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Bendra 
strategijos 
diena
Rugsėjo 8 dieną 
Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 
ligoninėje Kauno 
klinikose vyko 
dviejų Baltijos 
šalių universiteto 
ligoninių – Kauno 
klinikų ir Rygos Paulo 
Stradinio universiteto 
ligoninės strategijos 
diena. Strateginės 
sesijos metu Kauno 
klinikų administracija 
pasidalijo patirtimi, 
kaip yra kuriama 
ir įgyvendinama 
universiteto ligoninės 
veiklos strategija, 
o kolegos iš Rygos 
pristatė baigiamą kurti 
savo įstaigos strategiją. 

Naudinga abiem 
organizacijoms
Kauno klinikų generalinis 

direktorius prof. habil. dr. Renal-
das Jurkevičius džiaugėsi gali-
mybe diskutuoti su kolegomis 
iš Rygos apie strategines veiklos 
kryptis ir tikslus, mokslo vystymą 
bei studijų proceso tobulinimą. 
Nors šių ligoninių strategijos 
kurtos skirtingais principais, abi 
jos veikia panašioje socialinėje, 
politinėje ir kultūrinėje erdvė-
je, todėl strateginė diena turė-
jo naudą abiem organizacijoms. 
„Kauno klinikų veiklos strategija, 
patvirtinta 2018 metais, grįsta 
atskirų projektų, kuriančių išlie-
kamąją vertę ligoninei, jos pa-
cientams, darbuoto-
jams ir partneriams, 
vystymu.  »3

LSMU Laukinių gyvūnų globos centro 
statyboms – LR aplinkos ministro dėmesys
Rugpjūčio 31 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) 
lankėsi LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas su patarėju 
Mariumi Čepuliu.

Rasa Masiokaitė 
Komunikacijos tarnybos Vidinės ir išorinės 
komunikacijos skyriaus išorinės komunikacijos 
specialistė

Susitikimo metu LSMU rektorius prof. Ri-
mantas Benetis ir Veterinarijos akademijos kan-
cleris prof. Mindaugas Malakauskas pristatė šiuo 
metu vykdomus ir planuojamus mokslinius tyri-

mus bei eksperimentinės plėtros darbus, aktua-
lius Aplinkos ministerijos veiklos sritims, taip pat 
aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Vizito metu taip pat buvo aplankytas Kauno 
rajone, Naujųjų Muniškių kaime, statomas Laukinių 
gyvūnų globos centras, kurio veikla užtikrins visą 
parą prieinamą pagalbą sužeistiems, 
esantiems netinkamoje aplinkoje ir/ar 
konfiskuotiems laukiniams gyvūnams.  »5
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Ceremonijos metu prof. R. Benečiui LSMU per-
duotos specialiosios rektoriaus insignijos: užvilkta 
toga, įteikta auksinė grandinė, kepurė, skeptras ir 
didysis antspaudas – veiklos teisėtumo, iškilmin-

gumo ir tarnavimo visuomenei ženklas.

Iškilmingai inauguruotas LSMU 
rektorius prof. Rimantas Benetis: 
„Alma mater reputacija ir pažanga – 
aukščiausias tikslas“

Rasa Masiokaitė 
Komunikacijos tarnybos  
Vidinės ir išorinės komunikacijos 
skyriaus išorinės komunikacijos 
specialistė

Iškilmingo jungtinio LSMU tary-
bos ir senato posėdžio metu akade-
miko Zigmo Januškevičiaus posėdžių 
salėje nuskambėjo lotyniškai tariama 
priesaika, kuria prof. Rimantas Bene-
tis, padėjęs ranką ant LSMU Statuto, 
įsipareigojo ištikimai ir garbingai va-
dovauti universitetui, puoselėti jo isto-

Penktadienį, rugsėjo 9-ąją, Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete (LSMU) 

inauguruotas rektorius profesorius 
Rimantas Benetis. Rektorius prisiekė 
garbingai vadovauti universitetui, 
puoselėti jo istorines tradicijas. LSMU 
rektoriui įteiktos specialiosios rektoriaus 
insignijos, jį sveikino valstybės vadovai, 
aukštųjų mokyklų rektoriai, kiti iškilūs 
asmenys.
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rines tradicijas, mokyti studentus nau-
jausiais medicinos mokslo pasiekimais 
grindžiamo gydymo meno.

Ceremonijos metu prof. R. Be-
nečiui LSMU perduotos specialio-
sios rektoriaus insignijos: užvilkta to-
ga – globos, saugumo, kilmingumo, 
orumo ženklas, įteikta auksinė gran-
dinė – visuotinio bendruomeninio 
ryšio ir tvarkos simbolis, kepurė – 
iškilumo, teisėtos galios ir sėkmės 
ženklas, skeptras – doro ir teisingo 
vadovavimo Universitetui simbolis, 
ir didysis antspaudas – veiklos teisė-

tumo, iškilmingumo ir tarnavimo vi-
suomenei ženklas. 

