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LSMU MA VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETUI JAV ĮTEIKTAS
PRESTIŽINIS APDOVANOJIMAS
Spalio 25–30 dienomis Kalifornijoje, Orlando mieste (JAV) Amerikos gyvensenos medicinos kolegija (angl. American College of
Lifestyle Medicine) organizavo tarptautinę Gyvensenos medicinos
konferenciją, kurioje šiemet dalyvavo daugiau nei 1500 dalyvių iš
35 pasaulio valstybių.
Prof. Ramunė Kalėdienė,
lekt. Tomas Vaičiūnas

K

onferencijos metu daugiau nei 60
mokslininkų ir klinikinės praktikos atstovų iš viso pasaulio skaitė
pranešimus, dalijosi gerąja klinikine
ir moksline praktika. Didelis dėmesys buvo skiriamas lėtinių ligų
gydymui, perkeitimui ir prevencijai
taikant klinikines Gyvensenos medicinos intervencijų priemones. Amerikos gyvensenos medicinos kolegija – viena įtakingiausių aukščiausio
lygmens Gyvensenos medicinos
krypties tarptautinė organizacija,
vienijanti mokslininkus ir klinikinės praktikos atstovus, oficialiai
pripažinta ir itin aktyviai bendradarbiaujanti su Pasaulio sveikatos
organizacija.
Tarptautinio renginio metu didelis
dėmesys buvo skirtas ir Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
Medicinos akademijos Visuomenės
sveikatos fakulteto antrosios pakopos studijų programai „Gyvensenos
medicina“. Studijų programos koordi-

natorius Tomas Vaičiūnas Tarptautinei
gyvensenos medicinos asociacijai
ir jos nariams (angl. International
Board of Lifestyle Medicine) pristatė
studijų programą, jos plėtrą ir dalykinį turinį. American College of Lifestyle
Medicine iškilmingoje ceremonijoje
įteikė prestižinį Gyvensenos medicinos krypties apdovanojimą „Award of
Excelence“ LSMU, skirtą Gyvensenos
medicinos studijų programai ir jos
pasiekimams. „Tarptautinė gyvensenos medicinos asociacija ir Amerikos
gyvensenos medicinos kolegija svarstė šešias pasaulyje (Jungtinė Karalystė, Australija, Filipinai, Kataras,
Australija) registruotas tarptautines
Gyvensenos medicinos universitetines programas. LSMU MA plėtojama
programa savo turiniu ir forma buvo
pripažinta kaip pažangiausia ir labiausiai atitinkanti mokslu grįstas
gyvensenos medicinos intervencijų
kompetencijas. Tai yra išties svarus
pripažinimas tarptautiniu kontekstu“, – komentavo T. Vaičiūnas.
Taip pat apdovanojimas buvo įteiktas prof. Pekka’i Puska’i (Suomija)

Autorių nuotr.
už indėlį Šiaurės Karelijos projekte,
kur, taikant gyvensenos pokyčių intervencijas, mirtingumas nuo širdies
ir kraujagyslių ligų sumažėjo net 80
proc. Profesorius taip pat išreiškė
dalykinę paramą LSMU studijų programai, pabrėždamas jos svarbą ir
novatorišką požiūrį į seniai žinomus
dalykus – lėtinių ligų gydymą ir perkeitimą taikant nespecifinės intervencijos metodus.
Visuomenės sveikatos fakulteto
dekanė prof. Ramunė Kalėdienė,
džiaugdamasi pelnytu apdovanojimu,
akcentavo gyvensenos medicinos

PO KAUNO KLINIKŲ MEDIKŲ ATLIKTOS OPERACIJOS

MOTERIS GRĮŽO Į VISAVERTĮ GYVENIMĄ
A

psilankiusi pas odontologą, Loreta nesitikėjo, jog šis
vizitas bus tik pradžia ilgo maratono po sveikatos
priežiūros įstaigas. „2014 metais man ištraukė dantį, tačiau net praėjus savaitei aš jaučiau tą patį danties skausmą, nors jis jau buvo ištrauktas. Per daug nekreipiau
dėmesio, nes žaizda gijo. Po kiek laiko pajutau keistą
jausmą, lyg būčiau nusiplikiusi gomurį karšta arbata.
Pažiūrėjusi į veidrodį vidinėje viršutinių dantų pusėje
pamačiau darinį. Taip ir prasidėjo mano kelionė pas gydytojus“, – prisimena Kauno klinikų pacientė Loreta.
Vienoje Vilniaus ligoninėje moteriai buvo pašalinta dešinė
viršutinio žandikaulio pusė kartu su kietuoju gomuriu.
Tuo metu paaiškėjo diagnozė – išplitęs ketvirtos stadijos
piktybinis gomurio navikas. „Operacija buvo radikali,
grįžau namo su dideliu defektu burnoje. Po trijų mėnesių gydytojų iniciatyva man buvo padarytas prietaisas,
panašus į dantų protezą, tik su kamščiu, kuris užkišdavo
skylę gomuryje, kad galėčiau valgyti bei kalbėti. Tuo metu
sunkiai tardavau garsus, maistas ar gėrimas prabėgdavo,
todėl stengdavausi valgyti namie“, – pasakoja Loreta.
2017 metais moteris kreipėsi į Kauno klinikų Veido ir
žandikaulių chirurgijos kliniką, kurioje ją konsultavo gydytojai chirurgai Dovilė Kučiauskienė bei Tadas Keizeris. Po
išsamios apžiūros nuspręsta atlikti sudėtingą operaciją –
rekonstrukciją. Operacijos metu paaiškėjo, kad navikas
atsinaujinęs, todėl jį pašalino ir tik tada atliko planuotą
operaciją. „Septynias valandas trukusios operacijos metu
iš rankos riešo buvo paimta dalis odos. Gomurio vientisumas buvo atstatytas persodinant laisvą odos gabalėlį ir
sujungiant maitinančias kraujagysles su kaklo kraujagyslėmis“, – aiškina gydytoja chirurgė D. Kučiauskienė.
Pasak gydytojos chirurgės, operacija buvo sėkminga, o

Kauno klinikų nuotr.
pacientė, atidžiai stebima, skyriuje praleido tris savaites,
kol visiškai sugijo operacinės žaizdos. „Rekonstrukcines
operacijas atliekame nuo 2015 metų. Po tokio pobūdžio
operacijų onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams
suteikiama galimybė kiek įmanoma visavertiškiau maitintis,
kalbėti ir aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime, – teigia
D. Kučiauskienė. – Tačiau dėl galimo ligos atkryčio onkologiniai pacientai turi būti nuolatos stebimi. Jei liga visgi atsinaujina, pirmasis pasirinkimas dažniausiai vėl būna chirurginis gydymas. Džiugu, jog, net praėjus keliems metams po
gydymo, pacientė jaučiasi gerai, o liga neatsinaujino“.
Kauno klinikų pacientė Loreta teigia, kad šiandien ji jaučiasi puikiai. „Pagaliau galiu laisvai valgyti ir gerti, nereikia bijoti nepatogumų. Galiu laisvai, be suvaržymų, kalbėti ir gyventi visavertį gyvenimą. Ačiū visiems gydytojams.
Tik jūsų sunkus darbas, atkaklumas, profesionalumas ir
noras padėti žmonėms, man ir kitiems sergantiesiems,
suteikia viltį gyventi.“
Kauno klinikų inf.

svarbą sveikatos sistemų plėtrai:
„Tikimės, kad dėl mūsų sukurtos ir
vykdomos programos Lietuvos sveikatos sistema taps efektyvesnė, o
pacientams gyvensenos medicinos
paslaugos bus vis labiau prieinamos.
Esame pasirengę savo gerąja patirtimi dalytis ir su kitų šalių kolegomis“.
LSMU MA pasiekimu plėtojant studijų programą „Gyvensenos medicina“
itin susidomėjo ir Harvardo visuomenės sveikatos fakultetas, todėl
kviečia pristatyti programą ir jos
turinį Harvardo bendruomenei bei
aptarti tolesnes bendradarbiavimo

galimybes ir formas.
2020 m. balandžio 16–17 dienomis
LSMU MA Visuomenės sveikatos
fakultetas organizuoja šeštąją
tarptautinę Gyvensenos medicinos
konferenciją, kurioje savo patirtimi
ir kompetencija dalysis labiausiai
pasaulyje cituojamas mitybos mokslo atstovas profesorius Walter’is
Willett’as (Harvard School of Public
health, JAV), Šiaurės Karelijos intervencijų vadovas profesorius Pekka’s
Puska’s (Suomija), gydytojas, biochemijos mokslų daktaras Scott’as
Stoull’as ir kiti.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA
KAUNO KLINIKŲ BENDRUOMENEI
Visuomenėje vis daugiau kalbama apie žmogaus emocinę sveikatą
ir poreikį ją gerinti. Medikai, gerindami pacientų fizinę ar psichologinę sveikatą, neretai pamiršta savąją. Vieni apie problemas
išsikalba su artimais žmonėmis ar kolegomis, kiti teigia savo prob
lemomis nenorintys apkrauti artimųjų. Tuomet svarbus vaidmuo
tenka kvalifikuotam specialistui – medicinos psichologui, galinčiam
padėti susiorientuoti minčių gausoje ir padėti kartu rasti problemų
sprendimus. Apie psichologinės pagalbos poreikį kalbamės su jau
metus Kauno klinikose dirbančia medicinos psichologe Žydrūne
Kaklauskaite-Savickiene.
5 p.

Kauno klinikų nuotr.
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LSMU SENATO POSĖDYJE. 2019 M. SPALIO 31 D.

TEIKIMAS 2019 M. LIETUVOS
MOKSLŲ AKADEMIJOS VARDINIŲ
PREMIJŲ VLADO LAŠO
(MEDICINA) KONKURSUI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) senatui
pristatytas mokslininko, gydytojo gastroenterologo, LSMU MA
Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto vadovo, Gastroenterologijos klinikos profesoriaus, Retų virškinimo
sistemos ir kepenų ligų centro konsultanto, Lietuvos mokslų
akademijos tikrojo nario prof. habil. dr. Limo Kupčinsko mokslo straipsnių ciklas „Opinis kolitas ir Krono liga – civilizacijos
sąlygotos ligos (fundamentalūs ir klinikiniai aspektai)“, kuriame apibendrinti 2009–2019 m. atlikti uždegiminių ir ikinavikinių virškinamojo trakto ligų fundamentalieji ir klinikiniai
moksliniai tyrimai. Šis darbas pagrįstas 45 mokslo straipsniais,
publikuotais leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (toliau – CA
WoS) duomenų bazėje. Didžioji dalis šio darbo straipsnių paskelbti itin aukšto lygio prestižiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose, pvz., Nature, Nature Genetics, Nature Structural
& Molecular Biology, Lancet, Gastroenterology, Gut ir kt.
Pristatomo darbo svarbą ypač pabrėžia tarptautinis pripažinimas ir gausus mokslininko straipsnių citavimas (duomenų
bazės CA WoS duomenimis, bendras citavimų skaičius didesnis kaip 8000 kartų; h indeksas – 32) ne tik Lietuvos, Baltijos
šalių mokslininkų darbuose, bet ir tarptautinėje mokslinėje
bendruomenėje, tai neabejotinas kryptingos mokslinės ir
klinikinės veiklos medicinos ir sveikatos mokslo srities medicinos mokslo kryptyje bei gamtos mokslų srities biologijos
mokslo kryptyje rezultatas.
Pažymėtina ir tai, kad prof. habil. dr. L. Kupčinskas Kaune
sukūrė gastroenterologijos mokyklą ir išplėtojo uždegiminių
ir ikinavikinių virškinamojo trakto ligų fundamentaliuosius ir
klinikinius mokslinius tyrimus. Profesorius yra daugelio tarptautinių mokslo projektų dalyvis ir vadovas, tarptautinių žurnalų redaktorių kolegijų narys, Lietuvos mokslo tarybos narys
(nuo 2011 m.), Lietuvos mokslo premijų komisijos narys (nuo
2016 m.), Europos gastroenterologijos ir hepatologijos tarybos
narys (nuo 1997 m.), vienas iš Europos opinio kolito ir Krono
ligos organizacijos steigėjų (2001 m.), Europos mokslo fondo
Medicinos komiteto narys (2011–2013 m.), Jungtinės Europos
gastroenterologų organizacijos Generalinės asamblėjos narys
(2014–2018 m.).
LSMU senatas, įvertinęs prof. habil. dr. Limo Kupčinsko mokslo laimėjimus ir teikiamo darbo reikšmingumą, pritaikymo
galimybes, perspektyvumą bei itin svarų indėlį ir profesinį
aktyvumą, teikia prof. habil. dr. Limo Kupčinsko kandidatūrą
2019 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų Vlado
Lašo (medicina) konkursui.
Prof. dr. Mindaugas Malakauskas, Lietuvos sveikatos mokslo
universiteto Senato pirmininko pavaduotojas

NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k.
1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 6 papunkčiu ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų suteikimo
nuostatais (patvirtinta 2014 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 46-15;
nauja redakcija nuo 2016 m. gruodžio 23 d., patvirtinta nutarimu
Nr. 83-6), Senatas nutaria suteikti doc. dr. Kęstučiui Rimaičiui –
profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr. Gytei Damulevičienei – docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; dr. Eglė
Jagelavičienei – docento pedagoginį vardą ir išduoti atestatą.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau –
LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231, i. k.1101010NUTA00XI-973)
37 punkto 15 papunkčiu, LSMU rektoriaus teikimu ir slapto balsavimo rezultatais, Senatas nutaria patvirtinti išrinktą prof. Dainių
Haroldą Paužą – LSMU MA MF Anatomijos instituto vadovu.
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
(Žin., 2010, Nr. 81- 4231) 23 punkto 10 papunkčio ir 37 punkto 19
papunkčio nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senatas nutaria pritarti, kad rektorius Universiteto tarybai teiktų
tvirtinti planuojamų vykdyti anglų kalba studijų programų 2020–
2021 m. m. ir Podiplominių kvalifikacijos tobulinimo anglų kalba
programų nuo 2020 m. kainas.

