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Rugsėjo 1-ąją Kauno 
universitetai šventė kartu: 
mieste – nemokamas 
koncertas ir šviesų šou

Kauno 
klinikose 
paminėta 
šventinė 
Rugsėjo 
1-osios 
penkiaminutė
Kauno klinikų bendruo-
menė Didžiojoje audi-
torijoje tradiciškai susi-
tiko paminėti Mokslo ir 
žinių dieną iškilmingoje 
Rugsėjo 1-osios penkia-
minutėje. Šventės metu 
skambėjo įkvepiantys 
sveikinimų žodžiai, o 
jaukią atmosferą sukūrė 
Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto Medici-
nos akademijos (LSMU 
MA) choras „Neris“.

Kauno klinikų generalinis 
direktorius prof. habil. dr. Renal
das Jurkevičius apžvelgė praė
jusių metų iššūkius, kuriuos te
ko išspręsti, bei įsimintiniausias 
ini cia tyvas, prie kurių dirbo Kau
no klinikų komanda. Sprendžiant 
pacientų registracijos pas Kauno 
klinikų gydytojus specialistus pro
blemą, įsteigtas Pacientų aptarna
vimo centras, kuriame jau veikia 
modernus Skambučių centras. 
Praėjusiais metais startavo didelio 
susidomėjimo sulaukusi Lyderys
tės akademija, kurios pirmoji lai
da studijas baigs kitų metų vasarą. 

„Kauno klinikos plečiasi – 
netrukus pradėsime ilgai laukto 
Branduolinių tyrimų centro staty
bas, tęsiami Biobanko, Vaikų rea
bilitacijos klinikos infrastruktūros 
projektai, – pažymėjo 
prof. habil. dr. R. Jur
kevičius.  »3
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„Nuoširdžiai sveikinu vi
sus su naujų akademi
nių mokslo metų pra

džia. Šiemet švenčiamas Lietuvos 
universiteto šimtmetis – tai puiki 
vieningumo idėjos simbolika. Neat
sitiktinai švenčiame Vienybės aikštė
je, nuostabiame, amžinai jauname 
Kauno mieste, kuriame tiek aukštų
jų mokyklų ir nuostabių studijuojan
čių žmonių. Jaunieji kolegos, studen
tai, pradedantys, tęsiantys ar šiemet 
baigsiantys mokslo ir studijų kelią, 
jūs esate naujoji unikalaus šimtme
čio Lietuvos universiteto dvasia bei 
ateitis. Nesustokite ieškoti bei klausti, 
nesustokite mąstyti kitaip, abejoti ir 
keisti“, – šventėje kalbėjo KTU rekto
rius prof. Eugenijus Valatka, taip pat 
palinkėjęs akademinei bendruome
nei vieningų tikslų, susitelkimo ir kū
rybiškumo. 

Vienybės aikštėje susirinku
siuosius pasveikino ir VDU rekto
rius prof. Juozas Augutis. Jis pažy
mėjo, kad tarp Kauno universitetų 
pasirašyta istorinė sutartis leis keistis 
mokslo ir technologine informacija, 
rengti įvairius bendrus projektus, 
stip rins miesto akademinę bend
ruomenę ir Kauno kaip tarptautinių 
studentų miesto įvaizdį. 

Studentams VDU rektorius pa
linkėjo neblėstančio smalsumo ir 
veržlumo. „Dėkoju Jums už Jūsų 
pasirinkimą žengti aukštojo mokslo 
keliu. Neabejoju, kad jo nesigailėsi

Rugsėjo 1-ąją Kauno universitetai 
šventė kartu: mieste – nemokamas 
koncertas ir šviesų šou

Trys Kauno aukštosios mokyklos naujuosius mokslo metus pasitiko 
vieningai: Kauno technologijos (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų 
(LSMU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetai, šįmet minėdami 
Lietuvos universiteto šimtmetį, Rugsėjo 1-ąją šventė kartu. 
Universitetų bendruomenės surengė bendrą eiseną Laisvės alėja, 
Vienybės aikštėje koncertavo atlikėja Jessica Shy, o šventinį vakarą 
kauniečius džiugino muzikos ir šviesų šou. 

te – tai taps Jūsų pasirinkto gyveni
mo kelio tramplinu, kuriame gražia 
mozaika dėliosis naujos pažintys ir 
vertingos žinios bei patirtys“, – linkė
jimais dalijosi prof. J. Augutis. 

LSMU rektorius prof. Rimantas 
Benetis pasveikino prie akademi
nės bendruomenės prisijungusius 
pirmakursius ir priminė, jog ši rug
sėjo 1oji jiems – ir simbolinė sava
rankiškumo, didesnės atsakomybės 
už savo gyvenimo planavimą diena. 

„Džiugu, kad pasirinkote studi
juoti Kauno mieste, jo universitetuo
se, kurie šiemet švenčia garbų jubi
liejų. Šimtmetis – ilgiausia lietuviško 
universiteto istorija mūsų šalyje. Kau
nas – gražus, jaukus, žalias, svetingas 
miestas. Kurkite, atraskite, tobulėkite: 
studijų metai – gražiausias gyvenimo 
laikotarpis. Džiaukitės šiandiena ir 
smagiai, turiningai praleiskite moks
lo metus“,– linkėjo prof. R. Benetis. 

Tradiciškai akademinių mokslų 
pradžios šventė rugsėjo 1ąją prasi
dėjo vidurdienį, šv. mišiomis Kauno 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikate
droje bazilikoje. Po jų vyko vienin
ga KTU, LSMU ir VDU eisena – trijų 
universitetų bendruomenės žygiavo 
Laisvės alėja, nuo Nepriklausomybės 
iki Vienybės aikštės, pakeliui stabte
lėję rekonstruotame Studentų skve
re, kuriame pažymėtas jo atidarymas. 
Vienybės aikštėje įrengtoje scenoje, 
kaip įprasta, vyko Rugsėjo 1ajai skir
tas nemokamas koncertas – šįkart jį 
surengė atlikėja Jessica Shy.

Rugsėjo 1osios šventė į va
karinę renginio dalį pakvietė visus 
miestiečius. Studentų skvere šo
kių atmosferą kūrė didžėjai, vėliau 
Vienybės aikštės scenoje pasirodė 
hiphopo atlikėjas OG Version. Šven
tė tęsėsi iki pat vidurnakčio: Studen
tų skverą ir Vienybės aikštę nušvietė 
muzikos ir šviesų šou. 

1922 metais įkurtas Lietuvos 
universitetas davė pagrindą šiuolaiki
nėms aukštosioms mokykloms – Vy
tauto Didžiojo, Kauno technologijos 
ir Lietuvos sveikatos mokslų univer
sitetams. 2022uosius Seimas paskel
bė Lietuvos universitetų metais. 

VDU, KTU, LSMU inf.

1»

A. Koroliovo nuotr.
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Kauno klinikose paminėta šventinė 
Rugsėjo 1-osios penkiaminutė

– Šiais metais ypatingą 
dėmesį skirsime veikloms, 
stiprinančioms darbuoto

jų emocinę sveikatą ir gerinančią 
psichosocialinę aplinką mūsų orga
nizacijoje. Ši problema yra ir ją būti
na spręsti – tai vienas iš mūsų stra
teginių tikslų.“

Lietuvos sveikatos mokslų uni
versiteto rektorius prof. Rimantas 
Benetis, sveikindamas susirinkusią 
Kauno klinikų bendruomenę, ska
tino bent trumpam pamiršti rūpes
čius ir pasidžiaugti Mokslo ir žinių 
diena. „Pandemijos metu jūs, medi
kai, valdėte procesus, puikiai dirbote 
ir kovojote su infekcija. Bet iš sunkių 
situacijų mes išeiname stipresni ir 
galingesni, – sakė prof. R. Benetis. – 
Ačiū Kauno klinikoms už bendradar
biavimą, kurį Universitetas jaučia; už 
palaikymą, bendras idėjas ir darbus.“

Ministrės pirmininkės patarėja 
sveikatos, socialinės politikos ir ne
įgaliųjų klausimais dr. Živilė Gudle
vičienė ragino ligoninės bendruo
menę išsikelti pažadus ir juos tesėti: 
„Naujų pradžių metu dažnai išsike
liame pažadus, kurie, jei tik visi virstų 

1»  ■Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. 
dr. Renaldas Jurkevičius.  ■LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis.

 ■Ministrės pirmininkės patarėja sveikatos, socialinės po-
litikos ir neįgaliųjų klausimais dr. Živilė Gudlevičienė.

 ■Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. ■ Šventės svečiai klausėsi LSMU MA choro „Neris“ atliekamų kūrinių.

realybe, pasaulį paverstų geresniu ir 
šviesesniu. Linkiu, kad pavyktų laikytis 
išsikeltų tikslų, o pasaulį kurtų moks
las, pažanga, geri norai ir darbai.“

Sveikinimo žodį tardamas Kau
no arkivyskupas metropolitas Kęs
tutis Kėvalas bendruomenei linkėjo 
atradimo džiaugsmo, bendrystės, 

naujų akademinių metų, kupinų 
įkvėpimo ir kūrybinių minčių.

Apžvelgus praėjusių akade
minių metų įvykius ir ateities ini

ciatyvas, šventės svečiai klausėsi 
LSMU MA choro „Neris“ atliekamų 
kūrinių.

Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų bend-
ruomenė Didžiojoje 

auditorijoje tradi-
ciškai susitiko pami-
nėti Mokslo ir žinių 
dieną iškilmingoje 
Rugsėjo 1-osios 
penkiaminutėje.

Kauno klinikos nemažai 
pasikeitė
„Pacientų tarybą nusprendėme 

įsteigti, įgyvendindami Kauno klinikų 
strategiją ir diegdami pacientų cen
triškumo modelį ligoninėje. Suinte
resuotųjų įtraukimas į ligoninės val
dymą yra labai svarbus, o Pacientų 
tarybos veikla yra būdas įtraukti pa
cientus į Kauno klinikų valdymą. Juk 
dažnai reali situacija geriausiai mato
ma pacientų ar juos lydinčių artimųjų 
akimis, – sako Kauno klinikų genera
linis direktorius prof. habil. dr. Renal
das Jurkevičius. – Noriu padėkoti pir
majai Pacientų tarybai už reikšmingą 
darbą. Dėl jos veiklos per trejus me

Kadenciją baigė pirmoji Pacientų taryba Lietuvoje
Rugpjūčio pabaigoje kadenciją baigė pirmoji 
Pacientų taryba Lietuvoje, veiklą pradėjusi 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje 
Kauno klinikose 2019 metų rudenį. Pacientų 
taryba – tai patariamasis ligoninės administracijos 
organas, sudarytas iš pacientų ir pacientų 
organizacijų atstovų, skirtas pacientų ir jų artimųjų 
patirtims Kauno klinikose gerinti. Pirmoji taryba 
per trejus metus pateikė net 103 pasiūlymus 
Kauno klinikų administracijai, iš kurių daugiau nei 
pusė įgyvendinti arba šiuo metu yra įgyvendinami.

tus Kauno klinikos nemažai pasikeitė: 
nuo nedidelių idėjų iki reikšmingų po
kyčių tiek pacientams, tiek darbuoto
jams. Džiaugiuosi, kad su taryba vyko 
efektyvus bendradarbiavimas: aktyviai 
ir racionaliai diskutavome, kodėl rei
kalingi vieni ar kiti pokyčiai ar idėjos, 
ir dalis jų jau sėk mingai įgyvendinti.“ 

Kauno klinikų Pacientų tarybos 
pirmininkė Inga LaukytėBudrie
nė dėkojo visiems tarybos nariams 
už nuoširdų darbą ir atsakomybę: 
„Džiaugiamės, kad mūsų tarybos 
narių ir ligoninės administracijos 
nuomonės sutapo – ga
lėjome vieningai dirbti.  »7
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Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje lankėsi 
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai. Vizito 
metu svečiai susipažino su Šeimos medicinos klinikoje 
teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, aptarė 
artimiausius planus ir bendradarbiavimo galimybes.