Inauguracinėje kalboje prof. 
R. Benetis pabrėžė, jog LSMU rekto-
riaus funkcijas jis priima kaip tarnys-
tę Universitetui ir jo bendruomenei, 
aukščiausiu tikslu laiko Universiteto 
reputaciją ir pažangą.

Įsipareigojimai –  
vertybėms ir pažangai 
Išreiškęs pagarbą ir dėkingumą 

savo pirmtakui – ankstesniajam ilga-
mečiam LSMU rektoriui akademikui 

 ■ „Tegul šios dienos iškilmės tampa derama įžanga į naują Universiteto augimo laikotarpį“, – linkėjo Prezi-
dentas G. Nausėda.

 ■Padėjęs ranką ant LSMU Statuto, prof. Rimantas Benetis loty-
niškai prisiekė ištikimai ir garbingai vadovauti Universitetui, puo-
selėti jo istorines tradicijas.  

 ■LSMU tarybos pirmininkas dr. Gintaras Skorupskas įtei-
kė rektoriui skeptrą – doro ir teisingo vadovavimo Univer-
sitetui simbolį.  

 ■Viena iš LSMU rektoriaus insignijų, auksinė grandinė – visuotinio bendruome-
ninio ryšio ir tvarkos simbolis. 

 ■LSMU senato pirmininkė prof. Jūratė Macijauskienė 
prof. Rimantą Benetį iškilmingai apgaubė LSMU rekto-
riaus toga, simbolizuojančia orumą, kilmingumą, globą.

 ■ Inauguracijos ceremonija: Kauno arkivyskupas metropoli-
tas Kęstutis Kėvalas inauguruotajam rektoriui įteikė simboli-
nį angelą.

profesoriui Remigijui Žaliūnui, iš ku-
rio perėmė darbus ir pareigas, inau-
guruotasis rektorius pabrėžė: ka-
dencija prasidėjo ir tęsiasi sudėtingu 
laikotarpiu, bet nei COVID-19 pande-

mija, nei pabėgėlių krizė, nei karas 
Europoje, nulėmę sudėtingą tarp-
tautinę padėtį pasauly-
je, nenukreipė Universi-
teto nuo pasirinkto kurso.  »4
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Bendra strategijos diena
Stradinio universiteto li-
goninės strategija yra la-
biau formali, grįsta ats-

kirais veiklos rodikliais (angl. Key 
performance indicators) ir siekiniais,“ – 
strategijų skirtumus apibūdino prof. 
R. Jurkevičius. 

Lietuvoje formalaus reikala-
vimo ligoninėms turėti strategijos 
nėra, o kaimyninėje Latvijoje už li-
goninės strategiją yra atsiskaitoma 
atsakingoms institucijoms. „Latvijo-
je ligoninės strategijos apima ma-
žiausiai penkerių metų laikotarpį ir 
turi būti patvirtintos steigėjų bei li-
goninės tarybos. Vėliau už jos rezul-
tatus yra atsiskaitoma, – pasakojo 
Kaune viešėjęs Rygos Paulo Stradi-
nio universiteto ligoninės valdybos 
pirmininkas Rinalds Muciņš. – Dėko-
ju už galimybę mokytis iš Jūsų pa-
tirties. Pamatyti tokio dydžio ligo-
ninės infra struktūrą ir susipažinti 
su jos strateginiu procesų valdy-
mu mums labai naudinga, kuriant 
2023–2029 m. strategiją ir brėžiant 
ateities kryptis.“ Rygos Stradinio uni-
versiteto ligoninės administracija 
pristatė strategijos kūrimo procesą, 
numatytus naujus projektus, ligoni-
nės miestelio plėtros koncepciją ir 
kitus ateities siekinius.

Kauno klinikų administraci-
ja sesijos metu pristatė dalį ligoni-
nės strateginių projektų: duomenų 
analizės ir stebėsenos priemones, li-
goninės „be sienų“ projektą, nepa-
geidaujamų įvykių bei psichologi-
nio smurto apraiškų registrus, LEAN 
metodikos pritaikymą kasdienėje 
veikloje, į pacientų saugą nukreip-
tus projektus, pajamų ir išlaidų ana-
lizę, naują Kauno klinikų ženklinimo 
koncepciją ir kitus. Ypatingas dėme-
sys skirtas projektams, kurie sukuria 
pridėtinę vertę darbuotojams ir ge-
rina jų darbo sąlygas: vadovų mo-
kymai, Lyderystės akademija, kvali-
fikacijos kėlimo fondai gydytojams 
ir slaugytojams, Mokslo fondas, dar-
buotojų vaikams skirtas lopšelis-dar-
želis „Lašeliai“, LSMU Pradinė moky-
kla bei kitos paslaugos. 
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Kauno klinikų 
administracija 
sesijos metu 
pristatė dalį 