Planuojamų LSMU vykdyti anglų kalba studijų programų 2020–
2021 m. m. kainos
Programa

Trukmė

Vientisosios studijos
Medicina (studijos
6 m.
užsienio kalba)
Odontologija (studi5 m.
jos užsienio kalba)
Veterinarinė me6 m.
dicina (studijos
užsienio kalba)
Farmacija (studijos
5 m.
užsienio kalba)
Pirmosios pakopos studijos
Slauga (studijos
4 m.
užsienio kalba)
Ergoterapija (studijos užsienio kalba)

4 m.

Kineziterapija
4 m.
(studijos užsienio
kalba)
Sveikatos psicholo4 m.
gija (studijos užsienio kalba)
Antrosios pakopos studijos
Klinikinė sveikatos
2 m.
psichologija (studijos užsienio kalba)
Visuomenės sveika2 m.
tos vadyba (studijos užsienio kalba)
Visuomenės sveika2 m.
ta (studijos užsienio kalba)
Gyvensenos medici- 1,5 m.
na (studijos užsienio kalba)
Išplėstinė slaugos
2 m.
praktika (studijos
užsienio kalba)
Maisto mokslas
2 m.
(studijos užsienio
kalba)
Gyvūnų mokslas
2 m.
(studijos užsienio
kalba)
Gyvūno ir žmogaus
1,5 m.
sąveika (studijos
užsienio kalba)

Suteikiamas laipsnis

Studijų
kaina /
metams

Sveikatos mokslų magistras, gydytojas
Sveikatos mokslų magistras, odontologas
Veterinarijos mokslų
magistras, veterinarijos gydytojas
Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas

12 500 Eur
13 500 Eur
8000 Eur

7000 Eur

Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojas
Sveikatos mokslų
bakalauras, ergoterapeutas
Sveikatos mokslų
bakalauras, kineziterapeutas
Socialinių mokslų
bakalauras

4200 Eur

Socialinių mokslų
magistras

4500 Eur

Sveikatos mokslų
magistras

4200 Eur

Sveikatos mokslų
magistras

4200 Eur

Sveikatos mokslų
magistras

7000 Eur

Sveikatos mokslų
magistras, išplėstinės
praktikos slaugytojas
Žemės ūkio mokslų
magistras

4500 Eur

Žemės ūkio mokslų
magistras

3750 Eur

Žemės ūkio mokslų
magistras

3750 Eur

4500 Eur

4500 Eur

3500 Eur

3750 Eur

Podiplominių kvalifikacijos tobulinimo anglų kalba programų nuo
2020 m. kainos
Pavadinimas

Alergologija ir klinikinė imunologija (mokymai
užsienio kalba)
Širdies anesteziologija ir intensyvioji terapija
(mokymai užsienio kalba)
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgija
(Širdies krūtinės ir / arba Širdies kraujagyslių)
(mokymai užsienio kalba)
Kardiologija (mokymai užsienio kalba)
Klinikinė genetika (mokymai užsienio kalba)
Dermatovenerologija (mokymai užsienio kalba)
Diabetologija (mokymai užsienio kalba)
Skubioji medicina (mokymai užsienio kalba)
Endourologija (mokymai užsienio kalba)
Šeimos medicina (mokymai užsienio kalba)
Vaisiaus medicina (mokymai užsienio kalba)
Gastroenterologija (mokymai užsienio kalba)
Bendroji endokrinologija (mokymai užsienio
kalba)
Bendroji psichiatrija (mokymai užsienio kalba)
Bendroji chirurgija (mokymai užsienio kalba)
Hematologija (mokymai užsienio kalba)
Laboratorinė genetika (mokymai užsienio
kalba)

Trukmė

1 m.

Metinė
mokymų
kaina
12 000 Eur

1–3 m.

12 000 Eur

1–3 m.

12 000 Eur

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

12
12
12
12
12
12
12
18
12
12

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

1
1
1
1

m.
m.
m.
m.

12
12
12
12

000
000
000
000

Eur
Eur
Eur
Eur

Veido ir žandikaulių chirurgija (mokymai
užsienio kalba)
Neurochirurgija (mokymai užsienio kalba)
Onkourologija (mokymai užsienio kalba)
Oftalmologija (mokymai užsienio kalba)
Burnos chirurgija (mokymai užsienio kalba)
Ortodontija (mokymai užsienio kalba)
Ortopedija traumatologija (mokymai užsienio
kalba)
Ortopedinė odontologija (mokymai užsienio
kalba)
Otorinolaringologija (mokymai užsienio kalba)
Vaikų odontologija (mokymai užsienio kalba)
Vaikų urologija (vaikų chirurgija) (mokymai
užsienio kalba)
Pulmonologija (mokymai užsienio kalba)
Radiologija (mokymai užsienio kalba)
Radioterapinė onkologija (mokymai užsienio
kalba)
Reumatologija (mokymai užsienio kalba)
Endodontologijos kursas (mokymai užsienio
kalba)

1 m.

12 000 Eur

1
1
1
1
1
1

12
12
12
12
12
12

m.
m.
m.
m.
m.
m.

000
000
000
000
000
000

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

1 m.

12 000 Eur

1 m.

12 000 Eur

1 m.
2 m.

12 000 Eur
12 000 Eur

1 m.
1 m.
1 m.

12 000 Eur
12 000 Eur
12 000 Eur

1 m.
4 mėn.

12 000 Eur
1000 Eur
per mėn.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, išklausęs Sveikatos psichologijos katedros vedėjos pavaduotojos prof. Dalios
Antinienės informaciją, nutaria pritarti siūlomam antrosios pakopos studijų programos pavadinimo keitimui iš „Sveikatos psichologija“ į „Klinikinė sveikatos psichologija“.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsniu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir
mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo
ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo
tvarka, patvirtinta LSMU senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03, bei LSMU Medicinos akademijos Odontologijos
fakulteto tarybos 2019 m. spalio 10 d. posėdžio protokolu
Nr. 10-19/20, LSMU senatas, iš dalies keisdamas 2019 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 117-04, nutaria patvirtinti tokios sudėties
LSMU Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto Dėstytojų
ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją: Pirmininkė: prof. dr. Vita Mačiulskienė, LSMU; Sekretorė: doc. dr.
Ingrida Marija Pacauskienė, LSMU; Nariai: prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, LSMU; prof. dr. Antanas Šidlauskas, LSMU; prof.
dr. Vytautas Grigas, Kauno technologijos universitetas; doc. dr.
Saulius Diliūnas, Kauno technologijos universitetas; prof. dr.
Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas; Erika Segalytė, LSMU studentė.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsniu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka, patvirtinta
LSMU senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03, bei
LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto tarybos
2019 m. rugsėjo 5 d. posėdžio protokolu Nr. 65, LSMU senatas, iš
dalies keisdamas 2016 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 70-03, nutaria patvirtinti tokios sudėties LSMU Veterinarijos akademijos
Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją:
Pirmininkas: prof. dr. Antanas Sederevičius, LSMU; Pavaduotoja:
prof. dr. Rasa Želvytė, LSMU; Sekretorė: doc. dr. Violeta Baliukonienė, LSMU; Nariai: dr. Violeta Juškienė, LSMU; prof. dr. Vida
Juozaitienė, LSMU; prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, LSMU;
Arnoldas Pautienius, LSMU studentas; dr. Raimundas Mockeliūnas, LSMU; prof. dr. Algimantas Paulauskas, Vytauto Didžiojo
universitetas; dr. Česlovas Bobinas, Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras; dr. Marius Masiulis, Europos Komisijos specia
lusis pareigūnas Jungtinių tautų organizacijoje snukio ir nagų
ligai kontroliuoti; dr. Antanas Šarkinas, Kauno technologijos
universitetas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria:
1. Pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės
sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto nuostatų projektui.
2. Nuostatai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
Prof. Mindaugas Malakauskas, Senato pirmininko pavaduotojas
Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato sekretorė

DĖMESIO! Informaciją, kurią pageidaujate išspausdinti artimiausiame LSMU laikraščio „Ave vita“ numeryje, reikėtų atsiųsti avevita@lsmuni.lt iki antradienio 17 val. (jeigu trečiadienis yra poilsio diena, informacijos lauktume iki antradienio 12 val.).
Dėkojame Jums už supratingumą, malonaus bendradarbiavimo ateityje.
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INOVATYVIOJE KONFERENCIJOJE – ATSAKYMAI Į AKTUALIUS
FARMACIJOS KLAUSIMUS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas tęsia
inovatyvių plataus masto mokslinių konferencijų iniciatyvą. Praėjusią savaitę fakultete surengta tarptautinė mokslinė praktinė
konferencija „Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos“
pritraukė net 744 dalyvius – apie 500 vaistininkų, farmacijos specialistų ir didelį būrį gydytojų bei slaugytojų. Daugiau nei pusė
konferencijos dalyvių ją stebėjo nuotoliniu būdu.

Medicinos akademijos kanclerė
prof. Daiva Rastenytė.

Renginyje dalyvavo ir pranešėjai
iš užsienio.