Kauno klinikų fotoinf.

PSO atstovų vizitas

LSMU Virškinimo sistemos tyrimo instituto jaunoji 
mokslininkė susitiko su Nobelio premijos laureatais
2022 m. birželio 26 d.–liepos 1 d. Lindau (Vokietija) 
vyko susitikimas su Nobelio premijos laureatais. 
Tai buvo 71-asis susitikimas, šiais metais skirtas 
chemijai, jame dalyvavo 35 Nobelio premijos 
laureatai. 

Akad. prof. Limas Kupčinskas,
Lietuvos mokslų akademijos 
Biologijos, medicinos ir 
geomokslų skyriaus pirmininkas

Patvirtino Gretos 
Varkalaitės kandidatūrą
Lietuvos mokslų akademija 

(LMA) yra pasirašiusi Savitarpio su
pratimo Memorandumą su Lindau 
Nobelio laureatų susitikimų taryba 
ir Lindau Nobelio premijos laurea
tų susitikimų prie Konstancos eže
ro fondu. Tokiu būdu LMA turi gali
mybę nominuoti 3 talentingiausius 
studentus ir jaunuosius mokslinin

kus dalyvauti šiame renginyje. Kon
kursas buvo organizuojamas ke
liais etapais – Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Šiais metais LMA buvo gautos 6 pa
raiškos ir doktorantų kategorijoje da
lyvauti nominuota buvo Greta Var
kalaitė (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas (LSMU), Virškinimo sis
temos tyrimų institutas, Klinikinės ir 
molekulinės gastroenterologijos la
boratorija). Atsižvelgusi į doktoran
tės mokslinį indėlį (per doktorantū
ros laikotarpį paskelbė 16 straipsnių 
žurnaluose, su svorio koeficientu, 
tarp jų prestižiniuose „Gut Microbes“ 
(IF 9,7), „EBioMedicine“ (IF11,2)), ak

tyvų dalyvavimą mokslinėje veikloje 
bei svarias žymių mokslininkų reko
mendacijas, Lindau Nobelio laureatų 
susitikimų taryba patvirtino G. Varka
laitės kandidatūrą.

Lindau miestelyje, Vokietijoje, 
jaunieji mokslininkai iš viso pasaulio 
(apie 90 skirtingų šalių) turėjo gali
mybę dalyvauti susitikimuose su 
Nobelio premijos laureatais, kur jie 
pristatė savo tyrimus, apmąstė savo 
karjerą ir kalbėjosi su atrinktais jau
naisiais mokslininkais. 

Kvietimo sulaukė 
net trys lietuviai
Šiais metais kvietimo dalyvau

ti sulaukė apie 600 jaunųjų moksli
ninkų, tarp jų net trys lietuviai – dokt. 
Greta Varkalaitė, Lukas Naimovičius 
(Vilniaus universitetas) ir dr. Viktori
ja Glembockytė (Ludwig 
MaximiliansUniversität 
München).  »8
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Užduotys priartinamos 
prie aktualijų
Renginį organizuoja Lietuvos 

greitosios medicinos pagalbos įs
taigų asociacija, Lietuvos skubiosios 
medicinos draugija, Lietuvos sveika
tos mokslų universiteto Ekstrema
liosios medicinos katedra, Lietuvos 
Šaulių sąjunga ir kiti partneriai. Grei
tosios medicinos pagalbos žaidy
nės §– tai unikali galimybė itin sun
kų ir atsakingą darbą atliekantiems 
medikams susitikti, sužinoti skubio
sios pagalbos naujienas, pasidalyti 
patirtimi su kolegomis. Žaidynių už
duotys visuomet priartinamos prie 
aktualijų – dažniausiai pasitaikančių 
kvietimų priežasčių, Lietuvos ir pa
saulio įvykių. Užduotys vyksta mies
te, visas jas gali stebėti miesto gy
ventojai ir svečiai. 

Renginys vyks dvi dienas. Jo 
metu pirmąją žaidynių dieną vyks 
masinės nelaimės rungtis. Atsižvel
giant į geopolitinę situaciją ir esan
čias grėsmes, 2022 metų Lietuvos 
greitosios medicinos pagalbos žai
dynės tikslingai orientuotos GMP 
medikų pasiruošimui teikti pagalbą 

Geriausi greitosios medicinos 
pagalbos ekipažai varžysis Kaune
Rugsėjo 15–17 dienomis Kaune 
vyks Lietuvos greitosios medicinos 
pagalbos žaidynės. Jau keturioliktą kartą 
organizuojamo renginio metu varžysis 
trisdešimt geriausių Lietuvos ir užsienio 
šalių greitosios medicinos pagalbos (GMP) 
komandų. 

ir valdyti situacijas esant dideliems 
nukentėjusiųjų skaičiams, mode
liuojamos situacijos esant įvairioms 
grėsmėms, skatinamas tarpinstitu
cinis bendradarbiavimas. Siekiant 
sudaryti galimai realias aplinkybes, 
planuojame imituoti kovinę situa
ciją esant dideliam nukentėjusių
jų skaičiui. Miesto centre, Laisvės 
alėjoje, prie Šv. Arkangelo Myko
lo bažnyčios (Soboras), įvyks išpuo
lis, kurio metu bus daugiau kaip 
300 nukentėjusiųjų. Šių metų žai
dynės bus ypatingos tuo, kad pa
galbą nukentėjusiems teiks civiliai 
ir karo medikai, Karo ligoninės kie
me ir požeminėje automobilių aikš
telėje Vienybės aikštėje bus įrengtos 
mobilios ligoninės, kur bus teikiama 
specializuota pagalba. Nuo 17 val. 
bus atidaryta Karo ligoninės terito
rija, kur visi norintys galės apžiūrėti 
mobilią karo ligoninę, operacines ir 
pabendrauti su karo medikais. 

Antrąją varžybų dieną – rug
sėjo 16 dieną, vyks GMP brigadų 
varžybos, teikiant pagalbą įvairio
se klinikėse situacijose. Užduotys 
orientuotos į pagalbos veiksmus, 

esant įvairiausioms klinikinėms si
tuacijoms, su kuriomis gali susidurti 
GMP medikai, ir priartintos prie šių 
dienų aktualijų. 

Mokymai gyventojams 
ir miesto svečiams
Moksliniais tyrimais įrodyta, 

kad gaivinimo sėkmė priklauso nuo 
pačiomis pirmosiomis minutėmis 
suteiktos pagalbos kokybės. Tad 

PROGRAMA:
Rugsėjo 15 diena
18 val. GMP automobilių paradas ir varžybų atidarymas Vie-
nybės aikštėje.
19 val. masinė nelaimė Laisvės alėjoje, prie Soboro.
19.30 val. pagalba saugioje priebėgoje Vienybės aikštės pože-
minėje automobilių aikštelėje.
20 val. pagalba mobilioje karo ligoninėje, Karo ligoninės parkas.

Rugsėjo 16 diena
9.30–17.30 val. imituotos užduotys įvairiose miesto erdvėse. 
Tikslias užduočių vietas ir naujausią informaciją apie varžybas 
rasite Krizių tyrimo centro Facebook puslapyje.

svarbu, kad kuo daugiau žmonių 
gebėtų kokybiškai suteikti pirmąją 
pagalbą. Todėl penktadienį nuo 11 
val. Kauno „Akropolyje“ vyks moky
mai Kauno gyventojams ir svečiams, 
kaip atlikti pradinį gaivinimą, teikti 
pagalbą kritinių būklių, tokių kaip 
kraujavimas, trauminiai pažeidimai 
metu, kaip elgtis ekstremalių situ
acijų metu. Mokymus organizuoja 
LSMU Skubiosios medicinos klini

kos gydytojairezidentai, Karo me
dicinos instruktoriai. 

Organizatoriai kviečia visus 
LSMU bendruomenės narius susipa
žinti su greitosios medicinos pagal
bos ir karo medikų darbu iš arčiau 
ir pamatyti, kaip teikiama pagalba 
imituotiems nukentėjusiems viešo
se vietose.

Organizatorių vardu LSMU 
Ekstremalios medicinos katedra
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Pastaruoju metu į Kauno klinikas vis 
dažniau atvyksta vaikai, patyrę sužeidimus 
įkandus šunims. Nuo sausio 1 dienos 
Kauno klinikose gydyti 107 šunų 
apkandžioti vaikai. Ypač daug nukentėjusių 
nuo naminių gyvūnų pacientų atvyko 
liepos mėnesį – jų buvo net 30. 

Medikai ir pareigūnai perspėja – 
daugėja vaikų, nukentėjusių nuo 
šunų įkandimų

Liepos mėnesis 
nustebino gausa 

mažamečių 
pacientų, 

skyriuje gydytų 
dėl laukinių ar 

naminių gyvūnų 
įkandimų.

Vaikų intensyvios terapijos 
skyriaus (VITS) vadovas doc. Vaido
tas Gurskis pritaria, kad liepos mė
nesis nustebino gausa mažamečių 
pacientų, skyriuje gydytų dėl lauki
nių ar naminių gyvūnų įkandimų. 
„Liepą skyriuje iš viso gydyta 60 vai
kų, iš kurių 3 atvyko dėl namuose 
laikomų šunų daugybinių įkandi
mų, – pastebi doc. V. Gurskis. – At
rodytų, kad sužalojimus patyrusių 
vaikų skaičius nedidelis, bet lygi
nant su ankstesniais metais – ne
įprastas. Ankstesniais metais VITS 
būdavo gydoma vos vienas tokius 
sužalojimus patyręs vaikas arba iš 
viso tokių pacientų nebūdavo vi
sus metus.“

Šunys vaikams apkandžioja 
galūnes, veidą, kartais ir kitas kūno 
sritis, nelygu vaiko amžius ir gyvūno 
dydis. „Šunų ir kitų augintinių įkan
dimų žaizdos sunkiai gyja, neretai 
supūliuoja. Kartu su vietiniu žaizdų 
gydymu tenka skirti ir antibakterinį 
gydymą. Kartais, esant tam tikroms 
aplinkybėms, skiriama pasiutligės 
imunoprofilaktika, – aiškina prof. 
R. Kėvalas. – Įkandus augintiniui, at
siranda psichologinės traumos. Be 
to, lieka žaizdų randai, kartais ir vi
sam gyvenimui.“

Reikalinga intensyvi 
priežiūra
Neretai sužalotiems vaikams 

prireikia operacijos, po kurios ma
žiausiai 24 valandas reikalinga in
tensyvi priežiūra. Doc. V. Gurskio 
teigimu, VITS dažniausiai gydomi 
tie pacientai, kuriems diagnozuo
tos daugybinės gilios žaizdos, ypač 
veido srityje, reikalaujančios chirur
ginio gydymo. „Veido, ypač burnos 
ir lūpų srityje, audiniai linkę greitai 
tinti, todėl gali sutrikti kvėpavimo 
takų funkcija, vaikai negali gerti, val
gyti. Dėl šios priežasties pacientams 
skiriama lašinė infuzija, o nuo skaus
mo – stiprūs nuskausminamieji vais
tai“, – pasakoja docentas.

