyko Lietuvos medicinos įstaigų meninių kolektyvų
festivalis. Jis žiūrovų ir dalyvių širdis
pripildė muzikinio geranoriškumo ir
optimistiškos nuotaikos. renginys
vainikuotas aukštaitišku dosnumu ir
šypsenomis. tarsi skaidraus šaltinio
vandens atsigėrėme iškalbaus renginio vedėjo Jono Buziliausko sąmojo,

nuoširdumo ir grynos aukštaitiškos
šnekos.
Sužavėjo įvairiausi muzikos stiliai.
Profesionalūs ir įdomūs koncertiniai
pasirodymai. nuo džiazo iki roko ir
klasikos. kasdienybė buvo pakylėta
iki grakštaus sielos skrydžio.
dalyviai nuoširdžiai dėkoja organizatoriams: anykščių kultūros centro
direktorei dijanai Petrokaitei, merui
kęstučiui tubiui, ligoninės vyr. gydytojui daliui vaiginui. ši nuotaikinga ir
šiluma spinduliuojanti šventė buvo
prikelta skambiais akordais. Festivalyje dalyvavo dešimt meno kolekty-

pektyva ir gyvenimo kokybė atsiveria
C hepatitu sergantiems pacientams.
šiais metais į kvietimą kartu kurti Lietuvos „Perspektyvų“ projektą atsiliepė
penkiolika vilniaus dailės akademijos
kauno fakulteto menininkų. Pasak
šio fakulteto dekano prof. Jono audėjaičio, jau ne pirmo bendro projekto
idėja – paciento, mediko ir menininko
susitikimas, kurio metu menininkas
stengiasi suprasti ligos esmę ir svarbiausius paciento išgyvenimus.
C hepatitas yra per kraują perduodama liga. Liga yra lėtinė ir apie 10–20
proc. pacientų per 20–30 metų po užsikrėtimo atsiranda kepenų cirozė. Labai
dažnai C hepatitas turi įtakos žmogaus
gyvenimui, santykiams, emocijoms,
karjeros pasirinkimui, galimybei dirbti
ir įprasminti save gyvenime.
ši paroda pirmą kartą buvo eksponuota liepos 28–rugsėjo 15 dienomis
Sveikatos apsaugos ministerijos
patalpose, minint Pasaulinę hepatito
dieną, po to – ir LMSU „Santakos“
slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre. vėliau
paroda keliaus į Santariškių klinikų
gastroenterologijos skyrių ir kitas
gydymo įstaigas.
Kauno klinikų inf.

vų. tarp jų – vienintelis LSMU ligoninės kauno klinikų moterų choras
„kanklės“, šiais metais švenčiantis
savo veiklos 70-metį: vadovė audronė Marcinkevičiūtė, koncertmeisterė
asta Juršienė, taip pat kauno klinikų
moterų ansamblis „kolegės“, vadovas antanas kelmelis.
Moterų choro „kanklės“ dainininkės
ypač dėkingos LSMU ligoninės kauno klinikų generaliniam direktoriui
prof. renaldui Jurkevičiui už suteiktas galimybes tiek dalyvauti tokiuose
renginiuose, tiek repetuoti.
tokie renginiai skatina tiek jaunimą,
tiek vyresnio amžiaus žmones burtis
į vieną bendruomenę ir leidžia susikalbėti muzikos kalba. Medikai gydo
kūną, o tokie renginiai – sielą. Po
tokių švenčių norisi dar labiau kurti
ir skleisti gėrį bei Meilę.

Nuoðirdþiai uþjaučiame Akių ligų klinikos Konsultacinio diagnostinio skyriaus
vadovę gydytojà oftalmologę profesorę Ingridà Janulevičienę,
mirus mylimai Mamai.
LSMUL Kauno klinikų Akių ligų klinikos kolegos
ir LSMU Akių ligų klinikos kolektyvas

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
■ gydytojo neurologo 1,0 et. neurologijos klinikoje.
kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti
kauno klinikų žmogiškųjų išteklių tarnybai per 10 dienų nuo paskelbimo
datos.
Dr. Daiva Pentiokinienė, direktorė valdymui ir plėtrai,
laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas

RESpUBLIKINė KONfERENcIjA „VAIKŲ IR
NAUjAgIMIŲ INTENSYVIOS TERApIjOS NAUjOVėS“
kviečiame į respublikinę konferenciją „Vaikų ir naujagimių intensyvios terapijos
naujovės“, kuri vyks gruodžio 18 d. LSMU vaikų ligų klinikos auditorijoje iv
aukšte, Eivenių g. 2 kaune. dalyvių registracija 12.00–12.30 val.
dalyvio mokestis registruojantis iš anksto: draugijos nariams, slaugytojams,
rezidentams – 5 eurai, ne draugijos nariams – 10 eurų. Pranešėjams registracijos
mokesčio mokėti nereikia. Registracijos mokestis konferencijos dienà – 15 eurų.
Bus išduodami sertifikatai.
Atsakingas asmuo: doc. D. Grinkevičiûtė 8 (687) 35039; www.vritdraugija.lt
registruotis prašome el. paštu: info@vritdraugija.lt. Prašome atsiųsti šią
informaciją: vardas, pavardė, darbovietė, specialybė, el. pašto adresas,
mokėjimo kvitas. draugijos nariai taip pat gali sumokėti metinį draugijos
nario mokestį.
registracijos mokestį prašome pervesti į Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos draugijos sąskaitą SEB banke. Pastabų laukelyje įrašykite savo
vardą, pavardę ir mokesčio paskirtį (konferencija, nario mokestis ar abu)
Įmonės kodas: 191955626
Banko sąskaita: Lt 557044060001347020
Bankas: SEB Bank aB
Banko kodas: 70440
LSMU Vaikų ligų klinika,
Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija

gALIMYBė gAUTI NEMOKAMą dIAgNOSTIKą IR
gYdYMą KLINIKINIO TYRIMO, KOdU pM1331, METU
Jei bent vienas Jūsų kojos didžiojo piršto nagas yra pažeistas grybinės infekcijos ir esate 12–80 metų, mielai kviečiame Jus apsilankyti mūsų klinikoje
ir dalyvauti Europos klinikiniame tyrime, kuriuo siekiama ištirti naujo nagų
tirpalo nuo grybelio veiksmingumą ir saugumą.
Mūsų klinikos dermatologas suteiks Jums išsamią informaciją apie tyrimą
ir jo procedūras. Jei nuspręsite dalyvauti tyrime ir Jūsų nago infekcija bus
patvirtinta pagal tyrimo kriterijus, Jūs galėsite dalyvauti.
Prašome paskambinti ir susitarti dėl vizito su mūsų klinikos dermatologu:
Gydytoja dr. Silvija Kontautienė
Adresas: LSMUL Kauno klinikos, Odos ir venerinių ligų klinika
Eivenių g.2, Kaunas, LT-50009
Telefonas: 8 (37) 326026, 8 (37) 326246

TEISININKO pASLAUgOS
Jei Jūs buvote sužaloti per eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta Jūsų
sveikata, ir turėtumėte gauti kompensaciją, kreipkitės dėl nemokamos
teisinės konsultacijos
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