Rasa Masiokaitė, Rinkodaros ir
komunikacijos tarnybos specialistė

apsaugos ministerija plečia skiepyti
galinčių specialistų sąrašą, sulaukus
Seimo ir Vyriausybės pritarimo, nuo
kitų metų spalio 20 d. nekompensuojamosiomis vakcinomis nuo
gripo, erkinio encefalito ir tymų
žmones vaistinėse galėtų pradėti
skiepyti ir išplėstinės praktikos vaistininkai.
Aptarusi imunoprofilaktikos problemas Lietuvoje (vakcinuojama vos 5
proc. populiacijos, tymų protrūkiai
Visagine ir Kaune, informacijos apie
vakcinų privalumus ir trūkumus
stygius, dideli Lietuvos gydytojų
darbo krūviai), prof. dr. J. Bernatonienė pabrėžė, jog vaistinė daugeliui
žmonių išlieka pirmoji ir greičiausiai
pasiekiama sveikatos apsaugos įstaiga. Tad Lietuva išties galėtų prisijungti prie tų 13 Europos Sąjungos
šalių, kurių vaistinėse jau teikiamos
vakcinavimo paslaugos.
„Vaistininkai pasiektų visas populiacijos grupes, galėtų veiksmingai
prisidėti aktyviau skiepijant žmones:
nustatytų tikslines pacientų grupes
ir inovatyviais metodais primintų,
kad laikas skiepytis, rengtų nacio
nalines ir europines vakcinacijos
programas, suteiktų pacientams
daugiau informacijos apie skiepus,

K

onferencija „Šiuolaikinė farmacija: iššūkiai ir idėjos“ buvo skirta
aptarti tai, kas aktualu šiais metais,
taip pat suteikė žinių apie naujus
vaistus, naujus gydymo būdus. Konferencijos dalyvius pasveikino LSMU
Medicinos akademijos kanclerė
prof. Daiva Rastenytė ir Farmacijos
fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė.
Pasak Farmacijos fakulteto dekanės prof. R. Morkūnienės, šiandien
farmacininkai dažniausiai susiduria
su spartaus visuomenės senėjimo, žmonių savigydos ir ganėtinai
vangios profilaktinės vakcinacijos
problemomis. Vis dėlto teigiamų pokyčių yra: per pastaruosius 10 metų
vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje
pailgėjo net 5 metais.
Imunoprofilaktika – ir vaistinėse:
kodėl verta?
Daug atsakymų į aktualius su skiepijimu susijusius klausimus pateikė
LSMU Farmacijos fakulteto Vaistų
technologijos ir socialinės farmacijos katedros vedėja prof. dr. Jurga
Bernatonienė. Kadangi Sveikatos

G. Drakšo nuotr.
didintų visuomenės sąmoningumą“, – kalbėjo prof. dr. J. Bernatonienė.
LSMU siūlo kvalifikacinius mokymus
Europoje vaistininkai, galintys
vakcinuoti, privalo dalyvauti sertifikuotose mokymosi programose ir
nuolat atnaujinti vakcinacijos atlikimo, paciento gaivinimo įgūdžius,
mokėti panaudoti adrenaliną ištikus
anafilaksiniam šokui. Tokius mokymus, padedant įgyti reikiamą kvalifikaciją, Lietuvos vaistininkams jau
pasirengęs siūlyti LSMU Farmacijos
fakultetas.
„Vakcinacija vaistinėse būtų nuosekli farmacinės rūpybos paslaugų
tąsa. Būsimieji vaistininkai nuo
pirmųjų kursų mokomi teikti farmacinės rūpybos paslaugas. LSMU Farmacijos fakultete jie gali to mokytis
net neįėję į laboratorijas“, – priminė
pranešėja.
Ateities vaistinė: kokia ji?
Pasak prof. dr. J. Bernatonienės,
ateityje vaistinių laukia nemažai
permainų. ES Farmacijos grupės
gairėse iki 2030 m. numatyta, jog
vaistinės turėtų užtikrinti visavertes
paslaugas, turėti platų vaistų spek-

trą, vaistų kritinėms situacijoms,
esant poreikiui – pagaminti pacientui
personalizuotus vaistus. Taip pat jos
turėtų teikti inovatyvias paslaugas,
mažindamos darbo krūvį kitiems
medicinos darbuotojams.
Moderniose Europos vaistinėse daug
tokio pobūdžio naujovių rastume jau
šiandien: daugelyje jų galima pasimatuoti kraujo spaudimą, nustatyti
gliukozės, cholesterolio kiekį kraujyje,
kūno masės indeksą, o Italijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje – dalyvauti žarnyno vėžio prevencinėse programose.
Prancūzijoje vaistininkai pildo
pacientų „Vaistų registrą“, į kurį
įtraukia ir receptinius, ir nereceptinius pacientui išduotus vaistus.
Gydytojai gali patikrinti, kokius
vaistus vartojo pacientas. Olandijoje
vaistininkai dalyvauja farmakogenominiuose pacientų tyrimuose ir
atsižvelgdami į tyrimų rezultatus
rekomenduoja gydytojams keisti
terapiją arba vaistų dozavimą. Kanadoje vaistininkai siūlo pacientams
chroninių ligų gydymo programas.
15 Europos šalių vaistinėse siūlomos
diabeto, astmos ir hipertenzijos
gydymo programos, 20 valstybių
vaistinės siūlo įsitraukti į rūkymo
metimo programas.

Pranešimų ir temų gausa
Konferencijoje aptartos įvairių ligų
gydymo, profilaktikos naujovės:
kalbėta apie bakterines odos ligas
(J. Bernatonienė, I. Gylienė), žmogaus papilomos viruso gydymo
namuose naujoves (J. Karčiauskienė), aptartos mikrobiotos naujienos
(G. Drakšienė, I. Lukošienė), tikslingas vitamino D dozių ir formos parinkimas (V. Ligeikaitė), su skrandžio
rūgštingumu susijusių ligų gydymas
(L. V. Jonaitis), skaityti pranešimai
apie subalansuotą sąnario kremzlės
mitybą (N. Savickienė), natūralią
sveikatos apsaugą, esant padidėjusiai infekcijos rizikai (E. Jakubsevičienė), bei dislipidemijas: ką patarti
pacientui, vartojančiam statinus
(N. Kupstytė-Krištaponė).
Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš užsienio. Dr.
Juan’as Camilo Gomez’as (Ispanija)
pristatė amalų terapijos onkologijoje naujoves. Dr. Mauro Montovani
kalbėjo apie inovatyvaus kurkumino
komplekso taikymą gydant chronišką uždegimą.
Konferencijos organizatoriai – LSMU
MA Farmacijos fakultetas ir Vaistų
technologijos ir socialinės farmacijos katedra – jau ne pirmąjį
kartą renginių dalyvius patraukia
ir aktualiais pranešimais, ir pasitelkiamomis informacinėmis technologijomis. Konferencija „Šiuolaikinė farmacija: iššūkiai ir idėjos”
transliuota nuotoliniu būdu, buvo
stebima dviejose auditorijose, o
filmuota renginio medžiaga dalyviams buvo pasiekiama dar savaitę
po renginio.
„Farmacininkams, gydytojams, slaugytojams itin aktualios ir įdomios
visos naujausios šios srities žinios.
Tačiau skubančiam šiandienos specialistui labai svarbus ir pats žinios
pateikimas, galimybė reikiamą informaciją pasiekti patogiu metu“, – pabrėžė prof. dr. J. Bernatonienė.
Konferencijos organizatoriai dėkoja
LSMU informacinių technologijų
specialistams Sigitai Radzevičienei,
Jurgitai Rimkienei, Tomui Šimkui,
Robertui Paulauskui, svariai prisidedantiems prie inovatyvių Farmacijos
fakulteto renginių.
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PAŽANGI LĄSTELIŲ TERAPIJA LEIDŽIA ATNAUJINTI SĄNARIO
KREMZLĘ IR IŠVENGTI SĄNARIŲ PROTEZAVIMO
Ar daug būtų pacientų, kurie norėtų turėti dirbtinį sąnarį, jeigu žinotų apie galimybę atstatyti pažeistą
sąnario kremzlę be papildomų svetimkūnių organizme? Pasaulyje vis labiau populiarėjanti inovatyvi
sąnario kremzlės gydymo koncepcija pamažu įsitvirtina ir Lietuvoje. Gamtos ir nanotechnologijų įkvėptas metodas leidžia atkurti natūralią sąnario fiziologiją, panaikina sąnario skausmus ir taip ateityje
padeda išvengti sąnario protezų.

Prof. dr. Rimtautas Gudas (centre).
Prof. dr. Rimtautas Gudas

K

aip viskas vyksta ir kodėl ši technologija tokia patraukli sąnarių
problemų turintiems pacientams?
Daugiau nei pusė sąnario kremzlės
pažeidimus turinčių asmenų nejaučia jokių su tuo susijusių simptomų.
Deja, per vėlai ar netinkamai gydant,
sąnario kremzlės pažeidimai gali
tapti negrįžtamais ir taip prasidėti
degeneracinė sąnario liga – osteoartrozė. Jeigu nenorite išgirsti
diagnozės „reikalingas sąnario protezavimas“, svarbu ne tik sekti savo
sveikatos būklę, bet ir domėtis naujausiais gydymo metodais.
Pasak Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) ligoninės Kauno
klinikų ortopedo traumatologo profesoriaus Rimtauto Gudo, regeneracinė
sporto ortopedija sparčiai tobulėja ir

kasmet atsiranda naujų galimybių,
kaip pagreitinti raumenų, sausgyslių,
kremzlės ir kitų audinių regeneracinius procesus organizme, skatinti
gijimą ir gerinti su tuo susijusią
sąnarių funkciją.
Šiandieninės technologijos jau
leidžia įtrūkusią sąnario kremzlę
atnaujinti, tad šitaip galima atitolinti
arba visiškai išvengti sąnario protezavimo. Pažeistas kremzlės vietas
galima užpildyti biologiniu sąnario
kremzlės pakaitalu, kurį sudaro kolageno skaidulos ir magnio prisotinti
hidroksiapatito kristalai. Tai daugia
sluoksnis korėtas karkasas – membrana, skirta ne tik sąnario kremzlei,
bet ir pažeistam kaului atkurti. Šią
membraną fiksuojant prie sveikos
kremzlės ir kaulo kraštų, į ją patenka kaulų čiulpų ląstelės, kurios
pradeda gaminti paties žmogaus

kremzlinį ir kaulinį audinį, ir taip
atkuriamas sąnario paviršius.
Šio gydymo metodo išskirtinumas
yra tas, kad implantuojamas audinys beveik identiškai atkartoja
žmogaus kremzlinio audinio struktūrą. Implantavus daugiasluoksnę
membraną su ląstelėmis į kremzlės
defektą, atkuriama biologinė kremzlės sandara. Šios biologinės terapijos
metu pažeista sąnario kremzlė geba
regeneruoti. Mokslų daktarės iš Italijos Monicos Zagallo teigimu, naudojant šį gydymo metodą, gaunamas
statistiškai reikšmingas rezultatas –
biologinis sąnario kremzlės pakaitalas reikšmingai pagerina pacientų
sąnarių būklę ir pristabdo sąnario
susidėvėjimo procesus.
Toks gydymas efektyvus tik ankstyvosiose osteoartrozės stadijose, kol
dar nėra pažeistas visas sąnarys, o

tiktai jo dalis. Esant III–IV osteoartrozės stadijai, šis gydymo metodas
nebėra tinkamas. Be to, sąnario
kremzlės pakaitalo implantavimo į
sąnarį operacija yra minimaliai invazinė ir trunka apie 1 valandą.
Nepaisant sąnario kremzlės atnaujinimo privalumų, ši operacija vis dar
nėra įtraukta į valstybės kompensuojamųjų operacijų sąrašą, tad nėra
prieinama visiems Lietuvos piliečiams, turintiems sąnario kremzlės
pažeidimus. Tačiau pasaulyje jau
pripažintas sąnarių pažeidimų gydymo metodas vis didesnio dėmesio
Lietuvoje sulaukia iš mokslo ir praktinės medicinos atstovų.
Spalio 25 dieną Kaune įvyko tarptautinė konferencija „Mes dar nepasiruošę sąnarių endoprotezavimui!
Autologinės kaulų čiulpų stimuliacijos ir sąnario kremzlės defektų

Autoriaus nuotr.
rekonstrukcija su daugiasluoksnėmis
membranomis“. Konferencijoje dalyvavo ir apie sąnario kremzlės atstatymo galimybes kalbėjo ortopedijos
ir traumatologijos, kineziterapijos,
sporto medicinos, reabilitacijos,
ergoterapijos, farmakologijos, biologijos ir kitų sričių profesionalai iš
Lietuvos bei Italijos, buvo pristatytos
realios pacientų patirtys.
Nors šios operacijos Lietuvoje vis
dar nėra kompensuojamos, tačiau
medicinos naujovėmis besidomintys
ir savo sveikata besirūpinantys lietuviai, pasinaudoję papildomu sveikatos draudimu, jau yra išbandę šį naujos kartos gydymo metodą. Daugiau
nei 4500 sėkmingų pacientų gydymo
istorijų įrodo, kad dažniausiai biologinis sąnarių kremzlės pakaitalas yra
vienintelė viltis, gydant grėsmingus
sąnario kremzlės pažeidimus.