Kartais, patyrus atvirus ir gilius 
pilvo srities sužalojimus, pacien
tams prireikia pakartotinių tyrimų 
dėl galimo vidaus organų sužeidi
mo. „Reikia pastebėti, kad gyvūno 
seilės nėra švarus ir sterilus skys
tis, todėl net po profilaktinio anti
biotikų skyrimo gali atsirasti odos 
ir gilesnių minkštųjų audinių infek
cija, reikalaujanti ilgalaikio medika
mentinio gydymo ar pakartotinės 
chirurginės intervencijos“, – teigia 
doc. V. Gurskis. 

Įprastai vaikai nukenčia nuo 

savų ar artimų draugų namuose 
laikomų gyvūnų. Mažieji pacientai, 
atvykę į gydymo įstaigą, pasakoja 
įvairias įkandimų istorijas: netikėtai 
šuo apkandžiojo bėgiojantį 
kieme, svečiuose besilankančiam 
vaikui, peršokęs voljero tvorą, 
įkando šuo. Pasitaikė atvejų, kai 
net savas augintinis bežaidžiant 
pradėjo kandžioti veidą. „Vertinant 
aplinkybes, kodėl nuo gyvūnų 
nukenčia vaikai, matoma, kad jie 
neatsakingai elgiasi glostydami 
nepažįstamus šunis. Taip pat daug 
sužalojimų įvyksta tiesiog su jais 
žaidžiant arba augintiniui užpuolus 
netikėtai“, – priduria prof. R. Kėvalas.

Šuo – ne tik šeimos narys, 
bet ir gyvūnas
Siekiant išvengti skaudžių ne

laimių, įkandus augintiniui, Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos ko
misariato Reagavimo valdybos Ki
nologų poskyrio viršininkas Audrius 
Pet rėnas pataria nepamiršti, kad 
šuo – itin aktyvus gyvūnas, todėl jį 
reikia dresuoti, „iškrauti“ jo energiją 
tiek fiziškai, tiek protiškai. „Jis yra ne 
tik šeimos narys, bet ir gyvūnas. Šu
nį reikia mylėti, prižiūrėti ir juo rū
pintis, bet jis taip pat turėtų laiky

tis taisyklių, kurios aiškiai apibrėžtų, 
kaip galima ir kaip negalima elg
tis, – tikina A. Petrėnas. – Leidus šu
niui ką nors daryti, to negalima jam 
uždrausti staiga. Kitu atveju augintis 
gali pradėti nepasitikėti šeimininku, 
jam gali būti neaišku, koks elgesys 
tinkamas. Šunį nuo mažens augi
nant tinkamai ir dresuojant, jis šei
mos nario, neturėdamas tam jokios 
priežasties, tikrai nepuls.“

Auginant namuose šunį, kai 
šalia auga vaikas, svarbu bendrau
ti ir su juo. Vaikui reikia paaiškinti, 
kad augintinis nebūtinai norės žais
ti su juo tiek, kiek nori jis. Be to, svar
bu stebėti šuns kūno judesius, nes 
dažnai augintinio agresija yra išpro
vokuojama. „Uodegos vizginimas 
ne visada reiškia, kad augintinis lai
mingas, ypač tada, kai uodega vizgi
nama lėtai, šuns kūnas įsitempęs, o 
ausys stačios. Šunį gali išprovokuoti 
ėjimas link jo šaukiant ar mosikuo
jant rankomis“, – pažymi A. Petrė
nas. Jis priduria, kad nereikėtų truk
dyti šuns, kai jis ėda ar miega, bei 
stengtis nepalikti vaikų vienoje pa
talpoje su šunimi be priežiūros.

Visgi, jei nutiko taip, kad au
gintis užpuolė, norint apsisaugoti 
ir atbaidyti šunį, reikėtų prisidengti 
daiktu. Pasak Kinologų poskyrio vir
šininko, tai gali būti susukta striukė 
ar kitas drabužis, rankinė, kuprinė ir 
pan. „Prisidengus daiktu, šuo kąs į jį, 
o žmogus nukentės mažiau, – aiški
na jis. – Neturint pagalbinio daikto, 
galima pabandyti užlipti ant aukš
tesnės pakylos. Nepatartina šuns 
baidyti šaukiant ar mosikuojant ran
komis. Taip pat nerekomenduojama 
bėgti, nes šuo – medžiotojas, todėl 
pradės vytis.“

Medikai ir pareigūnai ragina 
gyventojus išlikti atsakingus ir tin
kamai auginti bei dresuoti savo au
gintinius. Tokiu būdu bus galima iš
vengti skaudžių nelaimių ir išsaugoti 
savo sveikatą.

Kauno klinikų ir Kauno apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato inf.
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Daugėja nukentėjusių 
nuo šunų vaikų skaičius
Kauno klinikų Vaikų ligų klini

kos vadovas prof. Rimantas Kėva
las teigia, kad nors aiškios tenden
cijos pagal amžių įžvelgti negalima, 
tačiau šiais metais dažniausiai pa
galbos prireikė 6–11 metų vaikams. 
„Jauniausias pacientas, nukentė
jęs nuo šuns, buvo 4 parų naujagi
mis, – sako prof. R. Kėvalas. – Daž
niausiai vaikus sužaloja šunys ir tik 
maža dalis kačių, žiurkių bei šeškų. 
Per paskutinius dvejus metus didė
ja tik nukentėjusių vaikų nuo šunų 
skaičius, sužalojimų dažnis nuo kitų 
naminių gyvūnų nesikeičia.“

 ■A. Petrėnas. 

 ■Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas prof. Rimantas 
Kėvalas.

 ■Vaikų intensyvios terapijos skyriaus (VITS) vadovas doc. 
Vaidotas Gurskis.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuotr.
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Įgyvendintų dar-
bų skaičiai kalba 
patys už save: 
57 įgyvendinti 
arba įgyvendi-
nami projektai, 
17 šiuo metu 
sprendžiama.

Kadenciją baigė pirmoji Pacientų taryba Lietuvoje
Pateikėme 103 pasiūly
mus, perdavėme 7 pa
cientų nusiskundimus. 

Esame dėkingi už pasitikėjimą ir 
galimybę kalbėti ir nepatogiomis 
temomis. Galėjome ne tik siūlyti 
idėjas, bet ir jas įgyvendinti. Įgyven
dintų darbų skaičiai kalba patys už 
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Šiuo metu Kauno klinikos skelbia atranką į naują Pacientų tarybą ir 
kviečia esamus ir buvusius Kauno klinikų pacientus, jų artimuosius 
bei pacientų organizacijų atstovus dalyvauti atrankoje. Pacientų ta-
ryba renkama 3 metų kadencijai. Tikimės, kad kartu galėsime tęsti 
reikšmingus darbus ir įgyvendinti naujas idėjas! Daugiau apie at-
ranką į Pacientų tarybą skaitykite čia: https://www.kaunoklinikos.
lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/pacientu-taryba/. 

save: 57 įgyvendinti arba įgyvendi
nami projektai, 17 šiuo metu spren
džiama (ieškoma būdų, kaip juos 
geriausiai įgyvendinti).“ 

Pirmąją Pacientų tarybą suda
rė septyni nariai, atstovavę skirtin
goms pacientų grupėms: pirmuoju 
tarybos pirmininku išrinktas Šarū
nas Narbutas, vėliau jo darbus tę
susi Inga LaukytėBudrienė, Kristi
na Antanavičienė, Jūratė Budrienė, 
Rūta Dvylytė, Lolita Salienė ir Vai
da Urbaitytė. Pacientų taryba sėk
mingai atstovavo skirtingoms sri
tims, išsakė savo pastebėjimus bei 
teikė rekomendacinio pobūdžio 
siūlymus ligoninės administracijai, 
kaip galima gerinti teikiamų pas
laugų kokybę. Jos nariai aktyviai 
dalyvavo organizuojamose konfe
rencijose, atstovavo tarybai ir gar
sino jos vardą, įsitraukė į papildo
mas veiklas.

Išspręsta ne viena 
pacientams ir jų 
artimiesiems opi problema
Per trejus metus Kauno klini

kų Pacientų tarybos iniciatyva iš
spręsta ne viena pacientams ir jų 
artimiesiems opi problema, page
rintos sąlygos tiek stacionare, tiek 
konsultacijų pas gydytojus specialis
tus metu. Pasak I. LaukytėsBudrie
nės, daug dėmesio skirta socialinių 
darbuotojų ir psichologų paslaugų 
prieinamumui gerinti. Be to, teikti 
siūlymai dėl pacientų saugumo, pri
vatumo, socialinės gerovės, į šeimą 
orientuotos slaugos, gerintos sąly
gos akliesiems ir silpnaregiams, ju
dėjimo negalią turintiems pacien
tams įrengti liftai, o vienas jų – šalia 
Kauno klinikų koplyčios. Kiti reikš
mingi ir įgyvendinti pirmosios ka
dencijos Pacientų tarybos siūlymai: 
onkologinėmis ligomis sergantiems 

pacientams sudaryti „žalieji korido
riai“, pacientams stacionare tą pačią 
dieną atliekami keli tyrimai, taip tau
pant jiems brangų laiką, pagerintas 
dietologo paslaugų prieinamumas. 
Taryba rūpinosi, kad būtų užtikrintas 
kompensuojamųjų priemonių priei
namumas vaikams: gastrostominiai 
ir tracheostominiai vamzdeliai.

Pacientų taryba atkreipė admi
nistracijos dėmesį, kaip galima pa
gerinti sąlygas pacientams, gydo
miems Kauno klinikų stacionaro 
skyriuose. Pavyzdžiui, įrengta biblio

tekėlė Ortopedijos traumatologijos 
skyriuje, sudarytos sąlygos pacien
tams patogiau apsipirkti, įrengta 
savitarnos skalbykla Neonatologi
jos klinikoje bei skubiosios pagal
bos mygtukai Naujagimių ligų sky
riuje. Daug dėmesio skirta vaikams, 
sergantiems retomis ligomis, ir jų 
šeimoms, susisteminta informaci
ja naujagimio besilaukiančioms šei
moms, stengtasi užtikrinti ligoninėje 
besigydančių pacientų fizinį aktyvu
mą (pagal būklę). 

Kauno klinikų inf.

Patikimos mobiliosios programėlės 
sveikatos sistemoje – jau realybė?
Senstant Europos šalių populiacijai ir didėjant sveikatos 
priežiūros išlaidoms, ieškoma būdų, kaip optimizuoti procesus 
ir užtikrinti tolygesnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
kartu išlaikant aukštą jų kokybę. Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninė Kauno klinikos kartu su užsienio šalių 
partneriais jungiasi prie dar vieno tarptautinio „Europos 
Horizonto“ programos lėšomis finansuojamo projekto 
„Label2Enable“. Šiuo projektu siekiama sukurti mobiliųjų 
sveikatos ir sveikatinimo programėlių vieningą ir standartizuotą 
ženklinimo strategiją, kuri būtų atpažįstama, patikima ir skatintų 
sveikatos priežiūros specialistus labiau integruoti mobiliųjų 
aplikacijų naudojimą kasdienėje praktikoje.

