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Visuomenės sveikatos fakultetas kartu su Slaugos fakultetu vykdo ERASMUS+ plius
projektą IHOD „Lėtinių neinfekcinių ligų sveikatos priežiūros rezultatų gerinimas tobulinant
magistrantūros studijų programas“. Projekte dalyvauja Europos sąjungos universitetai iš Lietuvos,
Italijos, Ispanijos ir Airijos bei i6 trečiųjų šalių - Rusijos, Uzbekistano, Vietnamo.
Projekto veiklos skirtas Europos šalių universitetų bendradarbiavimui, jungtinių studijų
programų kūrimui skatinti, studijų kokybei gerinti. Mūsų universitetas projekte atlieka
konsultacinio bei mokyų centro vaidmenį profilaktinės medicinos, studijų kokybės bei slaugos
specialistų rengimo srityse.
Spalio mėn. 20-26 d. į Kazanės inovatyvujį universitetą (Kazanė, Tatarstano respublika,
Rusija) buvo išvykęs prof. Linas Šumskas ir prof. Olga Riklikienė. Šiame universitete buvo
surengti dėstytojų bei sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų bei slaugytojų) mokymai.
Užsiėmimų tematika buvo skirta Bolonijos deklaracijos įgyvendinimo bei universitetų
bendradarbiavimo politikai, žinių apie studijų programų, mokymo ir vertinimo metodų tobulinimą
pagilinimui. Daug dėmesio skirta profilaktinės medicinos, gyvensenos medicinos teorijai ir
praktikai apžvelgti, o taip pat ligonių slaugymo kokybei, praktinio mokymo (mentorystės)
organizavimui klinikinėse bazėse aptarti.
Vizito į Kazanę metu susitikome su IHOD projekto partneriais, buvome pakviesti į
Kazanės inovatyviojo universiteto 25 metų įkūrimo jubiliejaus šventę ir koncertą. Šis universitetas
yra unikalus, nes buvo įkurtas 1994 metais kaip vienas pirmųjų privačių universitetų šalyje. Jame
studijuoja per 10 tūkstančių studentų. Universiteto didžioji dalis programų skirta socialiniams
mokslams, tačiau ateityje planuojama ir sveikatos studijų plėtra. Atkreipėme dėmesį, kad Rusijoje
pastebimos lėtesnės permainos sveikatos priežiūros srityje – tęsiama sovietinė studijų tradicija
rengiant atskirai gydytojus-pediatrus ir gydytojus-terapeutus arba kitų specialyvių gydytojus.
Pastebėjome, kad mažai kas pasikeitę ir slaugos specialistų rengimo sistemoje – šios specialistės
atstovės tebevadinamos medicinos seserimis, atliekančiomis siauras slaugymo funkcijas ir
daugiausiai rengiamos medicinos kolegijose. Taigi, lygindami pokyčius sveikatos priežiūros ir
specialistų rengimo srityje įvairiose šalyse, galime suprasti, kokia didėlė pažanga įvyko Lietuvoje
per pastaruosius 30 metų.
Gerą įspūdį paliko milijoninis Kazanės miestas, atrestauruotas didelis senamiestis ir ypač
- Baltasis Kazanės kremlius. Didelę miesto gyventojų dalį sudaro totoriai, todėl mieste pastatyta
nemažai musulmoniškų mečečių. Išlikę daug ir provoslaviškų soborų, sentikių cerkvių, senųjų
pirklių namų, nemažai yra muziejų. Čia jaučiamas tiek totoriškasis, tiek rusiškasis koloritas.
Kalbėdami su kolegomis pastebėjome jų norą puoselėti totoriškąją kultūrą, kulinariją bei tradicijas.
Mieste daug puikiai sutvarkytų parkų, neaprėpiamų vandens telkinių (upės Volga ir Kama bei
intakai).

Kadangi Kazanėje 2013 metais vyko pasaulinė universiada, mieste buvo pastatyta daug
sporto arenų (krepšinio, vandens sporto šakų, lengvosios atletiokos ir futbolo) ir kitų kultūrinės
paskirties pastatų.
Ši akademinė išvyka į Tatarstano universitetą, buvo naudinga tiek profesine, tiek bendrąja
pažintine prasme: supratome, kad Rusija ir jos respublikos yra smarkiai pasikeitusios per
postsovietinį laikotarpį. Telieka viltis, kad neturkus įvyks ir taip reikalingi pokyčiai sveikatos
priežiūros srityje.
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