MOKYMŲ (MASTER CLASS) PROGRAMA „SERGANČIŲJŲ GALVOS SMEGENŲ
INSULTU REABILITACIJA“ NUR-SULTANO UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE
Tęsiant LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro bendradarbiavimą su Kazachstano
Respublika, spalio 21–25 d. LSMU MA SF Reabilitacijos klinikos profesorius Raimondas
Savickas, Kazachstano Respublikos Astanos medicinos universiteto rektoriaus prof.
Dainiaus Pavalkio kvietimu, teikė mokymų (master class) paslaugas Nur-Sultano universitetinėje I miesto ligoninėje tema „Sergančiųjų galvos smegenų insultu reabilitacija“.
Prof. Raimondas Savickas, Reabilitacijos
klinikos Neuroreabilitacijos skyriaus vadovas

N

ur-Sultano I miesto ligoninė įsteigta 1925
metais, kai buvusiame Akmolinsko mieste buvo įkurtas pirmas 40 lovų stacionaras.
Šiandien tai – šiuolaikinis daugiaprofilinis klinikinis centras, aprūpintas modernia medicinine
technika, teikiantis aukšto profesionalumo ambulatorines ir stacionarines paslaugas. Ligoninė
šiandien turi 533 stacionarines lovas, įkurdintas
28-iuose klinikiniuose padaliniuose.
Ligoninės misija – teikiant efektyvią profilaktiką
ir kvalifikuotą bei specializuotą medicininę
pagalbą, naudojant efektyvius diagnostikos,
gydymo ir reabilitacijos metodus, pasiekti kuo
aukštesnį aptarnaujamų gyventojų ir ligonių
sveikatingumo lygį.
Pirmą darbo dieną susipažinome su kursų
dalyviais (jų iš viso buvo 54), ir iš karto
prasidėjo intensyvus pedagoginis ir klinikinis
darbas. Kiekvieną dieną rytinėmis valandomis buvo skaitomos paskaitos sergančiųjų
galvos smegenų insultu reabilitacijos, fizinės
ir protinės būklės vertinimo, medicininių
komplikacijų, ergoterapijos, kineziterapijos
metodikų, naudojamų sergančiųjų galvos

smegenų insultu reabilitacijai, temomis
gydytojams, fizinės medicinos ir reabilitacijos
rezidentams, instruktoriams, slaugytojoms, o
popietinėmis valandomis vykdomi praktiniai
užsiėmimai su stacionare gydomais pacientais.
Kiekvieną pavakarę organizuodavome apskrituosius stalus naujai informacijai apibendrinti. Pagal Stucki-Sangha reabilitacijos ciklą
sudaro 5 etapai: 1) problemos įvardijimas;
2) veiksnių, sukėlusių problemą, nustatymas;
3) reabilitacijos tikslo iškėlimas; 4) reabilitacijos plano sudarymas; 5) reabilitacijos
efektyvumo vertinimas. Mokymai buvo or�ganizuojami kasdien nuosekliai aptariant ir
praktiškai grupėse savo pacientams pritaikant
po vieną reabilitacijos proceso ciklo etapą.
Mokymams baigiantis kiekviena komanda
turėjo pristatyti savo individualaus paciento
problemos sprendimą.
Kadangi ligoninė turi savo stacionarinės reabilitacijos skyrių, mokymai buvo nukreipti į antrą
sergančiųjų galvos smegenų insultu reabilitacijos etapą – ankstyvąją stacionarinę reabilitaciją,
vykdomą ūminiu ligos periodu. Džiugino labai
didelis gydytojų, slaugytojų, instruktorių, su
kuriais teko bendrauti mokymų metu, entuziazmas ir imlumas naujovėms, o ypač fizinės

Su Nur-Sultano universitetinės ligoninės FMR gydytojais.
medicinos ir reabilitacijos gydytojų rezidentų,
šiais mokslo metais Astanos medicinos universitete pirmą kartą priimtų į FMR rezidentūrą,
aktyvumas ir kūrybingumas.
Visą mokymų laikotarpį buvo pabrėžiamas
pagrindinis – holistinis – reabilitacijos požiūris,
jog reabilituojama ne galva, ne smegenys, o
visas žmogus.
Laisvalaikiu kursų dalyviai aplankė senąją Kazachstano prezidentūrą, kurios erdvės sužavėjo
prabanga bei Lietuvos Vyriausybės atstovų

Autoriaus nuotr.

prezidentui dovanota gintaro dirbinių kolekcija.
Taip pat sudomino įspūdinga buvusios parodos
Expo2017 „Ateities energija“ pagrindinis stiklinis rutulio formos aštuoniaaukštis pastatas,
kurio kiekvienas aukštas skirtas vis kitai energijos rūšiai ir jos panaudojimo ateityje vizijai.
Išsiskiriant Kazachstano Respublikos Astanos
medicinos universiteto atstovai pasidžiaugė
vizito naudingumu tiek teoriniu, tiek praktiniu
atžvilgiais, o kursantai išreiškė viltį dėl tolesnio
bendradarbiavimo.
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PSICHOLOGINĖ PAGALBA KAUNO KLINIKŲ BENDRUOMENEI
1 p.
Kodėl ligoninėje reikalingas psichologas, teikiantis pagalbą darbuotojams?
Mediko darbas nėra iš lengvųjų – sunkios ir skaudžios patirtys, susidūrimas
su mirtimis, bendravimas su ne visuomet maloniais pacientais, aukšti
reikalavimai iš aplinkos. Dirbant šioje
srityje ypač svarbu turėti žmogų,
kuriam galėtum pasiguosti, papasakoti apie savo išgyvenimus, iš kurio
sulauktum palaikymo, supratingumo.
Toks žmogus padėtų rasti sprendimus
kylančioms problemoms. Kai kurie
medikai „išsiventiliuoja“ ir aptaria
sunkias patirtis su savo kolegomis, tačiau kita dalis pripažįsta, kad nesinori
šiomis slogiomis mintimis apkrauti
nei kolegų, nei artimųjų, todėl kreipiasi į medicinos psichologą – mane.
Kiek medicinos darbuotojų teko konsultuoti?
Ligoninėje dirbu jau metus laiko ir
per šį laiką konsultavau daugiau nei
100 klientų.
Kokios dažniausios medikų patiriamos problemos, dėl kurių kreipiamasi
į jus?
Mediko – tiek slaugytojos, tiek gydytojo – darbas yra sudėtingas, nes jis
nesibaigia uždarius ligoninės duris.
Iš tikrųjų gana dažnai medikai skundžiasi, kad namo su savimi „parsineša savo pacientus“ ar įvykius, nutinkančius darbe. Sunku to nepadaryti,
kai girdimos jų istorijos, matoma jų
savijautos dinamika. Kartais medikai
taip susigyvena su žmogumi, jog

ima nerimauti dėl jo būklės, tarsi dėl
artimo žmogaus. Būtent darbo „parsinešimas“ namo, manau, yra vienas
iš sudėtingų darbo aspektų. Manyti, kad medikas ar slaugytoja yra
akmeninis, nieko nejaučia dėl savo
pacientų ir ateina tiesiog mechaniškai
atlikti savo darbą, yra tiesiog klaidinga. Medikai gali iš šono atrodyti kaip
turintys storą odą, nejautrūs, tačiau
iš tiesų viduje jie viską patiria ir išgyvena kaip bet kuris kitas.
Darbo „parsinešimas“ namo nėra vienintelė problema, su kuria jiems tenka susidurti. Iš tiesų verta pastebėti,
kad problemos, dėl kurių kreipiasi
darbuotojai, yra pačios įvairiausios
ir sunku jas skirstyti į grupes ar apibendrinti, nes kiekvienas klientas yra
individualus, su savo individualiais
sunkumais. Būna atvejų, kai klientai
ateina dėl profesinio perdegimo ar jo
simptomų, tuomet mėginame darbu
užverstoje savaitėje atrasti bent šiek
tiek laiko sau, pasirūpinti savimi
ir savais poreikiais. Žmogus greitai
pervargsta, jei pamiršta pasirūpinti
savo pagrindiniais poreikiais – esant
galimybei išsimiegoti, pavalgyti. Tik
rai gaila, kai kartais atėjęs medikas
skundžiasi, jog darbo metu nepavyksta rasti laiko pavalgyti. Taip pat
naudinga po darbo užsiimti malonia
sau, su medicina nesusijusia veikla,
turėti hobį. Žinoma, kartais tai būna
sudėtinga, nes medikas jaučiasi išsekęs, tačiau net buvimas su šeima
mums gali suteikti energijos, jei tas
buvimas bus kokybiškas – būsime
tiek kūnu, tiek mintimis su savo

artimaisiais, o ne viena koja darbe.
Kiti sudėtingi medikų darbo aspektai,
apie kuriuos tenka girdėti ir žiniasklaidoje, tai ne tik didelis darbo
krūvis, bet visuomenės netolerancija
medikų klaidoms. Galima suprasti,
kad bet kurios kitos specialybės darbuotojo klaida yra mažiau skausminga, tačiau niekada nereikia pamiršti,
kad medikas taip pat yra žmogus,
jis taip pat gali suklysti. Galime tik
įsivaizduoti, kokioje įtampoje tenka
dirbti asmeniui, kuris nuolat bijo suklysti ir iš paskutiniųjų stengiasi savo
darbą atlikti puikiai. Būtent ši įtampa,
nuolatinis bendravimas su pacientais,
kurie būna labai skirtingi ir ne visi
teigiamai nusiteikę medikų atžvilgiu,
bei autonomijos darbe trūkumas
skatina profesinį perdegimą, kuris
tikrai neretai pasitaiko tarp medikų.
Turbūt liūdniausia, kad šis sindromas
įprastai paliečia uoliausius ir geriausius darbuotojus. Yra sakoma – jei
prieš tai nedegei savo darbu, negali
ir perdegti.
Vis dažniau kalbama apie darbo kultūrą ir santykius tarp kolegų. Ar tai
yra viena iš problemų, su kuriomis
susiduria medikai?
Pastaruoju metu medikai vis dažniau
viešai pasisako apie mobingą darbe.
Gaila, kad žmonėms tenka susidurti
su šiuo reiškiniu, bet iš kitos pusės
džiugu, jog visuomenė darosi sąmoningesnė šiuo klausimu. Medikai ima
ne tik pastebėti, kai su jais yra netinkamai bendraujama, bet ir kalbėti
apie tai, kelti šias problemas. Mano

Kviečiame registruotis psichologės konsultacijai
telefonu +370 600 16108 arba
el. paštu: zydrune.kaklauskaite@kaunoklinikos.lt
požiūriu, tai yra teigiami pokyčiai,
nes tol, kol nepradėsime kalbėti apie
skaudulius, tol negalėsime imtis
veiksmų tiems skauduliams šalinti
arba bent minimalizuoti.
Kokius skirtumus matote tarp medikų
kartų?
Kalbant apie vyresnių ir jaunesnių
medikų kartas, turbūt daugeliui atrodo, kad jos tarpusavyje tikrai daug
kuo skiriasi, tačiau aš taip įvardyti
negalėčiau. Mano nuomone, tiek vyresnioji, tiek jaunesnioji karta siekia
tobulėti, priima pokyčius. Galbūt jaunesnioji karta drąsiau imasi keisti senąją tvarką ir rodo iniciatyvas, tačiau
žinau ir vyresniosios kartos atstovų,
kurie pritaria tokiems pokyčiams ir
padeda juos kuriant. Todėl nenorėčiau
žmonių skirstyti pagal amžių.
Kaip Jūs pati jaučiatės konsultuodama medikus? Kas sunkiausia?
Psichologui turbūt, panašiai kaip ir
medikui, būna sunku „neparsinešti“
darbo namo. Pasitaiko atvejai, kai po
darbo dienos dar ilgai grįžusi namo
mąstau apie konsultaciją arba kurį
nors klientą. Vėliau nuoširdžiai norisi
pasidomėti, kaip jis laikosi. Kartais
tikrai sudėtinga atsiriboti laisvu laiku
nuo darbo, tačiau suprantu ir pati

klientams tą sakau, jog nuolatinis
mąstymas apie darbą skatina profesinį perdegimą. Turime išmokti po
darbo ne tik fiziškai, bet ir mintimis
būti namuose. Tik tuomet galėsime
kalbėti apie kokybišką poilsį.
Kai atėjote čia dirbti, ar įsivaizdavimas bei lūkesčiai atitiko tai, su kuo
susidūrėte?
Atėjusi dirbti stengiausi, kad mano
lūkesčiai būtų adekvatūs – nesitikėjau,
kad iš karto bus didelis noras darbuotojams konsultuotis, žinojau, kad
prireiks laiko, kol žmonės pripras prie
minties, kad pagalba yra pasiekiama.
Todėl buvau nustebusi, kai psichologinės paramos pirmaisiais mėnesiais
kreipėsi daugiau darbuotojų nei aš
asmeniškai tikėjausi. Ir šiuo metu
pastebima tendencija, jog su laiku vis
daugiau darbuotojų išdrįsta kreiptis.
Kai kurie jau būna mane matę ne kartą
ligoninės koridoriuose ar vedančią užsiėmimus ir tai jiems suteikia daugiau
drąsos ateiti ir aptarti kylančias problemas. Džiugu matyti, kad stereotipas,
jog pagalbos gali kreiptis tik silpnas
žmogus, sparčiai nyksta ir jo vietą
užima suvokimas, kad kartais žmogaus
stiprybė yra pripažinti, jog jam reikalinga parama sprendžiant problemas.
Kauno klinikų inf.