Efektyviai prisideda 
prie sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo 
gerinimo
„Atlikti moksliniai tyrimai rodo, 

jog mobiliosios programėlės, skir
tos sveikatos duomenims apdoro
ti, efektyviai prisideda prie sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo 
gerinimo“, – teigia viena iš projekto 
vadovų, Kauno klinikų Šeimos medi
cinos klinikos šeimos gydytoja Kris
tina Ziutelienė. 

Šiuo metu pasaulyje yra dau
giau nei 300 tūkstančių mobilių svei
katos aplikacijų, tad specialistams 
pasirinkti tik patikrintas ir aukščiau
sius standartus atitinkančias mobi
lias aplikacijas tampa vis sunkiau. 
„Tačiau, kaip ir su kiekvienu produk
tu, norint, kad tokios programėlės 
būtų saugios, efektyvios ir patogios 
vartotojui (šiuo atveju tiek pacientui, 
tiek sveikatos priežiūros specialistui), 
reikalingas aiškus jų standartizavi
mas. Taip pat specia lus, paprastas ir 
suprantamas jų ženklinimas, remian
tis aiškiais vertinimo kriterijais“, – pa
brėžia kartu projekte dalyvaujantis 
Radiologijos klinikos gydytojas ra
diologas Antanas Montvila.

Kauno klinikų ligoninė įvertin
ta ne tik kaip regiono lyderė, akty
viai siekianti inovacijų įgyvendini
mo, teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas pacientams, tačiau ir 
kaip institucija, vienijanti gausų bū
rį pripažintų gydytojų, slaugytojų ir 
kitų specialistų, dirbančių su paci
entais visuose sveikatos priežiūros 
paslaugų lygiuose. „Tapus projek
to partneriais, Kauno klinikų atsto
vai, pasitelkdami ligoninės tarptau
tinį įdirbį ir ryšius, bus atsakingi už 
sveikatos priežiūros specialistų eks

pertinės darbo grupės sukūrimą. Ši 
grupė konsultuos projekto vykdy
tojus, kuriant mobiliųjų programė
lių ženklinimą“, – sako K. Ziutelienė. 

„Projekto partneriai labai daug 
dėmesio skiria visų suinteresuotų 
grupių įtraukimui į aiškaus standar
tizuoto ženklinimo proceso sukū
rimą. Ypatingą dėmesį skiria svei
katos priežiūros specialistams ir 
pacientams, numatydami konsul
tacijas su gydytojais, slaugytojais ir 
kitais ekspertais, dirbančiais tiesiogi
nį klinikinį darbą, žinoma, įtraukiant 
ir pacientus“, – teigia A. Montvila.

Kai kur mobiliosios 
programėlės jau yra 
kompensuojamos kaip 
medicinos pagalbos 
priemonė
Kai kuriose šalyse mobiliosios 

programėlės jau yra kompensuoja
mos kaip medicinos pagalbos prie
monė. Pavyzdžiui, Belgijoje po są
nario endoprotezavimo operacijos 
į namus išleistas pacientas naudo
jasi programėle, kurioje ne tik pildo 
dienyną apie savo nusiskundimus, 
atliktas veiklas, tokias kaip kinezite
rapeuto skirtą mankštą, tačiau pa
jutus naujus simptomus ar būklės 

pablogėjimą turi galimybę tiesio
giai susisiekti su priskirtu ligos atve
jo vadybininku. Tikėtina, jog su lai
ku tokios programėlės populiarės ir 
bus taikomos vis plačiau klinikinė
je praktikoje. 

Užmegzti ryšiai su „Label2E
nable“ projekto partneriais, turin
čiais ilgametę patirtį skaitmeninės 
medicinos, standartizavimo ir ki
tose srityse, tikimasi, padės toliau 
bendradarbiauti ne tik kuriant, die
giant mobiliąsias programėles, skir
tas sveikatos sektoriui, tačiau ir ki
tų skaitmeninių sveikatos inovacijų 
kategorijose. „Tokia kryptis ligoni
nei padėtų dar labiau įtvirtinti savo 
pozicijas tiek regione, tiek Europoje 
teikiant kvalifikuotą, kokybišką ir ino
vatyvią sveikatos priežiūrą mūsų pa
cientams“, – teigia šeimos gydytoja.

Europos Sąjungos (ES) lėšomis 
finansuojamas projektas „Label2Ena
ble“ truks dvejus metus. Projekte da
lyvauja 14 organizacijų iš septynių ES 
šalių: Belgijos, Kroatijos, Vokietijos, Ita
lijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Ispanijos.

Skaitmeninės technologijos 
keičia žmonių gyvenimą
Skaitmeninės technologi

jos keičia žmonių gyvenimą. Euro

pos komisija yra pasiryžusi pasiekti, 
kad šis dešimtmetis taptų Europos 
skait meniniu dešimtmečiu. „Europos 
hori zontas“ – tai didžiausia ES moks
linių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
programa. Kauno klinikų specialistai 
jau dalyvauja keliuose tarptautiniuo
se šios programos lėšomis finan
suojamuose projektuose: „Europos 
onkologinių ligų radiologinių vaiz
dų duomenų bazės sukūrimas – 
EuCanImage“, „Envision – dirbti
nio intelekto taikymo galimybės 
COVID19 pacientų stebėsenai ir 
gydymo taktikos parinkimui inten
syvios terapijos skyriuje“, „COVend“ – 
mokslinis ir klinikinis COVID19 ligai 
gydyti skirtų vais tų tyrimas ir „Pri
mavera“ – monokloninių antikūnų 
ir vakcinų poveikio antimikrobiniam 
atsparumui prognozavimas. 

„Nepaprastai džiaugiuosi mū
sų specialistų entuziazmu, kom
petencijomis bei moksliniu poten
cialu. Artimiausiu metu ketiname 
prisijungti prie dar dviejų Europos 
Horizonto lėšomis finansuojamų 
projektų“, – pažymi Kauno klinikų 
direktorius visuomenės sveikatai, 
mokslui ir studijoms doc. dr. Tomas 
Lapinskas.

Kauno klinikų inf.

Šiuo metu pasau-
lyje yra daugiau 

nei 300 tūkstančių 
mobilių sveikatos 

aplikacijų, tad spe-
cialistams pasirink-

ti tik patikrintas 
ir aukščiausius 

standartus atitin-
kančias mobilias 
aplikacijas tampa 

vis sunkiau. 
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LSMU Virškinimo sistemos tyrimo 
instituto jaunoji mokslininkė susitiko 
su Nobelio premijos laureatais

Renginio programa bu
vo labai įvairi, ją suda
rė bendros Nobelio pre

mijos laureatų paskaitos, paskaitos 
Nobelio laureatų pasirinkta tema 
(Agora talk), viešos diskusijos (Pa-
nel discussion), mažesnės apimties 
diskusijos su atskirais Nobelio pre
mijos laureatais (Open exchange), 
partnerių renginiai, mokslo pus
ryčiai (Scien ce Breakfasts) ir moks
lo pasivaikščiojimai (Science Walks), 
kur jaunieji mokslininkai rūpimus 
klausimus su laureatais galėjo ap
tarti uždarose grupėse. 

„Dalyvavimas šiame renginyje 
buvo neįkainojama patirtis. Susitiki
mas su Nobelio premijos laureatais 
ir, drąsiai galima teigti, perspekty
viausiais jaunaisiais mokslininkais, 
kai visi (ir laureatai, ir jaunieji moks
lininkai) dalijasi įvairiais sunkumais, 
viltimis ir dega atradimo džiaugs
mu, daro šią vietą ypatinga. Įspū
džiai lieka visam gyvenimui, nes tu 
tampi didžiulės bendruomenės da
limi ir Lindau Alumni nariu. Didžiu
lį įspūdį paliko galimybė betarpiš
kai bendrauti su mokslo pasaulio 
žvaigždėmis, vakarienės metu man 
pačiai garbė teko sėdėti šalia prof. 
JeanMarie Lehn (1987 m. Chemi
ja) ir iš pirmų lūpų išgirsti apie šiuo 
metu vis dar aktyviai vykdomus jo 
naujausius tyrimus“ – dalijosi G. Var
kalaitė.
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 ■Lietuvos atstovai Lindau susitikime. G. Varkalaitė (kairėje).

G. Varkalaitės nuotr.

Jaunieji mokslininkai iš viso pasaulio 
(apie 90 skirtingų šalių) turėjo 

galimybę dalyvauti susitikimuose 
su Nobelio premijos laureatais.

Padėka
Norime labai padėkoti Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės klinikos gydytojai doc. dr. Alinai Kuzminienei 
už profesionalumą, atsakingumą, puikiai atliktą operaciją sūnui bei rūpestį apsilankius. Nuostabi, dėmesin-
ga ir labai maloni gydytoja. 

Nuoširdžiausia padėka nuo Kajaus šeimos.

Noriu tarti nuoširdžiausius padėkos žodžius Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 
Ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovui gydytojui ortopedui traumatologui m. dr. Arūnui Verteliui 
už nuoširdumą, kantrybę, išsamią konsultaciją prieš numatytą operaciją, už profesionaliai rugpjūčio 4 d. 
atliktą kelio sąnario endoprotezavimo operaciją.
Ačiū gyd. rezidentui Kiprui.
Ačiū gydytojui anesteziologui m. dr. Janiui Zinkui.
Ačiū antros operacinės personalui.
Ačiū pooperacinės palatos personalui.
Ačiū Ortopedijos traumatologijos skyriaus slaugytojoms bei slaugytojų padėjėjoms ne tik už profesio-
nalumą, bet ir nuoširdumą bei palaikymą. 
Jūs visi žinote mano sudėtingesnį atvejį ir nestandartinę reabilitaciją. Noriu su Jumis tyliai pasidžiaugti, kad 
jau vaikštau su ramentais ir lėtais mažais žingsneliais einu savarankiško gyvenimo link. AČIŪ JUMS!
Jums visiems ir Jūsų šeimoms linkiu stiprios sveikatos. Tegul Jūsų širdys būna pilnos meilės sau ir kitiems! 
Tegul Jus visada lydi Dievo palaima!

Nuoširdžiai Vaidevutė ir jos šeimos nariai
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Nepaisant 
visų svarbių 
pasiekimų, 

retų ligų srityje 
mažosios 
valstybės 

susiduria su 
specifiniais 
iššūkiais.
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Kauno klinikų medikai dalyvavo retų 
nervų ir raumenų ligų mokymuose
Kauno klinikų Nervų ir raumenų ligų 
centro medikai rugpjūčio mėnesį užbaigė 
intensyviai. Paskutinę rugpjūčio savaitę 
jie dalyvavo raumenų MRT mokymuose, 
vykusiuose Kauno klinikose, ir 2-ojoje Baltijos 
neuromiologijos mokyklos konferencijoje 
Rygoje. Šių renginių tikslas – dalytis gerąja 
specialistų patirtimi, diagnozuojant bei 
gydant retas nervų ir raumenų ligas. Daug 
dėmesio skirta raumenų distrofijai ir jos 
diagnostikos galimybėms.