ligoninės 
strateginių  
projektų

Svarbu įtraukti tikslinių 
auditorijų narius
Susitikimo metu ligoni-

nių administracijų atstovai apta-
rė veiklos strategijų kūrimo ir įgy-
vendinimo proceso subtilybes ir 
vieningai pabrėžė, kaip svarbu į li-

goninės valdymo procesus įtraukti 
visų tikslinių auditorijų narius. „Be 
to, kuriant ligoninės strategiją, la-
bai svarbu žinoti, kokius duome-
nis mes seksime ir ką jie pasakys 
apie mūsų veiklą ir sėkmę“, – pri-
dūrė Reinis Ceplis, P. Stradinio uni-

versiteto ligoninės tarybos pirmi-
ninkas. 

Vizitas planuotas jau kelerius 
metus, tačiau dėl pandemijos įvyko 
tik dabar. Latvių delegaciją sudarė 
18 narių, iš kurių buvo ne tik P. Stra-
dinio universiteto ligoninės vado-

vai – tarybos ir valdybos pirmininkai 
ir nariai, bet ir atsakingų adminis-
tracinių tarnybų vadovai, kurie tu-
rėjo progą iš arčiau susipažinti su 
Kauno klinikų darbo organizavimu 
mokslo ir švietimo, aplinkos prie-
žiūros ir apsaugos, personalo val-
dymo, informacinių technologijų ir 
infra struktūros plėtros srityse. Tam 
buvo sudarytos penkios atskiros dis-
kusinės grupės. 

Vizito metu svečiai taip pat ap-
žiūrėjo Kauno klinikų infrastruktūrą, 
susipažino su Kauno klinikų inova-
cijomis ir pagrindiniais mokslo lai-
mėjimais. 

Rygos Paulo Stradinio univer-
siteto ligoninė – viena didžiausių ir 
moderniausių Latvijos daugiaprofi-
linių ligoninių, teikiančių aukščiau-
sio lygio skubią ir planinę medici-
ninę pagalbą pacientams. Taip pat 
joje rengiami medicinos specialistai, 
vykdomi moksliniai tyrimai ir diegia-
mi nauji gydymo metodai klinikinė-
je praktikoje.

Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų nuotr. ■Delegacija. 
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Iškilmingai inauguruotas LSMU 
rektorius prof. Rimantas Benetis: 
„Alma mater reputacija ir pažanga – 
aukščiausias tikslas“
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 ■Lietuvos universitetų rektorių konferencijos vardu prof. R. Benetį sveikinusi Lietuvos sporto universiteto rektorė prof. Diana 
Rėklaitienė džiaugėsi, kad specialistų rengimas Kaune – ypač patikimose rankose, kurios jau yra išsaugojusios daugybę gyvybių. 

 ■LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis pasitiko garbų inauguracijos iškilmių svečią – Lie-
tuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą.  

 ■ „Matau labai daug prasmės LSMU vykdomuose pro-
jektuose, palaikau ir palaikysiu Jūsų projektus, nes jie 
tiesiogiai prisidės prie mokslo pažangos gyvybių išsau-
gojimo ir Lietuvos garsinimo“, – sveikinimo kalboje sa-
kė sveikatos apsaugos ministras dr. Arūnas Dulkys.

 ■ Į inauguracijos iškilmes susirinko Seimo, Europos parlamento nariai, ministrai, miestų merai, aukštųjų mo-
kyklų rektoriai ir kiti garbūs asmenys.

 ■ „Turite Universiteto bendruomenės palaikymą, paramą ir pagarbą“, – 
sveikinimo kalboje inauguruotąjį rektorių užtikrino LSMU tarybos pir-
mininkas dr. Gintaras Skorupskas.  

„Atėjau į Universiteto 
rektoriaus rinkimus su 
aiškia vizija – vesti Uni-

versiteto bendruomenę į kokybišką 
mokslo, studijų bei praktikos vieno-
vę, didinti universiteto konkuren-
cingumą, suteikiant mūsų studen-
tams kokybiškų, mokslu grįstų žinių 
ir praktinių įgūdžių, kad, baigę studi-
jas ir gavę Universiteto diplomus, jie 
didžiuotųsi savo Alma mater ir bū-
tų laukiami specialistai visuomenė-
je“, – kalbėjo prof. R. Benetis.

LSMU rektorius priminė vado-
vaujamo universiteto išskirtinumą: 
specializuotas sveikatos mokslų uni-
versitetas šiandien aprėpia visą spek-
trą su žmogaus ir gyvūno sveikata 
susijusių sričių ir yra didžiausia svei-
katos, gyvybės ir žemės ūkio mokslų 
sričių aukštoji mokslo ir studijų insti-
tucija, vertinama ir matoma tiek na-
cionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. 