VISUOMENĖS SVEIKATOS STUDIJŲ KRYPTIES PROGRAMŲ PLĖTRA –
DĖSTYTOJŲ MOKYMAI VLADIVOSTOKE
Prof. Linas Šumskas, VSF, Profilaktinės medicinos
katedra, Sveikatos tyrimų institutas

V

isuomenės sveikatos fakulteto (VSF) Profilaktinės medicinos katedra kartu su Slaugos
fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra jau antrus
metus dalyvauja Erasmus+ ir projekte IHOD
„Lėtinių neinfekcinių ligų sveikatos priežiūros
rezultatų gerinimas tobulinant magistrantūros
studijų programas“. Projekte dalyvauja 4 Europos Sąjungos universitetai iš Lietuvos, Italijos,
Ispanijos ir Airijos bei 12 trečiųjų šalių (Rusijos,
Uzbekistano, Vietnamo) universitetų. Projekto
dalyvių geografija įspūdinga – Dublinas, Kaunas, Pavija, Valensija, Maskva, Tomskas, Kazanė, Hanojus, Taškentas, Buchara, Vladivostokas.
Šis projektas skirtas Europos šalių universitetų
bendradarbiavimui, jungtinių studijų programų
kūrimui skatinti, studijų kokybei gerinti bendradarbiaujant su trečiųjų šalių universitetais.
Pagal šį projektą LSMU 2018 metais surengė 1
savaitės mokymus universitetų dėstytojams iš
Rusijos, Uzbekistano ir Vietnamo, taip pat pravedė 4 savaičių visuomenės sveikatos dalykų
mokymo kursą šių šalių studentams.
Spalio mėn. 6–12 d. į Tolimųjų Rytų federalinį

universitetą (Vladivostokas, Rusijos federacija)
buvo išvykęs prof. Linas Šumskas ir prof. Aurelija Blaževičienė. Šiame universitete buvo surengti dėstytojų, dalyvaujančių IHOD projekte,
mokymai bei aptartos magistrantūros studijų
plėtros kryptys. Atkreipėme dėmesį, kad Rusijoje pastebima lėtesnė šiuolaikinės visuomenės
sveikatos idėjų plėtra – juntamas prisirišimas
prie senosios biomedicininių mokslų paradig
mos, kur didžiausias dėmesys sukoncentruotas
į biologinį pagrindą, sanitariją, higieną bei klasikinę mediciną.
Lankėmės Biomedicinos fakultete, kuriame
plėtojami sveikatos mokslai. Didelį įspūdį paliko naujasis didžiulis universiteto kempusas ant
jūros kranto, kuris buvo atidarytas 2012 m. Šis
universiteto miestelis pastatytas saloje, kurioje
anksčiau buvo uždarų karinių bazių teritorijos.
Naujasis universiteto miestelis naudojamas
ne tik akademinei veiklai, tačiau čia vyksta ir
įvairios tarptautinės konferencijos – Azijos ir
Ramiojo vandenyno bendradarbiavimo organi-

Prof. L. Šumskas (dešinėje) ir prof. A. Blaževičienė su kolega iš Vladivostoko dr. V. Kumeiko.
zacijos ir kiti regioniniai tarptautiniai forumai.
Universitete mokosi per 20 tūkstančių studentų. Atkreipėme dėmesį, kad universitetas
sparčiai plėtoja tarptautines medicinos studi-

Tolimųjų rytų federalinio universiteto centrinių rūmų pastatas ir Biomedicinos fakultetas, Vladivostokas, Rusija.

Autoriaus nuotr.

jas, jame užsienio studentai sudaro nemažą
procentinę dalį tarp visų studentų.
Maloniai nustebino ir paties Vladivostoko miesto plėtra, orientavimasis į tarptautinį turizmą.
Didžiąją turistų dalį sudaro svečiai iš Pietų
Korėjos, Japonijos bei Kinijos. Čia daug europietiško, rusiško ir Azijos šalių stiliaus kavinių,
neblogai restauruoti, suremontuoti XIX–XX a.
pradžios caro laikų architektūros istoriniai pastatai. Turistai ar užsienio studentai Vladivostoke gėrisi europietišku klasikiniu universitetu ir
miestu, įspūdingais tarp salų nutiestais tiltais
ir nuostabiomis vandenyno įlankėlėmis bei
pakrantėmis.
Ši akademinė išvyka į Rusijos universitetą buvo
naudinga ir pažintiniu aspektu – supratome,
kaip keičiasi Rusija ir jos miestai bei universitetai. Pamatėme, kokia gali būti ir taiki šalies
plėtra, kada investuojama ne tik į pramonę ar
karinę galią, tačiau ir į humanitarines, švietimo
bei mokslo sritis ir mokymo programas.
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„IDAY 2019“: KARTAIS NET PAČIOS NEĮTIKIMIAUSIOS IDĖJOS
GALI VIRSTI TIKROVE
Likus savaitei iki renginio „Hospiton
2019“, LSMU naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre į vieną erdvę
susibūrė skirtingų disciplinų sveikatos
srities inovatoriai. Pasitelkusios dizaino
(angl. Design thinking) metodiką komandos kūrė išmaniuosius sprendimus,
kurie galėtų užtikrinti pacientų reabilitacijos tęstinumą už ligoninės ribų. Spalio
30 d. vykusi „Inovacijų diena 2019“ – tai
Europos inovacijų technologijų instituto
sveikatos srities tinklo (angl. EIT Health)
inicijuotas unikalus, metinis renginys,
vykstantis 20 ES šalių. Renginių ciklas,
skirtas edukuoti ir skatinti sveikatos
srities inovacijų kūrimą akademinėje
bendruomenėje.
Irina Semeško, LSMU Plėtros tarnybos projektų
koordinatorė
Pristatyti reabilitacijos srities iššūkiai
Renginį atidarė ir reabilitacijos srities iššūkius
pristatė Kulautuvos reabilitacijos klinikos vadovas prof. Raimondas Kubilius. Griuvimų prevencija, fizinių pratimų atlikimas viešose miesto
erdvėse, pacientų integravimas į sporto klubus,
fizinio aktyvumo priemonių taikymas hemodializės metu, virtualios realybės priemonės skatinančios fizinį aktyvumą – šiuos bei daugelį kitų
klausimų apžvelgė prof. R. Kubilius. Taip pat
gydytojas kardiologas pristatymo metu palietė
itin jautrią visuomenei temą – Lietuvos širdies
ir kraujagyslių veiklos sutrikimų rodiklius, kurie
gerokai viršija ES vidurkį. Gydytojas pabrėžė
reabilitacijos proceso svarbą sveikstantiems
po įvairių širdies ir kraujagyslių ligų, ypač po
miokardo infarkto. Reabilitacijos srities iššūkių
pristatymas ir aptarimas tapo puikia paskata
mokymų dalyviams generuoti išmaniuosius
sprendimus, kurie galėtų palengvinti bei užtik
9 p.
rinti reabilitacijos procesą pacientui.

Kulautuvos reabilitacijos klinikos vadovas prof. Raimondas Kubilius.

Lektorė Viktorija Martusevičiūtė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOJE
PRISTATYTAS PROJEKTAS „SVEIKATOS PLĖTRA“
Spalio 29–30 dienomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijoje įvyko 18-asis Šiaurės dimensijos partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės lėtinių neinfekcinių ligų ekspertų
grupės (angl. NDPHS Expert Group on non-communicable diseases
Chair Office) susitikimas, kuriame dalyvavo Latvijos, Lenkijos,
Lietuvos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos ir Švedijos šalių atstovai.
Pasveikinimo žodį tarė Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės
sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius.
J. m. d. dr. Agnė Slapšinskaitė,
j. m. d. Monika Grincaitė,
LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų
institutas

S

usitikimo metu Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Lėtinių
neinfekcinių ligų prevencijos ir
kontrolės biuro Maskvoje (Rusija)
atstovas dr. Ivo Racovac’as pristatė
naujausias perspektyvas lėtinių neinfekcinių ligų kontrolei ir prevencijai Europos regione. PSO atstovybės
Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė
supažindino su PSO atstovybės
veiklomis Lietuvoje. Renginio metu
dalyviams pristatyti šiuo metu Europos lygmeniu vykdomi projektai.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto MA VSF Sveikatos tyrimų instituto atstovė dr. Agnė Slapšinskaitė
susitikimo dalyvius supažindino su
įgyvendinamu tarptautiniu Interreg
Baltijos jūros regiono programos

„Aptartos Europos
lėtinių neinfekcinių
ligų kontrolės
ir prevencijos
perspektyvos“.
projektu „Sveikatos plėtra“ (angl.
Urban Labs for Better Health for
All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation
for health and wellbeing in the
cities (projekto akronimas „Healthy
Boost“). Suomijos atstovai – dr.
Pekka’s Jousilahti’s ir dr. Mikko
Vienonen’as – trumpai pristatė 2020
metų Ekspertų grupės veiklos planą. Susitikimo metu vyko intensyvi
diskusija, buvo dalijamasi gerąja
patirtimi bei kalbama apie tolesnio
bendradarbiavimo galimybes.

Susitikimo dalyviai (iš kairės): dr. Agnė Slapšinskaitė (LSMU), prof. dr. Pekka’s Jousilahti’s (Suomija), dr. Mikko Vienonen’as
(Suomija) ir Iveta Pudule (Latvija).
M. Lopatina nuotr.
Projekto trukmė: 2019-01-16–2021-06-30
Bendras biudžetas: 2 534 507,85 Eur
Programa: INTERREG Baltijos jūros regiono programa 2014–2020
(angl. The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020)
Partneris lyderis: Turku miesto savivaldybė (Suomija)
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TARPTAUTINIO BALTCITYPREVENTION PROJEKTO PARTNERIŲ
SUSITIKIMAS VOKIETIJOJE
Spalio 16–17 dienomis Flensburge (Vokietija) vyko septintasis
BaltCityPrevention tarptautinio projekto partnerių susitikimas, kurį
organizavo pagrindinis projekto vykdytojas – Flensburgo taikomųjų
mokslų universitetas (angl. Flensburg University of Applied Sciences). Projekto partnerių susitikime dalyvavo ir LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto atstovės – jaunesniosios mokslo darbuotojos
Judita Bulotaitė ir Justė Lukoševičiūtė.

Asmeninio archyvo nuotr.

Projekto „BaltCityPrevention“ tyrėjai ir partneriai.