Sritis labai keitėsi
Pasak Kauno klinikų Nervų ir 

raumenų ligų centro vadovės Eve
linos Grušauskienės, nervų ir rau
menų ligų sritis pastaraisiais metais 
labai keitėsi: plečiantis genetinių 
tyrimų galimybėms, vis dažniau 
nustatomas genetinis pokytis, le
miantis ligos atsiradimą, keičiasi li
gų klasifikacijos, stebėjimo ir gydy
mo taktika. „Nepaisant visų svarbių 
pasiekimų, retų ligų srityje mažo
sios valstybės susiduria su specifi
niais iššūkiais, todėl džiaugiamės, 
kad su kolegomis iš Baltijos valsty
bių galime keistis neįkainojama pa
tirtimi“, – sako ji.

Konferencijos metu suteikta 
proga pasikonsultuoti su eksper
tais iš užsienio šalių dėl paciento li
gos priežasties, kuri net ir po daugy
bės tyrimų liko nenustatyta. „Mums, 
kaip gydytojams, svarbu, kad gavo
me gairių, kuriomis kryptimis paci
entą reikėtų toliau tirti, – įspūdžiais 
dalijasi Kauno klinikų Neurologi
jos klinikos gydytoja vaikų neurolo
gė Milda Dambrauskienė. – Pacien
to šeimai tapo ramiau, kai sulaukė 
ekspertų patvirtinimo dėl nustaty
tos diagnozės.“

Susitiko daugiau nei 
100 specialistų
Pirmosios dvi Baltijos neuro

miologijos mokyklos vyko Latvijoje, 
o kitais metais ją Lietuvoje organi
zuos Kauno klinikų Nervų ir raume
nų ligų centro komanda. „Tikimės 
Lietuvoje sulaukti tarptautinio ly
gio ekspertų ir pasinaudoti galimy
bėmis, kurias suteikia narystė Euro
pos referencijos tinkle EURONMD. 
Per pastaruosius metus tinklo eks
pertai įvertino Baltijos šalių padary
tą pažangą, paragino Baltijos šalims 
bendradarbiauti, dalytis savo patir
timi, vykdomais tyrimais ir pasieki
mais“, – pabrėžia E. Grušauskienė.

2ojoje Baltijos neuromiologi
jos mokykloje susitiko daugiau nei 
100 nervų ir raumenų ligų specia
listų. Jie klausėsi lektorių iš Suomi
jos, Prancūzijos, Italijos, Švedijos 
bei dalijosi savo patirtimi ir kasdie
nėje praktikoje kylančiais klausimais. 
Konferencijoje dalyvavo gydyto
jos neurologės E. Grušauskienė, M. 
Dambrauskienė, Indrė BanaitytėBa
leišienė, gydytojai rezidentai Agnė 
Šmigelskytė, Jonas Andreikėnas, 
Agnė Stašaitytė.

Siekiant kuo tiksliau ir anksčiau 
diagnozuoti klastingas nervų ir rau

 ■Kauno klinikų delegacija.

 ■Raumenų MRT mokymai. Kauno klinikų nuotr.

 ■Prof. P. Karjlė. 

menų ligas, svarbus glaudus gydy
tojų neurologų ir radiologų bendra
darbiavimas. „Raumenų ultragarsinis 
tyrimas, MRT – tai neinvaziniai tyri
mai, suteikiantys papildomos trūks
tamos informacijos medikams apie 
ligą. Šie tyrimai klinikinėje praktiko
je dar naudojami palyginti nese
niai, o galimybė dalyvauti raumenų 
MRT mokymuose atveria sklandes
nes šių ligų diagnozavimo galimy
bes“, – teigia centro vadovė.

Jai pritaria ir Kauno klinikų Ra
diologijos klinikos gydytoja radio
logė Kristina Valatkevičienė, kuri 
mano, kad, siekiant informatyvaus 
ir naudingo MRT, svarbu užtikrin
ti glaudų tarpdisciplininį medikų 
bendradarbiavimą. „Norint pasiekti 
aukštesnę tyrimų kokybę ir didesnes 
diagnostines galimybes bei tyrimų 
prieinamumą pacientams, tikslinga 

spręsti ir klausimą apie specializuotų 
funkcinių diagnostinių centrų įkūri
mą“, – pastebi gydytoja radiologė. 

Patobulino žinias ir 
praktinius įgūdžius
Raumenų MRT mokymų me

tu gydytojai radiologai patobulino 
žinias ir praktinius įgūdžius neuro
miologijos srityje. Taip pat atnaujino 
magnetinio rezonanso tomografijos 
skenavimo protokolus pagal nau
jausias EURONMD rekomendacijas. 

„Pastaruoju metu sparčiai to
bulėja raumenų radiologiniai ty
rimai. Ultragarsinė (UG) ir MRT 
diagnostika suteikia papildomos in
formacijos medikui, o MRT vis daž
niau naudojamas nervų ir raumenų 
ligomis sergantiems pacientams tir
ti, – aiškina K. Valatkevičienė. – Svar
bu mokėti taikyti šiuos tyrimus, nes 

jų rezultatai ir išvados papildo kitų 
tyrimų duomenis. Be to, MRT gali
ma diagnozuoti įvairias įgimtas rau
menų distrofijos formas.“

Mokymus radiologams ir ra
diologijos technologams vedė vie
nas geriausių pasaulyje raumenų 
magnetinio rezonanso tomografi
jos (MRT) ir spektroskopijos (MRS) 
ekspertų – prof. Pjeras Karljė. 

Kauno klinikos asocijuoto nario 
teisėmis į Europos referencijos cent
rų tinklą, skirtą nervų ir raumenų li
goms (EURONMD), buvo priimtos 
prieš trejus metus. Tai vienintelė gy
dymo įstaiga Lietuvoje, dalyvaujan
ti šio tinklo veikloje ir tai – svarbus 
įvertinimas ligoninei, liudijantis, kad 
teikiamos paslaugos atitinka aukš
tus Europos referencijos centrų tink
lo reikalavimus. 

Kauno klinikų inf.
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“, birželio 
mėnesį baigęs koncertų bei dainų švenčių 
maratoną, liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
sugrįžo energingai pajudėti folklorinių 
liaudies šokių ritmais kartu su užsienio 
medicinos studentais. 

Aktyvi „Ave Vitos“ vasara

Bendradarbiaujant su Lietu
vos medicinos studentų asociacija 
(LiMSA) suorganizuoti du šokių va
karai tarptautinės IFMSA mainų pro
gramos studentams iš užsienio, atlie
kantiems mėnesio trukmės praktiką 
Kauno klinikose. Tiek liepos, tiek rug
pjūčio mėnesio studentai turėjo ga
limybę susipažinti su tradiciniu lie
tuvių tautiniu kostiu mu, pasipuošti 
tautiniais atributais, išmokti folklo

rinių šokių ir net sudainuoti keletą 
žodžių lietuvių kalba. Užsienio stu
dentus išlydėję atgal į gimtuosius 
kraštus, „Ave Vitos“ ansambliečiai to
liau tęsia folkloro programų sezoną 
LSMU pirmakursių stovyklose Lateže
ryje, o jau rugsėjo pradžioje vyks ats
tovauti universitetui ir garsinti lietu
vių tautinio meno į Italiją! 

LSMU tautinių šokių ansamblis 
„Ave Vita“

Agnė Pelegrimaitė 
LSMU Health Psychology Programme 
graduate

I currently completed a postgradu
ate Erasmus+ internship in Spain, Mar
bella, which lasted 2 months.

This year I graduated from the Ba
chelor of Health Psychology programme 
at LSMU and will be studying in masters’ 
programme of Clinical Health Psycholo
gy. I chose the place of practice by my
self. I had to search for a long time be
cause I wanted to find a purposeful 
place that would reflect the desired spe
cialization in my Master’s programme 
in Clinical Health Psychology. So, I am 
extremely happy to have discovered the 

Autism Association “AAAR Marbella”.
Probably, the decision to leave on

ly after finishing my bachelor’s studies, 
especially during the summer period, 
might seem strange to someone, but I 
wanted to test myself and use the the
oretical and practical knowledge acqui
red at the university in practice.

I was able to work in a summer 
camp where children with ASD were 
integrated into activities together with 
neurotypical children.

I worked with several therapists 
and volunteers. A lot of attention was 
paid to working with the children.

I had to communicate, participate 
in various activities, play and observe. 
I was helping the therapists and also, 

and I was working individually with 
child ren with ASD.

Furthermore, I observed therapists 
applying ABA, and ESDM methodolo
gies, also, activities of social groups, and 
processes of psychological assessment.

I tried to make the most of my free 
days and I visited nearby cities because 
there is a lot to see there! I visited such 
cities as Malaga, Seville, Ronda, Fuengi
rola, Estepona, Tarifa, I even managed to 
go to Gibraltar and Morocco (Marrakesh, 
Casablanca, Rabat).

I am very happy to be able to 
use this opportunity and I strongly re
commend everyone to go for an intern
ship abroad because it is an invaluable 
experience!!! 

Agnė Pelegrimaitė 
LSMU Sveikatos psichologijos 
programos absolventė

Šiais metais baigiau sveika
tos psichologijos bakalauro studi
jas LSMU ir įstojau į klinikinės svei
katos psichologijos magistrantūrą 
LSMU. Neseniai baigiau podiplo
minę Erasmus+ praktiką Ispanijoje, 
Marbeloje, kuri truko 2 mėnesius. 
Praktikos vietą rinkausi pati, ieškoti 
teko ilgai, nes norėjosi susirasti tiks
lingą vietą, kuri atspindėtų norimą 
specializaciją. Tad esu be galo lai
minga atradusi autizmo asociaciją 
,,AAAR Marbella”. 

Tikriausiai sprendimas išvykti tik 
pasibaigus bakalauro studijoms kaž
kam galėtų atrodyti keistas, ypač va
saros laikotarpiu, tačiau norėjau iš
bandyti save, teorines ir praktines 
žinias, įgytas universitete, panaudo
ti praktikoje. 

Dirbau vasaros stovyklose, ku

Neįkainojama patirtis Erasmus+ podiplominėje 
stažuotėje Ispanijoje

An invaluable experience in an Erasmus+ 
postgraduate internship in Spain

riose vaikus, turinčius ASS, stengia
masi integruoti į veiklas kartu su 
neurotipiškais vaikais. 

Dirbau su keliais terapeutais 
ir savanoriais. Stovykloje darbui su 
vaiku skiriamas labai didelis dėme
sys. Teko dalyvauti įvairiose veiklo

se: bendrauti, žaisti, stebėti ir in
dividualiai dirbti su vaiku, turinčiu 
ASS. 

Taip pat stebėjau terapeutų dar
bą: individualų darbą, taikant ABA, ES
DM metodikas, socialinių grupių vedi
mą, psichologinį įvertinimą. 

Laisvas dienas stengiausi iš
naudoti turiningai ir aplankyti netoli 
esančius lankytinus objektus, mies
tus, nes pamatyti čia tikrai yra ką! 
Aplankiau tokius miestus kaip Ma
lagą, Seviliją, Rondą, Fuengirolą, Es
teponą, Tarifą, pavyko netgi nuvyk

ti į Gibraltarą bei Maroką (Marakešą, 
Kasablanką, Rabatą). 

Esu labai laiminga pasinau
dojusi šia galimybe ir visiems re
komenduoju išvykti į praktiką 
užsienyje, nes tai neįkainojama 
patirtis!!!”

Autorės nuotr.