Projekto trukmė: 2017-10-01–2020-09-31
Bendra projekto vertė: apie 2,7 milijonus eurų
Programa: INTERREG Baltijos jūros regiono programa 2014–2020
(angl. The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020)
Pagrindinis projekto partneris: Flensburg University of Applied Sciences

Praktinės dirbtuvės.
J. m. d. Judita Bulotaitė,
j. m. d. Justė Lukoševičiūtė,
LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų
institutas

P

irmąją susitikimo dieną projekto
partneriai iš septynių Baltijos
jūros regiono šalių dalyvavo „BarCamp“. Tai yra atvira erdvė visiems,
norintiems mokytis, tobulėti ir dalytis tarpusavio idėjomis. Šis renginys
išsiskiria tuo, kad iš anksto nėra apibrėžtos jokios temos ar pranešimai.
Jie planuojami „BarCamp“ pradžioje.
Visi dalyviai buvo kviečiami siūlyti
sesijų temas, o daugiausia dalyvių
dėmesio sulaukusios temos įtrauktos į darbotvarkę – joms paskirtas
konkretus laikas bei patalpa, ir visi
suinteresuoti asmenys galėjo diskutuoti juos dominančia tematika.
BaltCityPrevention projekto partnerių

organizuota „BarCamp“ daugiausia
dėmesio skyrė su sveikata ir technologijomis susijusioms temoms.
Sveikatos tyrimų instituto mokslininkės kartu su projekto partneriais
diskutavo ir ieškojo geriausių būdų,
kurie padėtų pasiekti ir sudominti
paauglių bendruomenę. Praktinių
dirbtuvių metu LSMU atstovės
bendradarbiavo kuriant potencialią mobiliųjų telefonų programėlę,
kuri galėtų pasitarnauti slaugant
senatvine demencija sergančius
artimuosius (pavyzdžiui, pateiktų
patikimą ir svarbiausią su liga bei
jos priežiūra susijusią informaciją,
priminimus apie vaistų vartojimą,
gydytojų ar kitų svarbiausių sveikatos priežiūros specialistų kontaktinę
informaciją, susisiekimo galimybes,
savitarpio pagalbos grupes ir kt.).
Mokslininkai ir sveikatos specialistai

dalijosi idėjomis, kaip turėtų atrodyti ir kokias funkcijas turėtų palaikyti
mobiliųjų telefonų programėlės,
skirtos jaunuoliams, kurie turi tam
tikrą polinkį arba jau išsivysčiusią
priklausomybę nikotinui ir siekia jos
atsikratyti.
Po intensyvios ir kūrybiškumo pareikalavusios darbo dienos projekto
partneriai lankėsi Flensburgo laivybos muziejuje (vok. Schifffahrtsmuseum Flensburg). Ekskursijos metu
gidė papasakojo ne tik apie anuomet
vykdytą laivybą, bet ir Flensburgo
miesto istoriją, santykius su gretimais miestais, uostais bei kaimyninėmis šalimis. Be laivininkystės,
buvo pristatyti tuomet itin populiarūs amatai – plytų ir romo gamyba,
dėl kurių miestas pradėjo sparčiai
plėstis ir klestėti.
Antrą dieną partneriai aptarė vyk-

domas veiklas – kaip sekasi atlikti
pilotinius tyrimus, su kokiomis
problemomis susiduria. Šiems tikslams įgyvendinti buvo pasirinktas
„Greitojo pasimatymo“ (angl. speed
dating) metodas, kurio metu kiek
viena projekte dalyvaujanti šalis
turėjo 15 min. trukmės susitikimą
su kitos šalies atstovais. Trumpo
susitikimo metu šalių atstovai aptarė
svarbiausius savo tyrimo aspektus,
šalių ypatumus, pasidalijo gerąja
patirtimi, ieškojo kolegų įžvalgų
sprendžiant iš anksto nenumatytus
sunkumus.
Sveikatos tyrimų instituto mokslininkų komanda projekte atliko du
bandomuosius tyrimus, kurie vyko
2019 m. sausio–birželio mėnesiais.
Pirmojo bandomojo tyrimo metu
tyrėjai išbandė „YOU“ programėlę,
kuri orientuota į sveikatos ir gerovės

komponentus. Tyrimą padėjo įgyvendinti LSMU gimnazijos mokytojai,
apmokyti naudotis „YOU“ mobiliąja
programėle. Ši programėlė pritaikyta
mokyklos aplinkai, orientuota į keturis vaikų sveikatos ir gerovės komponentus – mitybą, fizinį aktyvumą,
socialinius santykius bei psichologinę gerovę. Licenciją naudotis šia
programėle turi tik mokytojai, kurie
yra apmokomi ir vėliau pamokų
metu kartu su mokiniais vykdo įvairias dienos užduotis (angl. action of
the day), nukreiptas į keturis sveikatos ir gerovės komponentus. Antrojo
bandomojo tyrimo metu LSMU tyrėjų
komanda išbandė 3 mobiliąsias programėles emocinei sveikatai gerinti
ir fiziniam aktyvumui skatinti.
Kitas projekto partnerių susitikimas vyks Taline 2020 m. balandžio
1–2 dienomis.

LINKĖJIMAI IŠ PARYŽIAUS
Liepos–rugsėjo mėnesiais pagal Erasmus+ mainų programą buvau
išvykusi į keturis kartus už Vilnių mažesnį miestą, kuris pasižymi
elegancija ir inovacijomis medicinoje, – Paryžių.
Viktorija Ambroževičiūtė, Akušerijos
ir ginekologijos klinikos rezidentė

B

uvau maloniai priimta į geriausio
Prancūzijoje Sorbonos universiteto, vieną didžiausių Europoje ir
Prancūzijoje, universitetinę ligoninę
Hôpital Pitié Salpêtri�re.

Viktorija Ambroževičiūtė.
Asmeninio archyvo nuotr.

Turėjau galimybę ne tik palyginti
akušerijos ir ginekologijos rezidentūros programas, bet ir susipažinti
su šioje ligoninėje įsikūrusio akušerinio padalinio veikla, kuri išskirtinai specializuota ekstragenitalinėse
patologijose.
Baigę šešerių metų medicinos studijas, studentai laiko nacionalinį
kvalifikacijos egzaminą (maždaug
8–9 tūkst. studentų), pagal kurio
rezultatus renkasi savo specialybę
ir regioną, kuriame norėtų praktikuotis. Akušerijos ir ginekologijos
rezidentūros programa yra dviejų
krypčių – viena daugiau orientuota
į ambulatorinį darbą (4 metai), kita
daugiau į darbą ligoninėje (6 metai). Po rezidentūros studijų galima
pasirinkti specializaciją ar domėjimosi kryptį (onkoginekologija,
endokrinologija, reprodukcinė medicina, vaisiaus medicina, 1–2 metai)
Tačiau, nepaisant studijų trukmės,
mūsų šalyje besipraktikuojantys
rezidentai turi panašias galimybes,
kaip ir Prancūzijoje, įgyjant įvairių
praktinių įgūdžių. Teko dalyvauti
savaitiniuose seminaruose, kurių
metu ne tik nagrinėjami moksliniai

Prof. J. Nizard mokant rezidentus.
straipsniai, bet ir mokomasi praktinių akušerinių įgūdžių. Manau, jog
akušerijos ir ginekologijos rezidentūros programa Lietuvos sveikatos
mokslų universitete žengia koja
kojon kartu su Vakarų Europoje
įgyjamu specializuotu medicininiu
išsilavinimu.
Pitié Salpêtri�re ligoninėje įsikūręs
akušerinis padalinys (le service de
maternité) specializuojasi gretutinių
pacienčių ligų srityje, konsultuoja
prieš pastojimą ir nėštumo metu.
Turėjau puikią galimybę dalyvauti
kiekvieną savaitę rengiamuose
multidisciplininės komandos konsili-

Prof. J. Nizard rytiniame pacienčių aptarime.
umuose, kuriuose aptariama individuali pacientės nėštumo ir gimdymo
priežiūra, sergant įvairiomis ligomis
(įgimtos ir įgytos širdies ir kraujagyslių patologijos, įvairios neurologinės ligos, komplikuotas cukrinis
diabetas, nutukimas, priežiūra po
nutukimo chirurginių operacijų,
kepenų ir širdies transplantacijos).
Šiame centre dirbančios akušerės
atlieka 80 proc. vaisiaus ultragarsinių tyrimų bei prižiūri nėščiąsias,
esant nesudėtingai gretutinei patologijai.
Už rūpestį ir priežiūrą dėkoju profesoriui Jacky’ui Nizard’ui, Europos

akušerių ir ginekologų tarybos ir
kolegijos prezidentui (European
Board and College of Obstetrics and
Gynaecology, EBCOG), kurio dėka
turėjau galimybę dalyvauti sunkias
gretutines patologijas turinčių pacienčių nėštumo ir gimdymo eigoje.
Erasmus+ mainai yra puiki programa, kuri suteikia galimybę rezidentams, jauniesiems gydytojams bei
doktorantams ne tik susipažinti su
kitokia medicinine edukacija, bet
taip pat ir su kitos šalies kultūra
bei leidžia patiems tai patirti savo
kailiu, lavinant užsienio kalbos
įgūdžius.
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FARMACIJOS FAKULTETO ALUMNAI PAGERBĖ LIETUVOS FARMACIJOS
MOKSLO KORIFĖJUS
Šventinėmis rimties ir susikaupimo dienomis Farmacijos fakulteto
bendruomenė ir alumnai tradiciškai aplankė ir pagerbė fakulteto
kūrėjus, padėjusius tvirtą pagrindą dabartiniam farmacijos mokslui
Lietuvoje.
Dr. Indrė Šveikauskaitė,
LSMU FF Alumni draugija

P

etrašiūnų kapinėse aplankyti
prof. Benedikto Šiaulio (1887–
1957) ir prof. Kazimiero Grybausko
(1886–1953), Panemunės kapinėse –
doc. Alfonso Kaikario (1922–1997) ir
prof. Petro Raudonikio (1869–1950)
kapai.
Istorija, prisiminimais ir žiniomis
apie farmacijos mokslo plėtrą Lietuvoje dalijosi doc. Tauras Mekas. Lenkams užėmus Vilniaus kraštą, Kaune
pradėta steigti aukštoji mokykla.
Po doktorantūros studijų Maskvoje
grįžęs prof. P. Raudonikis aktyviai
įsitraukė į steigiamąją grupę ir profesoriaus iniciatyva 1922 m. Lietuvos
universiteto Medicinos fakultete
Kaune įkurtas Farmacijos skyrius bei
pirmoji Farmacijos ir farmakognozijos

katedra, vadovaujama prof. P. Raudonikio. Tais pačiais metais dirbti į Farmacinės chemijos katedrą pakviestas
studijas Maskvoje baigęs B. Šiaulis.
Prof. B. Šiaulis dvejus metus stažavosi JAV, o gautą patirtį ir matytus pavyzdžius pritaikė Lietuvoje – jo iniciatyva įkurtas Analizių skyrius vaistų ir
maisto produktų kokybei tirti.
1924 m. į Lietuvą, baigęs studijas
Maskvoje, grįžo prof. K. Grybauskas.
Aktyvus, gabus ir iniciatyvus mokslininkas pradėjo dirbti Kauno botanikos sode, įkūrė Vaistingųjų augalų
tyrimo skyrių. Profesoriaus pastangomis ir iniciatyva 1934 m. Lietuva
įstojo į Tarptautinę vaistinių augalų
federaciją, o šalies pasiekimai įvertinti aukso diplomu. Nuo 1944 m. prof.
K. Grybauskas vadovavo Medicinos
fakulteto Botanikos ir farmakognozijos katedrai. Antrojo pasaulinio karo

O. Ragažinskienės nuotr.
metais profesorius išgelbėjo Kauno
Botanikos sodą nuo sunaikinimo.
Sekdamas tėvo vaistininko pėdomis,
1947 m. chemiko vaistininko diplomą gavo doc. A. Kaikaris ir buvo pakviestas dirbti Vaistų formų ir galeno
preparatų technologijos katedroje.
Dirbdamas Farmacijos ir stomatologijos fakulteto dekanu, docentas aktyviai domėjosi Lietuvos vaistininkys-

tės istorija. 1957 m. doc. A. Kaikariui
į rankas pateko pirmieji Lietuvos
farmacijos istorijos artefaktai. Tai
buvo pirmieji žingsniai kuriant istorinę ekspoziciją. Docentas aktyviai
ieškojo eksponatų, kvietė įsitraukti
kolegas ir studentus. Doc. A. Kaikaris surinko apie 10 000 muziejinių
vertybių bei padėjo tvirtą pagrindą,
norintiesiems keliauti senosios vais-

tininkystės istorijos vingiais.
1975 m. Kauno medicinos institute
įkurtas Lietuvos farmacijos muziejus.
1985 m. muziejus tapo Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejumi, o 1987 m. perkeltas į dabartines patalpas Rotušės aikštėje.
Prisimenant farmacijos mokslo raidą
ir tradicijas, simboliškai uždegtos
žvakelės.

TARPTAUTINĖ SLAUGOS SRITIES PATIRTIS ISPANIJOJE
TRUMPALAIKĖS MOKSLINĖS STAŽUOTĖS METU
COST veikla siekiama remti mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, reikalingą pasiekti laimėjimų
sveikatos priežiūros išlaidų mažinimo srityje, kartu išlaikant sveikatos priežiūros kokybę. Dviejų dienų
COSTCares antroji metinė mokymo mokykla „Į asmenį orientuota priežiūra“ (į AOP) (angl. PersonCentred Care (PCC)) vyko Ispanijoje. Mokymai rengti kartu su „Biocruces Bizkaia“ Sveikatos tyrimų
institutu Bilbao, Baskų vyriausybės švietimo departamentu, bendradarbiaujant su baskų Šeimos ir
bendruomenės medicinos profesionalų asociacija (Osatzen).
Birutė Bartkevičiūtė, LSMU MA SF
Geriatrijos klinikos doktorantė,
Endokrinologijos klinikos slaugos
vadovė
Į šį COST veiklos CA 15222 „Europinio kaštų monitoringo ir sveikatos
priežiūros kokybės gerinimo tinklo“
(European Network for cost containment and improved quality of health
care) projektą atvyko 50 dalyvių iš

16 šalių, norėdami sužinoti ir aptarti,
kaip sveikatos specialistai mokomi (į
AOP), kokias sistemas galima naudoti, kokie veiksniai daro įtaką (į AOP)
efektyvumui įgyvendinti, ir kaip (į
AOP) paradigmos įsisavinimas gali
būti padidintas įgyvendinant politikos
priemones. Mokomuosiuose užsiėmimuose dalyvavo kviestiniai ir COSTCares veiklą vykdantys 15 tarptautinių
ekspertų iš 7 šalių: Jungtinių Ameri-

kos Valstijų (JAV), Lenkijos, Bosnijos
ir Hercegovinos, Airijos, Švedijos,
Ispanijos, Jungtinės Karalystės (JK),
Maltos. Mokslininkai, ekspertai, slaugytojai, sveikatos politikai, sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai, valstybinių
ligonių kasų atstovai, psichologai
pristatė žodinius pranešimus, vykdė
praktinius užsiėmimus, seminarus,
apskritojo stalo diskusijas, kaip įgyvendinti į asmenį orientuotą priežiū-

rą. Šiame tęstiniame COST projekte
buvo nagrinėjama, kaip (į AOP) yra
įgyvendinama ligoninėse ir pirminės
sveikatos priežiūros centruose skirtingose šalyse, įvairiais sistemų lygiais
(Mikro, Meso ir Makro).
Pristatyti moksliniai tyrimai apie intervencijas į asmenį orientuotą priežiūrą,
pasidalyta mokslininkų išvadomis,
aptartas šios paradigmos įvykdymo
efektyvumas, iššūkiai bei kliūtys.
Mokymų metu buvo iškelti šie tikslai:
Sudaryti bendrą supratimą apie
pagrindinius (į AOP) intervencijos
komponentus ir kaip šie komponentai atrodo veikiant skirtingais lygmenimis, pvz., Mikro, Meso, Makro,
skirtingais kontekstais, pvz., ligoninėje, pirminėje sveikatos priežiūros

sistemoje, akademiniu lygmeniu.
Suprasti, kaip sistemingai vykdoma
įrodymais pagrįsta praktika į asmenį
orientuotoje priežiūroje.
Vizito metu buvo juntamas veikloje
dalyvaujančių kolegų rodomas rūpestis ir palaikymas. Jie skyrė man dėmesio ne tik dalyvaujant mokykloje, bet
ir po užsiėmimų. Turėjau galimybę susipažinti naujais mokyklos dalyviais,
domėjausi jų vykdoma akademine bei
ekspertine veikla, apsikeisti kontaktais. Pristačiau Endokrinologijos klinikos slaugos veiklą, papasakojau apie
Lietuvos sveikatos mokslų ligoninę
Kauno klinikas, kuriose siekiama teikti
kuo daugiau moksliniais įrodymais
pagrįstų medicinos paslaugų, gerinti
slaugos klinikinę praktiką.

ERASMUS+ MAINŲ PLĖTRA: NEPAŽINTI VAKARŲ BALKANAI
Spalio 24–25 dienomis Tiranoje, Albanijoje, vyko Europos Komisijos surengtas Erasmus+
kontaktinis seminaras Vakarų Balkanų regionui. Renginyje dalyvavo atstovai – tarptautinių
projektų koordinatoriai, tarptautinių skyrių vadovai, universitetų ir kolegijų fakultetų dekanai
ir dėstytojai – iš 30 Europos šalių, kurios Erasmus+ projektus vykdo kaip Programos šalys
ir 4 Vakarų Balkanų šalys, kurios Erasmus+ projektuose dalyvauja Partnerių šalių statusu.
Žaneta Dičkutė, TRSC Akademinio judumo
skyriaus vedėja

D

alyvauti renginyje buvo atrinktos dviejų
institucijų – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Kauno kolegijos – tarptautinių skyrių atstovės ir Švietimo mainų paramos

fondo Aukštojo mokslo skyriaus vadovė Kristina
Raukšienė. LSMU atstovavo Tarptautinių ryšių
ir studijų centro Akademinio judumo skyriaus
vedėja Žaneta Dičkutė.
Vakarų Balkanai – ko gero, retas galėtų išvardyti šiam regionui priklausiančias šalis vienu ypu
ir nesuklydęs. Albanija, Bosnija ir Hercegovina,

Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Kosovas ir Serbija – daugeliui Vakarų Balkanų šalys pirmiausia asocijuojasi su skaudžių etninių konfliktų ir
pilietinių karų nualintais miestais, karšto temperamento žmonėmis, civilizacijos nepaliesta
gamta ir kvapą gniaužiančiais kraštovaizdžiais.
Tačiau Vakarų Balkanai pirmiausia yra tas regionas, kurio šalys siekia narystės Europos Sąjungoje. Politiniai ir ekonominiai kriterijai, keliami
ES šalims narėms, yra didelis iššūkis Vakarų
Balkanų šalims, kurios vis dar patiria daug sunkumų – skurdi ekonomika, didelis nedarbas,
nusikalstamumas ir korupcija.
9 p.
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„IDAY 2019“: KARTAIS NET
PAČIOS NEĮTIKIMIAUSIOS
IDĖJOS GALI VIRSTI TIKROVE

ERASMUS+ MAINŲ PLĖTRA:
NEPAŽINTI VAKARŲ BALKANAI
8 p.
Viena iš sričių, kurioje permainos yra
būtinos – švietimas ir mokslas. Todėl
skatindama šių šalių švietimo sistemos pertvarką ir pokyčius, Europos
Komisija remia Europos šalių bendradarbiavimą su aukštojo mokslo institucijomis Vakarų Balkanų regione.
Vakarų Balkanų regionas, kuriam
šiuo metu priskiriamos 4 šalys –
Albanija, Bosnija ir Hercegovina,
Juodkalnija ir Kosovas (Serbija ir
Šiaurės Makedonija nuo 2018 m.
priklauso Erasmus+ programos šalių
grupei ir gali Erasmus+ programos
mainų projektus administruoti pačios) yra vienas labiausiai remiamų
pasaulio regionų. Bendradarbiavimui
su šiuo regionu finansuoti skiriama
net 16 proc. bendrojo Erasmus+
programos biudžeto projektams su
Partnerėmis šalimis. Todėl Erasmus+
kontaktinio seminaro tikslas buvo
suvesti draugėn ES šalių ir Vakarų
Balkanų regiono aukštojo mokslo
institucijas, padėti joms rasti tinkamus partnerius ir užmegzti ilgalaikio
bendradarbiavimo ryšius.
Pirmoji kontaktinio seminaro dalis
buvo skirta pranešimams: Albanijos
švietimo ministrė Besa Shanini pristatė švietimo sistemos iššūkius ir
pokyčius, Europos Komisijos atstovai
kalbėjo apie ES švietimo strateginius tikslus ir regionines veiklas
Vakarų Balkanuose, buvo pasidalyta
sėkmingų bendrų projektų patirties
istorijomis. Seminaro dalyviai aktyviai
diskutavo apie praktinio pobūdžio
problemas ir sunkumus administruojant Erasmus+ projektus su Partnerėmis šalimis, siūlė sėkmingai taikomus
jų sprendimo būdus ir priemones.
Kitoje renginio dalyje vyko aukštųjų
mokyklų mugė ir perspektyvių part
nerių žvalgytinės. Mugėje užmegzta
pažintis su Juodkalnijos universitetu,
Sarajevo mokslų ir technologijos
universiteto Medicinos mokykla,
Prištinos universitetu Kosove, toliau
yra plėtojama su Albanijos žemės
ūkio universitetu, keičiamasi aktualia informacija ir rengiamasi naujam
2020 Erasmus+ kvietimui teikti bendrai Erasmus projekto paraiškas.
Iki šiol LSMU Erasmus+ bendradarbiavimas Vakarų Balkanų regione
apsiribojo mainais su dviem universitetais Albanijos sostinėje: valstybiniu Tiranos medicinos universitetu
(TMU) ir privačiu Aldent universitetu.
Net 5 TMU atstovės – 4 dėstytojos ir
tarptautinių ryšių koordinatorė – dalyvavo 2018 m. gegužės mėn. LSMU
Akademinio judumo skyriaus organizuotoje Erasmus+ tarptautinėje savaitėje, dėstė Slaugos fakulteto vykdomų studijų programų studentams
ir dalyvavo Slaugos tarptautinėje
konferencijoje. Tuomet užsimezgė

kolegiški ryšiai tarp kineziterapijos
srities dėstytojų, ir LSMU padalinio
kvietimu viena dėstytoja iš TMU vėl
buvo atvykusi dėstymo vizito į LSMU
šių metų spalio pradžioje.
Viešint Tiranoje TMU kolegės Vjollca
Spata ir Klejda Tani labai mielai pakvietė apsilankyti savo universitete,
supažindino su fakulteto struktūra,
laboratorijomis, studijų procesu.
Dauguma universiteto padalinių
įsikūrę „Motinos Teresės“ ligoninės
teritorijoje, tai yra viena pagrindinių
praktinio medicinos mokslų mokymo
bazių. TMU neturi savo universitetinės ligoninės, todėl klinikinius
modulius studentai mokosi įvairiose miesto ligoninėse, su kuriomis
universitetas yra pasirašęs sutartis.
Ilgalaikiuose plėtros planuose yra
numatytas naujų mokymo bazių
įrengimas, tačiau, kaip ir daugelyje
valstybinių mokymo įstaigų, plėtros
procesai stringa dėl biurokratinių,
viešųjų pirkimų procedūrų.
Susitikime taip pat dalyvavo du TMU
studentai, studijuojantys slaugą ir
kineziterapiją, kurie atvyks pagal
Erasmus mainų programą į LSMU MA
Slaugos fakultetą pavasario semestre. Tai buvo puiki proga supažindinti studentus su registracijos Erasmus
studijoms žingsniais, dokumentacija,
finansine parama ir praktiniais atvykstančių mainų studentų viešna-

SEMINARAS „KALBOS POLITIKOS KRYPTYS IR
UŽDAVINIAI“
Lapkričio 14 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. kviečiame į LSMU SC Inovatyviosios
edukacijos skyriaus ir MF Kalbų ir edukacijos katedros organizuojamą bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarą mokslo žurnalų, vadovėlių ir
kitų mokomųjų priemonių rengėjams, dėstytojams ir doktorantams „Kalbos
politikos kryptys ir uždaviniai“ (2 ak. val.). Seminarą ves Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Bus išduodami edukacinės
kompetencijos tobulinimo pažymėjimai.
Seminaras vyks Kalbų ir edukacijos katedroje, 10 auditorijoje (M. Jankaus g. 2).
Registracija: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uy1DDa_e9UKv3oLWh4_f_2fOrw5z8NVAnx3l8jst8tRUNlNJWVIyTDlMSkYzQjBQSFRXT0w5VUw4TS4u
Maloniai kviečiame dalyvauti!
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gės klausimais (kelionės, apgyvendinimo, mentorystės ir kt.).
Kitas svarbus vizitas laukė Aldent
universitete. Su šiuo universitetu
Erasmus mainai kol kas nevyko, tad
buvo svarbu susipažinti su tarptautinių ryšių skyriaus vadovu Gjolek’u
Meka ir jo kolegomis, su kuriais
buvo parengta bendra paraiška
Erasmus projektui ir numatyti mainai odontologijos ir farmacijos studijų programose. Aldent universitetas
yra nedidelis privatus universitetas,
kurio pagrindinis finansavimo šaltinis yra studentų mokamas studijų
mokestis. Šis jaunas universitetas
nustebino puikiai įrengtais odontologijos mokymo kabinetais, kuriuose
mokymo procesas vyksta mažomis
grupėmis, novatorišku ir energingu
akademiniu kolektyvu, puikiai bendraujančiu anglų kalba ir turinčiu
tarptautinių stažuočių patirties.
Apskritojo stalo diskusijoje su universiteto dėstytojais ir studentais
buvo pristatytos Erasmus projekto
teikiamos galimybės atvykti į LSMU
studijoms, praktikai ir akademinei
veiklai. Albanų studentų susidomėjimas ir motyvacija dalyvauti
Erasmus programoje yra labai dideli,
daugeliui jų tai būtų pirmoji išvyka į
užsienio šalį, suteikianti neįkainojamos akademinės, kultūrinės ir savęs
suvokimo patirties.