Photo by Agnė Pelegrimaitė
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Prof. Aurelija Blaževičienė, 
prof. Olga Riklikienė

Summer season was not on
ly for vacations, but also for inter
national visits. Dean of the Nursing 
Faculty Prof. Jūratė Macijauskienė 
and the Head of the Nursing Clinic 
prof. Aurelija Blaževičienė in July vi
sited the New York University Ro
ry Meyers School of Nursing, with 
which the very productive coope
ration has been going on for a de
cade. 

This visit was very intensive 
and productive. LSMU representa
tives with Rory Meyers School of 
Nursing Dean Prof. Eileen M. Sulli
vanMarx discussed further coope
ration, faculty and student exchan
ge opportunities. During meeting 
with the lecturers of the “Advan
ced nursing practice” study pro
gramme, prof. Jamisetta Newland, 
Prof. Merry Jo Veter, the need for 
advanced practice nurses was dis
cussed  especially during the CO
VID19 pandemic, new standards 
for existing training and new trai
ning methods during the pande
mic were overviewed.

With Prof. With Bei Wu, Vice 
Dean for Research, nursing doc
torates were discussed, the issu
es facing both New York Universi
ty nursing doctoral students and 
our nursing doctoral students. The 
professor also introduced their on
going research and the possibility 

Prof. Aurelija Blaževičienė, 
prof. Olga Riklikienė

Vasara buvo skirta ne tik atos
togoms, bet ir tarptautiniams vizi
tams. Slaugos fakulteto dekanė prof. 
Jūratė Macijauskienė ir Slaugos kli
nikos vadovė prof. Aurelija Blaževi
čienė liepos mėnesį lankėsi Niujor
ko universiteto Rory Meyers slaugos 
mokykloje, su kuria labai produkty
vus bendradarbiavimas tęsiasi jau 
dešimtmetį. 

Šis vizitas buvo intensyvus ir re
zultatyvus. Su Rory Meyers slaugos 
mokyklos dekane prof. Eileen M. Sulli
vanMarx buvo aptartas tolesnis ben
dradarbiavimas, dėstytojų ir studen
tų mainų galimybės. Susitikimo metu 
su išplėstinės slaugos praktikos studi
jų programos dėstytojais prof. Jami
setta Newland, prof. Merry Jo Veter 
diskutavome apie išplėstinės slaugos 
praktikos slaugytojų poreikį – ypač 
COVID19 infekcijos metu, jų rengi
mo naujus standartus ir naujus mo
kymo metodus pandemijos metu. 

Su prof. Bei Wu, prodekane 
moksliniams tyrimams, diskutavome 
apie slaugos doktorantūras, proble
mas, su kuriomis susiduria tiek Niu
jorko universiteto slaugos mokslo 
krypties doktorantai, tiek mūsų slau
gos mokslo krypties doktorantai. Pro
fesorė supažindino su jų vykdomais 

tyrimais ir galimybe atlikti tyrimus iš 
atvirų prieigų duomenų, tai labai po
puliarėja mokslo pasaulyje.

Prof. Allison P.Squires, Florence 
S. Downs programos, skirtos slau
gos moksliniams tyrimas, direktorė 
pakvietė jungtis į tarptautinį moks
lininkų aljansą, kuris vykdo tyrimus 
apie COVID19 pasekmes slaugy
tojams ir slaugai. Šiuo metu vyks
ta vertinimas ir tikimės, kad tyrimas 
Lietuvoje startuos rudenį.

Dar vienas džiuginantis bend

radarbiavimo rezultatas – bendros 
paskaitos ir seminarai slaugos studi
jų programos studentams. Planuo
jama ir jau rengiamas tvarkaraštis, 
kad spalio mėnesį bendruomenės 
slaugos modulio užsiėmimuose 
galėtų dalyvauti Niujorko universi
teto slaugos studijų programos stu
dentai ir LSMU būsimieji slaugytojai. 
Užsiėmimus ves abiejų universitetų 
dėstytojai. 

Šis vizitas akivaizdžiai parodė, 
kad nuoseklus ir ilgametis darbas 

ERASMUS+ programos mainų vizitai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose

Autorių nuotr.

plėtojant bendradarbiavimą duoda 
rezultatų tiek įgyvendinant studijų 
procesą, tiek kuriant studijų progra
mas bei atliekant mokslinius tyrimus.

Su nekantrumu laukiame ru
dens, nes spalio mėnesį atvyksta dvi 
išplėstinės slaugos praktikos slaugy
tojos, profesorės, kurios ves paskai
tas, seminarusdiskusijas studentams 
ir praktikuojantiems slaugytojams.

Slaugos klinikos prof. Olga Rik
likienė liepos 31–rugpjūčio 14 d. su 
Erasmus+ dėstytojų mainų vizitu lan
kėsi Quinnipiac universiteto Slaugos 
mokykloje (QU), Hamdene, Konek
tikuto valstijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. LSMU Slaugos klinikos 
bendradarbiavimas su šia mokslo įs
taiga tęsiasi nuo 2017 metų. Per šį lai
kotarpį įvyko abipusiai keleto dėsty
tojų ir bibliotekos darbuotojų mainai, 
skaitytos paskaitos ir vesti seminarai 
studentams, doktorantams, dėstyto
jams. 2019 m. šiame universitete trijų 
mėnesių stažuotes atliko dvi Slaugos 
fakulteto doktorantės. Bendradarbia
vimą skatina lietuvių išeivijos atstovė, 
QU slaugos profesorė Laima Karosas, 
kuri reguliariai lankosi mūsų universi
tete ir vykdo akademines bei moks
lines veiklas. 

Šio vizito metu Olga Riklikienė 
dalijosi savo patirtimi apie vadovavi
mą slaugos studentų praktiniam mo
kymui, pristatė vykdomus tyrimus 

dvasingumo tema, susitiko su sta
tistikos profesoriumi Richard Feinn ir 
aptarė statistinio modeliavimo pro
gramų tinkamumą slaugos moks
lo darbams, analizavo teorinių kin
tamųjų ryšių patikrinimo statistinio 
modeliavimo metodais principus. 
Slaugos fakultete rimtai susidomė
ta dėstytojų statistinio modeliavimo 
kompetencijų bei techninių galimy
bių plėtra, netrukus bus organizuoja
mi mokymai tokia tematika ir siekia
ma įsigyti reikalingą programą, todėl 
profesoriaus konsultacijos ir pasida
lijimas praktinėmis įžvalgomis buvo 
labai vertingi. 

Viešint QU bibliotekoje, kur 
kartu su mokslo srities biblioteki
ninke Rachel Lerner sukurta paieš
kos strategija sisteminės literatū
ros apžvalgai. Ši apžvalga atliekama 
vykdant tarptautinio projekto veik
las. Rachel Lerner jau lankėsi LSMU 
2019 metais ir vėl planuotų atvykti 
skaityti paskaitas ir vesti seminarus.

Per keletą bendradarbiavimo 
metų užsimezgė tvirti ir veiksmingi 
santykiai tarp LSMU MA Slaugos kli
nikos bei QU Slaugos mokyklos. 

Erasmus+ programa sudaro 
sąlygas bendradarbiavimui stiprin
ti, siekti aukštesnio slaugos studijų ir 
mokslo lygio mūsų šalyje, didina dės
tytojų dalykines ir kultūrines kompe
tencijas bei pasitenkinimą darbu.

ERASMUS+ programme exchange visits in 
the United States of America

of conducting research from open 
access data, which is becoming ve
ry popular in the world of science.

Prof. Allison P. Squires, direc
tor of the Florence S. Downs Pro
gram for Nursing Scholars, invited 
to join an international alliance of 
researchers conducting research 
on the implications of COVID19 
for nurses and nursing. The instru
ment is currently being evaluated 
and we hope that the study will 
begin in Lithuania in the fall.

Another significant result of 
cooperation is joint lectures and 
seminars for students of the “Nur
sing” study programme. A schedule 
is being planned and already being 
prepared so that New York Univer
sity nursing degree students and 
LSMU future nurses can participa
te in the classes of the “Community 
Nursing” module together in Octo
ber. The classes will be conducted 
by teachers from both universities.

This visit clearly confirmed that 
consistent and longterm work in 
developing cooperation yields re
sults, both in implementing the 
study process and in creating stu
dy programmes and conducting 
scientific research.

We are looking forward to the 
fall, as two advanced practice nur
ses, professors, are coming to LSMU 
in October to give lectures, conduct 
seminars and discussions for both 
students and practicing nurses.

On July 31August 14 prof. Ol

ga Riklikienė from Nursing clinic  vi
sited Quinnipiac University School 
of Nursing (QU) in Hamden, Con
necticut, United States of America 
on an Erasmus+ faculty exchange 
visit. The cooperation of the LSMU 
Nursing Clinic with this scientific 
institution has been ongoing since 
2017. During this period, mutual ex
change of several teachers and li
brary staff took place, QU delivering 
lectures and seminars for students, 
doctoral students, and teachers. In 
2019 two doctoral students of the 
Nursing Faculty completed three
month internships at this universi
ty. Cooperation is significantly en
couraged by the representative of 
the Lithuanian diaspora, QU nursing 
professor Laima Karosas, who visits 
our university quite regularly and 
carries out academic and scientific 
activities.

During this visit, Olga Riklikie
nė shared her experience of super
vising the practical training of nur
sing students, presented ongoing 
research on the topic of spirituali
ty, met with professor of statistics 
Richard Feinn and discussed the 
suitability of statistical modeling 
programmes for nursing research, 
analyzed the principles of testing 
the relationships between theoreti
cal variables using statistical mode
ling methods. The Nursing Faculty 
is greatly interested in the develop
ment of teachers’ statistical mode
ling competencies and technical 

capabilities, training on such topics 
will soon be organized and the aim 
is to acquire the necessary pro
gramme, so the professor’s consul
tations and sharing of practical insi
ghts were very valuable.

During a visit to the QU libra
ry a search strategy for a systema
tic literature review was developed 
together with research librarian 
Rachel Lerner. This review is carried 
out as part of the activities of an in
ternational project. Rachel Lerner 
already visited LSMU in 2019 and 

plans to come again to give lectu
res and conduct seminars.

Over several years of coope
ration, a strong and effective relati
onship has been established be
tween the LSMU Nursing Clinic and 
the QU School of Nursing.

The Erasmus+ program creates 
favorable conditions for strengt
hening cooperation, achieving a 
higher level of nursing studies and 
science in our country, and increases 
the subject and cultural competen
ces and job satisfaction of teachers.
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Šarūnė Marašinskienė,
Rūta Šveistienė,
Alma Račkauskaitė
Lietuvos nykstančių ūkinių 
gyvūnų augintojų asociacija, 
LSMU Gyvulininkystės institutas 
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių 
išteklių apsaugos koordinavimo 
centras

Tikslas – pristatyti 
geriausius senųjų veislių 
ūkius
Projektas buvo įgyvendina

mas remiantis dviem elektroninės 
komunikacijos priemonėmis: virtu
alūs gerųjų kaimo plėtros pavyz
džių turai ir audiovizualinė produk
cija. Šio projekto tikslas – pristatyti 
penkis skirtinguose Lietuvos regio
nuose esančius sėkmingiausiai KPP 
priemones įsisavinusius bei geriau
sią praktiką rodančius mišrius nyks
tančių vietinių ūkinių gyvūnų ūkius. 

Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitete Gyvulininkystės institute, 
Baisogaloje, įkurtas Lietuvos ūkinių 
gyvūnų genetinių išteklių apsau
gos koordinavimo centras koordi
nuoja ūkinių gyvūnų nacionalinių 

Ūkiniai gyvūnai virtualiame pasaulyje
2021–2022 metais Lietuvos nykstančių 
ūkinių gyvūnų augintojų asociacija 
kartu su LSMU Gyvulininkystės instituto 
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių 
apsaugos koordinavimo centru vykdė 
projektą „Ūkiniai gyvūnai virtualiame 
pasaulyje“ (Nr. PLKT-KS-21-1-00949-PR00) 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „Techninė 
pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo 
tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas 
elektroninėms komunikacijos priemonėms. 

genetinių išteklių kaupimą, tyrimą, 
stebėseną ir išsaugojimą Lietuvoje. 
Norite išvysti senųjų lietuviškų ūki
nių gyvūnų veislių ir sužinoti apie 
jų ypatingąsias savybes? Žemaitu
kai, šėmi ir baltnugariai galvijai, se
nojo genotipo Lietuvos juodmar
giai ir žalieji galvijai, vištinės žąsys, 
šiurkščiavilnės avys, vietinės ir bal
tosios kiaulės, vietinės ožkos – čia 
susipažinsite su Lietuvos ūkinių gy
vūnų genofondu. 

Ūkininkai, norintys 
išsaugoti vietines 
lietuviškas veisles
Taip pat norime pasidžiaug

ti, kad dar turime ir ūkininkų, kurie 
tiki idėja išsaugoti vietines lietuviš
kas veisles, įžvelgia jose privalumų ir 
stengiasi ne tik jas auginti, bet ir ga
mina iš jų galutinį produktą taip su
kurdami darbo vietas savo artimie
siems ar kaimynams. Kelmės rajone, 
Dubysos slėnyje įsikūręs ūkinin
kas Žanas Talandis su šeima augi
na šėmas karves ir gamina kietąjį 
parmezano sūrį. Lietuvos juodgal
ves avis auginantys Kristina ir Jūris 
Milišiūnai sugalvojo, kaip įveiklin

ti avių vilną ir kitą iš jų gautą pro
dukciją, skiria daug laiko švietėjiš
kai veiklai. Ūkininkas Vidas Kūlokas 
laiko baltnugarę karvę, žemaitukus, 
stambiuosius žemaitukus bei teikia 
jojimo paslaugas, taip supažindin
damas su Kauno marių kraštovaiz
džiu. Vištinių žąsų augintojai Dalia 
ir Dimitrijus Jakovlevai vykdo įvai
rias edukacijas. 

Projekto metu turėjome ga
limybę šiuos ūkius pateikti kitaip, 
įamžinant juos virtualiuose turuo
se ir trumpuose reportažiniuose fil
muose. Tai suteiks puikią galimybę 
ne tik šiuolaikiškai susipažinti su sau
gomais Lietuvos ūkiniais gyvūnais, 
bet ir įgyti žinių apie saugomų ūki
nių gyvūnų auginimą, panaudoji
mą Lietuvoje bei išskirtines jų ūki
nes savybes. 

Su projekto galutiniu rezultatu 

jau netrukus kviesime Jus susipažin
ti užsukus į Lietuvos ūkinių gyvūnų 
genetinių išteklių apsaugos koordi

navimo centro internetinį tinklalapį 
https://gic.lsmuni.lt/en ir Facebook 
socialiniame tinkle. 

https://gic.lsmuni.lt/en
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ŠV. MIŠIOS UŽ LSMU 
AKADEMINĘ 
BENDRUOMENĘ

 K I E K V I E NĄ  A N T R A D I E N Į  1 6 . 3 0  V A L .
L S M U  Š v .  R o k o  k o p l yč i o j e

CR, A. Mickevičiaus g. 9, 022

Savo intencijas šv. Mišioms galite
užrašyti pas sielovados koordinatorę.

Koplyčia  yra atrakinta visada,
 todėl į ją užeiti galite Jums patogiu metu.

Prieš Šv. Mišias yra 
galimybė atlikti Išpažintį

LSMU DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ
PILIGRIMINĖ 

KELIONĖ Į ŠILUVOS ATLAIDUS

R U G S Ė J O  1 1  D .

REGISTRACIJA IKI  

RUGSĖJO 7 D. 867160300
REGISTRACIJA

Išvykimas 9 val. grįžimas iki 19 val.

PRO MEMORIA

Besibaigiant vasarai, rugpjūčio 30 d., netekome Lietuvos biofizikės, habilituotos bio-
medicinos mokslų daktarės, ilgametės Kardiologijos instituto vyriausiosios mokslo dar-
buotojos, Vidos Gendvilienės. 

Vida (Tamulevičiūtė) Gendvilienė gimė 1946 m. kovo 30 d. Vilniuje. Pavilnyje praleido sa-
vo vaikystę, mokyklos ir studijų metus. 1963 m., baigusi Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyk-
lą, pradėjo studijas Vilniaus universiteto (VU) Gamtos mokslų fakultete (1963–1968), kurį 
baigusi įgijo biofizikos specialybę. Mokslo paslaptys Vidą Gendvilienę sudomino jau stu-
dijų metais. Būdama trečiame-ketvirtame kursuose pradėjo eksperimentus su gigantinių 
neuronų elektriniais atsakais, VU Biochemijos ir Biofizikos katedroje Ląstelių biofizikos la-
boratorijoje. Tapo studentų mokslinės draugijos nare. Būdama studente, pradėjo skaity-

ti mokslinius pranešimus ne tik savo Alma Mater, bet ir kitose šalies aukštosiose mokyklose. Baigusi studijas 1968 m., 
dirbo VU Biochemijos ir Biofizikos katedroje. Pasižymėdama ypatingu aktyvumu ir moksliniu žingeidumu V. Gendvilie-
nė ne tik dirbo VU, bet 1969 m. dalyvavo įkuriant Membranų biofizikos laboratoriją Kauno Medicinos institute (dabar 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), kuri tuo pačiu pavadinimu išliko iki šių dienų. Naujai Kaune įkurtoje Membra-
nų biofizikos laboratorijoje, V. Gendvilienė vykdė visą savo mokslinę veiklą. Ji ne tik dalyvavo įkuriant šią laboratoriją, 
bet taip pat prisidėjo įdiegiant naujus tyrimo metodus. Po stažuotės Varšuvos Medicinos centre jos iniciatyva labora-
torijoje buvo surinkta ir paleista visos perfuzuojamos širdies (Langendorfo) metodika. Mokslininkės veikla neapsiribo-
jo vien tik eksperimentiniu tiriamuoju darbu ar rašant ir vykdant įvairius nacionalinius ir tarptautinius mokslinius pro-
jektus. Ji aktyviai dalyvavo organizuojant mokslines konferencijas ir simpoziumus, kurie vyko Palangoje (1969–1979) ir 
į kuriuos susiburdavo 100–150 dalyvių iš įvairių šalių. V. Gend vilienė aktyviai dalyvavo sudarant ir spausdinant konfe-
rencijų medžiagą. 1969 m. buvo išleistas pirmasis leidinys „Statistikinė elektrofiziologija“, o vėliau – leidiniai „Membra-
nų biofizika“, kurie atliko svarbų vaidmenį membranologijai ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų. Dirbant laboratorijo-
je, V. Gendvilienė 1976 m. apgynė daktaro disertaciją, 1996 m. – habilituoto biomedicinos mokslų daktaro disertaciją. 
Svarbiausia V. Gendvilienės mokslinio darbo kryptis buvo širdies ląstelių elektromechaninio aktyvumo reguliavimo me-
chanizmų širdies audiniuose ir vienetinėse miokardo ląstelėse, bei naujų kardiotropinių medžiagų veikimo mechaniz-
mų tyrimai tiek normos, tiek hipoksinėmis (išemijos) sąlygomis. V. Gendvilienė paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių 
straipsnių, jai vadovaujant sėkmingai apgintos 4 mokslų daktaro disertacijos. 

Vida Gendvilienė mūsų atmintyje išliks kaip itin profesionali, darbšti ir iniciatyvi kolega bei nuoširdi, nestokojanti 
jumoro asmenybė, kuri mylėjo gyvenimą ir žmones.

Kardiologijos instituto Membranų biofizikos laboratorijos bendradarbiai

Baigiantis šiltai ir gražiai vasarai, Anapilin išėjo gydytojas chirurgas Vitoldas Kie
višas.

Vitoldas gimė ir augo Mažeikų rajone, gražiose Viekšnių apylinkėse prie srau
niosios Ventos. Baigęs vidurinę mokyklą, jaunatviškų svajonių paviliotas keletą me
tų savo ateitį siejo su aviacija.

Pasikeitus aplinkybėms, įstojo studijuoti į tuometį Kauno medicinos institutą, 
kurį baigė 1970 m. ir nuo tada pradėjo savo darbinę veiklą Respublikinėje Kauno kli
nikinėje ligoninėje (dabar Kauno klinikos).

Vitoldas Kievišas dirbo gydytoju chirurgu II Chirurgijos skyriuje. Jaunas gydyto
jas aktyviai ir neskaičiuodamas darbo valandų pasinėrė į chirurginę veiklą, semda

masis patirties iš vyresniųjų kolegų įsisavino platų chirurginių operacijų diapazoną. Didžiąją chirurginės veik
los dalį sudarė urgentinė chirurgija, abdominalinės chirurgijos operacijos.

Tapęs aukščiausios kvalifikacijos chirurgu, pasižymėdamas rūpestingumu ir kruopštumu, organizacinė
mis savybėmis V. Kievišas buvo pakviestas dirbti Klinikų generalinio direktoriaus pavaduotoju chirurgijos rei
kalams. Eidamas šias pareigas gydytojas rūpinosi chirurginės pagalbos tobulinimu ir naujų gydymo metodų 
diegimu Kauno klinikų chirurginio profilio skyriuose, daug rūpesčio skyrė tuo metu statomam naujam opera
cinių ir reanimacijos korpusui.

Nuo 1989 m. Vitoldas Kievišas buvo paskirtas I Chirurgijos skyriaus vedėju. Šiam darbui jis skyrė didžiąją sa
vo laiko dalį, nuo pat ankstyvo ryto aplankydamas sunkiausius ir sudėtingiausius pacientus, kartu juos aptarda
mas su bendradarbiais pasitarimų metu, operuodamas ir asistuodamas jaunesniems kolegoms iki vėlyvo vakaro.  

Įvykus Chirurgijos klinikos reorganizacijai, nuo 1998 m. V. Kievišas dirbo Endokrininės chirurgijos sekto
riuje, įsisavino minimaliai invazyvių antinksčių operacijų metodiką, atliko daug skydliaukės, prieskydinių liaukų 
operacijų. Tai buvo geras klinicistas, patikimas ir darbštus, siekiantis tobulėti ir mylintis savo profesiją chirur
gas. Rūpinimasis paciento gerove buvo jo prioritetas visos darbinės veiklos metu.

Su gyvenimo drauge Aušra užaugino tris sūnus, džiaugėsi gražiu anūkų būriu. Mylėjo gamtą, kurioje ir 
praleisdavo beveik visą savo laiką, pasitraukęs iš chirurginės veiklos.

Reikšdami nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems, prisiminsime Vitoldą Kievišą kaip darbštų, nuošir
džiai besirūpinantį pacientais, visuomet pasiruošusį padėti savo bendradarbiams kolegą.

Kauno klinikų Chirurgijos klinikos bendradarbiai

Zita Bartkevičiūtė gimė 1945 m. vasario 9 d. Siručių kaime, Raseinių rajone. 
1952–1959 metais mokėsi Pikčiūnų (Raseinių r.) mokykloje, 1967–1971 metais – Ty
tuvėnų tarybinio ūkio technikume (Kelmės r.), 1971–1976 metais studijavo Lietuvos 
veterinarijos akademijos Zootechnikos fakultete. Visur buvo geriausia: su pagyrimu 
baigė ir technikumą, ir Veterinarijos akademiją. 1976–1979 metais dirbo jaunesnią
ja mokslo darbuotoja Veterinarijos akademijos Specialiosios zootechnikos katedroje. 
1979–1982 metais buvo Leningrado žemės ūkio instituto Gyvulių šėrimo katedros 
aspirantė. Ilgametė darbuotoja Gyvūnų mitybos katedroje asistente pradėjo dirbti 
1982 metais, o nuo 1988 metų buvo minėtos katedros docentė. Zita Bartkevičiūtė 
kvalifikaciją kėlė Latvijos žemės ūkio akademijoje (1989), Hohenheimo žemės ūkio 
universitete (1995), Švedijos žemės ūkio universitete, Upsaloje (1997).

Zita Bartkevičiūtė skaitė pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, vykdė 
mokslinius tyrimus įvairių žemės ūkio gyvulių šėrimo, normavimo, pašarų ruošimo ir pašarų bei racionų pa
pildų panaudojimo srityse. Buvo Lietuvos zootechnikų sąjungos ir Lietuvos žolininkų draugijos narė. 1996 m. 
buvo apdovanota Lietuvos žemės ūkio ministerijos padėkos raštu.

Mūsų kolegė buvo savo darbą mylinti ir jam atsidavusi, labai bičiuliška, kukli ir sąžininga.
Docentės Zitos Bartkevičiūtės atminimas ilgai išliks jos buvusių studentų ir bendradarbių atmintyje. Juk 

žmogus nemirtingas tiek, kiek save išdalija kitiems.... 
LSMU VA Gyvūnų mitybos katedros bendradarbiai

HABIL. DR. VIDA GENDVILIENĖ (1946–2022) 

VITOLDAS KIEVIŠAS (1942 12 10–2022 08 30)

DOC. ZITA BARTKEVIČIŪTĖ (1945 02 09–2022 08 06)

Gydytoją radiologę Liliją Butkevičienę, mirus mylimam tėveliui,  
nuoširdžiai užjaučia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės kolektyvas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 
filialo Onkologijos ligoninės kolektyvas nuoširdžiai užjaučia gydytoją 

endoskopuotoją Remigijų Urbštą netekus mylimo tėvelio.

Dėl brangaus tėvelio mirties Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologinės ligoninės Anesteziologijos ir 

intensyviosios terapijos bei Operacinės skyrių kolektyvai nuoširdžiai užjaučia 
vyresniąją slaugytoją – slaugos administratorę Giedrę Jonauskienę.

Bendrosios praktikos slaugytoją Neringą Gabrielaitienę,  
mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo 
Onkologijos ligoninės Chirurgijos skyriaus kolektyvas.
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Medicinos akademijoje:
 ■Dekano Visuomenės sveikatos fakultete
Darbo užmokestis 2172–2715 Eur už 1,0 et. darbo 

krūvį, neatskaičius mokesčių.
Pretendentai į fakulteto dekano pareigas turi atitikti rei-

kalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto se-
nato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto dekanų ir 
mokslo institutų direktorių rinkimų reg lamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti rinkimuose. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo ko-

piją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos apra-
šymą.

5. Fakulteto veiklos plano projektą.
6. Mokslinių darbų sąrašą.
7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas 

(originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus 
grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuora-
šus, patvirtintus notaro), leidžiančius objektyviai įvertinti 
pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 7 d. Persona-
lo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos moks-
lų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasiteirau-
ti tel. 8 37 465415. 

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
 ■1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlygini-

mas 1746,60 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių) Biochemijos katedroje.
 ■1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, at-

lyginimas 1764,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Akių ligų klinikoje.
 ■3 docentų (2 × 0,5 et. ir 1 × 0,25 et., mokslo kryptis – 

medicina, atlyginimas 1616,32 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių), 2 lektorių (1 × 0,25 et., mokslo 
kryptis  – medicina, 1 x 0,25 et., mokslo kryptis  – slau-
ga, atlyginimas 1616,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių) ir 2 asistentų (2 × 0,25 et., moks-
lo kryptis – medicina, atlyginimas 1540,32 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir gine-
kologijos klinikoje.
 ■1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atly-

ginimas 1616,32 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) ir 2 asistentų (2 × 0,75 et., mokslo kryp-
tis – medicina, atlyginimas 1540,32 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių) Bendrosios chirurgijos kli-
nikoje.
 ■1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atly-

ginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) Imunologijos ir alergologijos klinikoje.
 ■1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, at-

lyginimas 2172,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Neurologijos klinikoje.
 ■1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlygi-

nimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) Pulmonologijos klinikoje.
 ■3 docentų (1 × 1,0 et., 2 ×0,25 et., mokslo kryptis – me-

dicina, atlyginimas 1810,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, 
neatskaičius mokesčių) ir 6 lektorių (6 × 0,25 et., moks-
lo kryptis – medicina, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Radiologijos klinikoje.
 ■1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių) Reumatologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:
 ■1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – odontologija, at-

lyginimas 1620,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.

Slaugos fakultete:
 ■1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – slauga, atlygi-

nimas 2534,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) Slaugos klinikoje.
 ■1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlygi-

nimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) Vaikų reabilitacijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:
 ■1 mokslo darbuotojo (1 × 0,25 et., mokslo kryptis – vi-

suomenės sveikata, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos tyrimų ins-
titute.

Veterinarijos akademijoje:
Gyvūnų mokslų fakultete:
 ■1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – gyvūnų moks-

lai, atlyginimas 1616,34 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių) Gyvūnų auginimo technologijų 
institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius rei-
kalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 pa-
tvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkur-
sų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, 
organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo dar-
buotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/ 
konkursas--pareigoms-eiti/. 

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti studijų 
dalyko „Biochemija“ dėstymo žemės ūkio mokslų srities 
studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis 
patirties, mokslinio darbo patirties – docento pareigoms 
eiti Biochemijos katedroje. 2. Turėti galiojančią medici-
nos praktikos licenciją: gydytojo oftalmologo – profeso-
riaus pareigoms eiti Akių ligų klinikoje, gydytojo specia-
listo – lektoriaus ir asistento pareigoms eiti Bendrosios 
chirurgijos klinikoje, gydytojo neurologo – profesoriaus 
pareigoms eiti Neurologijos klinikoje, gydytojo pulmono-
logo – docento pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje, 
gydytojo radiologo – docento ir lektoriaus pareigoms ei-
ti Radiologijos klinikoje, gydytojo reumatologo – docento 
pareigoms eiti Reumatologijos klinikoje. 5. Turėti slaugos 
mokslo krypties daktaro laipsnį, studijų dalykų „Slaugos 
etika“, „Slaugos lyderystė“, „Teorinis išplėstinės slaugos 
praktikos pagrindimas ir slaugytojo vaidmuo bei kom-
petencijos“ dėstymo patirties – profesoriaus pareigoms 
eiti Slaugos klinikoje. 6.  Turėti galiojančią gydytojo vai-
kų neurologo medicinos praktikos licenciją, ne mažesnę 
kaip 5 metų akademinio darbo patirtį, ne mažesnę kaip 
10 metų praktinio darbo patirtį vaikų abilitacijos – reabi-
litacijos srityje – docento pareigoms eiti Vaikų reabilitaci-
jos klinikoje. 7. Turėti tarptautinių ir nacionalinių projektų 
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontro-
lės srityje planavimo ir įgyvendinimo patirties – moks-
lo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų institute.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą 

formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal 

Europass formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei sie-

kiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, do-
cento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba 
mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikaci-
jų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedago-
ginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas 
(originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grą-
žinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuora-
šus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dir-
bantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kva-
lifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (origi-
nalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grą-
žinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, 
patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą 
bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 7 d. Per-
sonalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, 
Kaunas.

Pasiteirauti tel. 8 37 465415. 
Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, 
Kaunas, SKELBIA RINKIMUS VIEŠO KONKURSO BŪDU EITI ŠIAS PAREIGAS 5-ERIŲ METŲ KADENCIJAI:

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, 
Kaunas, SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ PAREIGAS:

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, 
kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, SKELBIA RINKIMUS 
VIEŠO KONKURSO BŪDU EITI STUDENTŲ REIKALŲ TARNYBOS 
STUDENTŲ DEKANO PAREIGAS 5-ERIŲ METŲ KADENCIJAI.

 ■ Tarnybos vadovo priėmimui į darbą mutatis mutandis taikomos Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veteri-
narijos klinikų vadovo rinkimų reglamento nuostatos.

Darbo užmokestis nuo 2353 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių.

Pretendentai į Studentų reikalų tarnybos Studentų dekano pareigas tu-
ri atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 
2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų va-
dovo rinkimų reglamentą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti rinkimuose. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.
5. Studentų reikalų tarnybos veiklos plano projektą.
Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 7 d. Personalo tarnybai (I a., kab. 

Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kau-
nas. Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

 ■Operacinės slaugytojo 1,0 et. Akių ligų klinikos Akių ligų skyriaus opera-
cinėje (darbo užmokestis nuo 1331,03 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respublikos teisės ak-
tų nustatyta tvarka įgyta  bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifi-
kacija ir galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija, operacinės slau-
gytojo specializaciją patvirtinantis dokumentas. Prašymą dalyvauti konkurse, 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsi-
lavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių do-
kumentų kopijas, (rekomendacijas) pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių 
tarnybai arba elektroniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2022-09-19. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, 
Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Kardiologijos klinikos Širdies 
aritmijų skyriuje (darbo užmokestis nuo 1177,28 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respublikos teisės ak-
tų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifika-
cija ir galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumen-
to kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifi-
kacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) 
pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-09-19. Išsami informa-
cija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

Aušrinė Amšiejūtė, Teisės tarnybos vadovė
veikianti 2018-11-29 sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1364 pagrindu

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS 
PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:

Nuoširdžiai užjaučiame prof. Rimtautą Gudą  
mirus mylimai mamai.

Ortopedijos traumatologijos klinikos kolektyvas

Dėl buvusios ilgametės Fizinės medicinos ir reabilitacijos  
skyriaus vadovės FMR gydytojos Dalios Gradauskienės  

mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius.
LSMU MA SF Reabilitacijos klinikos darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame LSMU Slaugos fakulteto Sporto medicinos klinikos 
profesorių Rimtautą Gudą ir jo artimuosius, mirus mylimai Mamytei.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
LSMU Sporto medicinos klinikos kolektyvas

Rugsėjo 19 d. 10 val. LSMU MA Anesteziologijos klinikos docentas Arūnas 
Gelmanas LSMU Laboratorinės medicinos klinikos 115 auditorijoje (Eive-
nių g. 2, Kaunas) skaitys viešąjį pranešimą „Gausaus kraujavimo valdy-
mas traumos metu“.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

VIEŠASIS PRANEŠIMAS

https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/
https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/