6 p.
Išmokta kūrybiško požiūrio į problemų sprendimą
Išmaniųjų sprendimų kūrimą koordinavo pasaulinio novatorių tinklo
„Design Thinkers Group“ narė, vienintelė Lietuvoje sertifikuota inovacijų metodologijos FORTH fasilitatorė
Viktorija Matusevičiūtė. Mokymų
metu lektorė supažindino renginio
dalyvius su pagrindiniais „Design
thinking“ metodologijos principais:
problemos tyrinėjimo, problemos
performulavimo, idėjų generavimo;
idėjų atrankos bei prototipų kūrimo
praktika.
„Man teko dalyvauti daugybėje mokymų skirtingose pasaulio šalyse,
tačiau tai buvo pirmas kartas, kai
taikiau „Design thinking“ principus.
Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę
pajusti, kaip geras situacijos supratimas nulemia sėkmę pateikiant
galutinį sprendimą. Po mokymų
džiaugiausi, kad įgijau patirties,
kurią panaudosiu savo mąstymo bei
kūrybos procese“, – kalbėjo neseniai
grįžusi iš stažuotės Pekino sporto
universitete ir šiuo metu dėstanti
LSMU MA SF Sporto medicinos klinikoje lektorė Agnė Šlapšinskaitė.
„Susidūrėme su daug iššūkių, kurie
padėjo įgyti tam tikrų kompetencijų.
Pavyzdžiui, kaip per vieną dieną
suformuoti ir palaikyti optimalią
atmosferą komandoje; kaip efektyviai valdyti darbo laiką ir paskirstyti
resursus; kaip priimti sprendimus,
kai komandos narių nuomonės
išsiskiria; ir, žinoma, kaip, taikant
„Design Thinking“ metodologiją,
išspręsti komplikuotas įvairaus pobūdžio problemas“, – teigė KTU Biomedicinos elektroniką studijuojanti
Julija Kravčenko.
Išmokę pagrindinių „Design thinking“ metodologijos principų,
mokymų dalyviai paniro į kūrybinį
procesą. Dienos pabaigoje komandų
nariai turėjo galimybę pristatyti savo
sukurtus projektus vieni kitiems bei
gauti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.
Sukurta inovatyvių idėjų reabilitacijai
Renginio metu buvo sugeneruoti net
6 orientuoti į reabilitacijos tęstinumo
užtikrinimą išmanieji sprendimai,
o dienos pabaigoje komisija išrinko
Top-3 inovatyviausias idėjas. Komisiją sudarė reabilitologas Alvidas Keizeirs’as, UAB „Abili“ vadovas Aurelijus Domeika bei kūrybinio mąstymo
trenerė V. Matusevičiūtė.
„Su komanda plėtojome platformą,
orientuotą į senyvo amžiaus žmonių sveikatinimą. Tai būtų dvišalis
susitarimas tarp paciento ir gydymo
įstaigos – 21 dieną bent 5 valandas
per savaitę užsiimti aktyvia fizine

„Dalyviai kūrė
išmaniuosius
sprendimus
palengvinti pacientų
reabilitaciją“.
veikla, į kurią būtų galima įsitraukti
randant bendraminčių“, – kalbėjo
3-iosios vietos nugalėtojų komandos
narė, I kurso medicinos studentė
Samanta Vaitkutė.
Išėjus iš gydymo įstaigos svarbus
ne tik fizinis aktyvumas, bet ir paciento psichosocialinė būklė. „Mūsų
komandos projektas „Tu ne vienas“ –
savitarpio grupė, jungianti panašaus
likimo pacientus, būtų ta vieta, kur
pacientai galėtų gauti paramą ir būtų
kontroliuojami, kaip sekasi poreabilitaciniu periodu, ar pasiekiami individualaus plano išsikelti tikslai. Miesto
viešojoje erdvėje įrengiami paprasti,
nesudėtingi testai, kuriuos pacientai
gali atlikti patys (pvz., šešių minučių
ėjimo testas) – apie savo idėją kalbėjo 2-osios vietos nugalėtojų komandos narė A. Šlapšinskaitė.
1-osios vietos nugalėtojų komanda
kūrė techninę ir programinę įrangos
sistemą, palengvinančią pacientų
reabilitaciją už ligoninės ribų. „Pagrindiniai sprendimo privalumai:
įpročių formavimas, įtraukimas per
žaidybinę individualų gydymo planą
bei galimybė „čia ir dabar“ konsultuotis su gydytojais reabilitologais,
kineziterapeutais ir kitais svarbiais
optimaliai ir saugiai reabilitacijai
specialistais“, – kalbėjo J. Kravčenko.
Nugalėtojų komandoje – įvairių sričių
specialistai: LSMU gydytojas chirurgas
Andėjus Subočius, FMR specialistė,
ergoterapeutė Ingrida Petrauskaitė,
LSMU ergoterapijos studijų programos
studentė Gabrielė Kondrotaitė, KTU
biomedicinos inžinerijos studentė
Julija Kravčenko bei elektronikos inžinerijos studentas Andrius Juozokas.
„Dalyvaudama renginyje įgavau labai
daug naudingos patirties. Supratau,
kad kartais net pačios neįtikimiausios idėjos gali virsti realybe“, – kalbėjo III kurso ergoterapijos bei I kurso slaugos studentė G. Kondrotaitė.
Renginį „Inovacijų diena 2019“
organizavo LSMU drauge su KTU,
bendradarbiaujant su Europos inovacijų technologijų instituto sveikatos
srities tinklu (angl. EIT health). Nugalėtojų komanda laimėjo kelionę į
Paryžiuje vyksiančią finalinę konferenciją, kur turės galimybę įsitraukti
į tarptautinius mokymus bei susipažinti su kitais inovacijas kuriančiais
žmonėmis iš visos Europos.

Viešasis pranešimas!
Lapkričio 15 d. 11.30 val. LSMU VA Mikrobiologijos ir virusologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Modestas
Ružauskas VA Dr. S. Jankausko auditorijoje (Centriniai rūmai, Tilžės g. 18, Kaunas) skaitys viešąjį pranešimą „Antibio
tikų naudojimas veterinarijoje ir iš paukščių išskirtų bakterijų jautrumas antimikrobinėms medžiagoms“. Maloniai
kviečiame dalyvauti!
Lapkričio 15 d. 14 val. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros docentė dr. Jūratė
Imbrasaitė LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultete 101 auditorijoje (Tilžės g. 18, Kaunas) skaitys viešąjį pranešimą
„Procedūrinis teisingumas sveikatos sektoriuje Lietuvoje“. Maloniai kviečiame dalyvauti!
Lapkričio 19 d. 14 val. LSMU VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto lektorė dr. Agnė Giedraitienė LSMU MLK
korpuso 522 auditorijoje (Eivenių g. 4, Kaunas) skaitys viešąjį pranešimą „Naujas požiūris į bakterijų atsparumą antibiotikams“. Maloniai kviečiame dalyvauti!
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INFORMACIJA

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Tarnybos vadovo 1,0 et. Kauno klinikų Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnyboje (darbo užmokestis nuo 1901,91 Eur,
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis išsilavinimas (magistro kvalifikacija), ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujančio darbo patirtis, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbo santykius, darbuotojų teises ir pareigas
išmanymas, viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas, komunikaciniai įgūdžiai, greita orientacija, iniciatyvumas, gebėjimas
gerai dirbti kompiuteriu (MS Office paketu), raštvedybos žinios, anglų kalbą (kitų kalbų mokėjimas būtų privalumas).
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 iki 2019-11-22. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Gydytojo patologo 1,25 et. (1,0 et. ir 0,25 et.) Kauno klinikų Patologinės anatomijos klinikoje (darbo užmokestis nuo
2334,35 Eur, už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą, pateikti
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2019-11-18. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

10-OJI TARPTAUTINĖ FARMACIJOS KONFERENCIJA „MOKSLAS IR PRAKTIKA“
(„SCIENCE AND PRACTISE“)
Gerbiami kolegos, kviečiame visus į jau tradicinę 10-ąją farmacijos konferenciją „Mokslas ir praktika“ („Science and
Practise“), skirtą pirmosios Lietuvoje farmacininkų organizacijos įsteigimo 200-osioms metinėms paminėti. Konferencija vyks lapkričio 15 d. (penktadienį) Integruotame „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centre (Sukilėlių pr. 13, Kaunas). Dalyvių registracija 8.00–9.00 val.
Konferencijos metu per plenarinius posėdžius ir 4 lygiagrečias sekcijas (Farmacijos praktikos, Farmacijos mokslo,
Farmacijos istorijos ir Studentų tarptautinis forumas) bus pristatyta daugiau nei 120 pranešimų apimančių Farmacijos
mokslo ir praktikos naujienas.
Dalyviams bus išduodami 9 val. dalyvio sertifikatai. Konferencija skirta farmacijos specialistams, visų sričių gydytojams, slaugytojams ir biomedicininių sričių studentams.
Moksliniai pranešimai bus pristatyti šiose srityse: Socialinė farmacija; Farmakognozija ir fitochemija; Farmacinė chemija ir analizė; Vaistų technologija ir biofarmacija; Biochemija ir farmakologija.
Registracija internetu: https://www.pharmacy-conference.com
Kviečiame dalyvauti!
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU MA Farmacijos fakultetas

KVIEČIAME Į SEMINARĄ
Kviečiame į atvirą seminarą „Elektroniniai sprendimai siekiant išvengti nepageidaujamų reakcijų į
vaistus“ (Electronic decision support to prevent adverse drug reactions – focus on drug interactions).
Prof. Kari’s Laine’as (Turku universitetas, Suomija) pristatys elektronines vaistų suderinamumo bazes: Inxbase (vaistų suderinamumo), Riskbase (nepageidaujamų reakcijų į vaistą), Renbase (vaistų
dozavimas esant inkstų nepakankamumui), Gravbase (vaistų dozavimas nėštumo metu), vaistų
vartojimas maitinant kūdikius (Lactbase), kurios vartojamos daugiau kaip 15 šalių. Atviras seminaras
vyks anglų k. lapkričio 15 d. 14.30–16.00 val. Integruotame „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos
ir sveikatos technologijų centre (Sukilėlių pr. 13, Kaunas).
LSMU MA Farmacijos fakulteto inf.

Kartu mes galime padovanoti
gyvenimą!
Kraujo centras maloniai kviečia Jus
tapti neatlygintinais kraujo donorais ir
padėti tiems, kurie laukia Jūsų pagalbos.
Informacija teikiama:
8 37 787372, 8 37 326500
kraujo.centras@kaunoklinikos.lt
Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas

Darbo laikas:
I, III, V – 8–18 val.
II, IV – 9–19 val.
VI – 9–14 val.

REDAKCIJA:
Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba,
LSMU Leidybos namai
A. Mickevičiaus g. 9,
LT-44307 Kaunas
El. p.: avevita@lsmuni.lt
Išeina kiekvieną penktadienį
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniaiir-organizacijos/leidybos-namai/leidiniai/

RĖMĖJAS:

Redakcinės kolegijos pirmininkas:
Edgaras STANKEVIČIUS,
Leidybos namų direktorius

Ingrida ULOZIENĖ, Mokslo centro vadovė
Tomas LAPINSKAS, Kauno klinikų direktorius visuomenės sveikatai,
mokslui ir studijoms

Redakcinė kolegija:
Algimantas TAMELIS, Medicinos fakulteto dekanas
Vita RIŠKEVIČIENĖ, Veterinarijos fakulteto dekanė
Rolandas STANKEVIČIUS, Gyvūnų mokslų fakulteto
dekanas

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos specialistai:
Rasa MASIOKAITĖ, Tautvydas BULVIČIUS
Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos
specialistės:
Eglė AUDICKAITĖ, Karolina VAIKŠNORAITĖ

Redakcija:
Rasa MASIOKAITĖ,
Viešųjų ryšių specialistė,
tel. 8 37 327243, vt. 5131
Gražina KUPRIENĖ, redaktorė
Aida JAKIMAVIČIENĖ, redaktorė
Nijolė DRAGŪNIENĖ, korektorė
Jelena BABACHINA, maketuotoja

Spausdino AB spaustuvė „Titnagas“,
Vasario 16-osios g. 52,
LT-76291 Šiauliai
El. paštas: info@titnagas.lt
Tiražas – 800 egz.
Leidinys skirtas LSMU ir
Kauno klinikų darbuotojams,
studentams