Inauguruotasis rektorius kreipėsi 
ir į studentus: „Universiteto įvaizdis ir 
ateitis labai daug priklauso nuo jūsų, 
nuo studentų įsitraukimo ne vien tik į 
studijas, bet ir į veiklas, kuriančias visa-
pusiškas ir kūrybingas asmenybes. Pa-
sitikiu mūsų Universiteto studentais, 
remsiuosi jais ir noriu, kad jie taptų in-
tegralia ir gerbiama mūsų akademi-
nės bend ruomenės dalimi.“

Inauguracinę kalbą prof. R. Be-
netis baigė paminėdamas vertybes, 
kuriomis sieks grįsti bendradarbiavi-
mą LSMU ir už jo ribų: įsipareigojo 
saugoti ir ginti Universiteto laisves ir 
autonomiją, vadovautis etikos prin-
cipais, sudaryti visiems lygias gali-
mybes, gerbti sąžiningumą, tradi-
cijas, skirtingus požiūrius ir kultūras. 

Sveikinimai – 
iš garbių asmenų 
LSMU rektorių inauguracijos 

proga sveikino daug garbių asmenų: 
Seimo, Europos parlamento nariai, 
ministrai, universitetų rektoriai, mies-
tų merai. JE Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Gitanas Nausėda sveikinimo 
kalboje pabrėžė džiaugiąsis, jog uni-
versitetui vadovauja puikus moksli-
ninkas, žymus, gabus širdies chirur-
gas, išskirtinė, žemaitiška, asmenybė.

„Universitetui siekiant išsikeltų 
tikslų – tapti biomedicinos moks-
lų flagmanu Baltijos šalių regione – 
prireiks didelio viso kolektyvo susi-
telkimo. Tikiu, kad ne tik rektorius, 
LSMU senato ir tarybos nariai, bet 
ir visi mokslininkai, dėstytojai, gy-
dytojai ir studentai yra pajėgūs dar 
labiau pasistiebti aukštyn ir išnau-
doti esamą potencialą“, – pabrė-

žė Prezidentas, padėkojęs ir už 
didžiulį LSMU atstovų indėlį sveika-
tos ekspertų tarybos, kitų eksperti-
nių darbo grupių veikloje valdant 
COVID-19 pandemiją. 

„Tegul šios dienos iškilmės 
tampa derama įžanga į naują uni-
versiteto augimo laikotarpį“, – linkė-
jo Prezidentas G. Nausėda. 

Sveikindamas prof. R. Benetį, 

LSMU Tarybos pirmininkas Gintaras 
Skorupskas priminė, kad būti rekto-
riumi – ir didžiulė garbė, ir didžiulė 
atsakomybė, ir užtikrino inauguruo-
tąjį rektorių, kad jis turi universiteto 
bendruomenės palaikymą, paramą 
ir pagarbą.

Lietuvos universitetų rektorių 
konferencijos vardu prof. R. Benetį 
sveikinusi Lietuvos sporto universi-
teto rektorė prof. Diana Rėklaitienė 
džiaugėsi, kad specialistų rengimas 
Kaune – ypač patikimose rankose, 
kurios jau yra išsaugoję daugybę gy-
vybių.

„Linkiu didžiulio susitelkimo, 
bendrystės, gebėjimo matyti plačiai 
ir visos LSMU bendruomenės palai-
kymo. Esate lyderis, išbandęs save 
kiekviename savo profesinės veiklos 
etape. Tai ypač svarbu telkiant ben-
druomenę svarbiems tikslams siek-
ti. Linkiu, kad atsakomybės našta 
būtų pakeliama, kad suptų bendra-
minčiai, kad sulauktumėte palaiky-
mo, kad lengva širdimi ir šaltu protu 
ugdytumėte naują, geresnę pamai-
ną“, – kalbėjo LSU rektorė.

„Mokslas – kertinis dalykas uni-
versitetuose“, – pastebėjo Lietuvos 
mokslų akademijos prezidentas, 
akademikas profesorius Jūras Ba-
nys, LSMU rektoriui linkėjęs stipry-
bės, jėgų ir teisingų sprendimų, ku-
rie padėtų siekti svarbių tikslų. 

„Universiteto kelyje svarbu pa-
brėžti bendrystę, partnerystę. Matau 
labai daug prasmės LSMU vykdo-
muose projektuose, palaikau ir pa-
laikysiu Jūsų projektus, nes jie tiesio-
giai prisidės prie mokslo pažangos 
gyvybių išsaugojimo ir Lietuvos gar-
sinimo. O universitetas kaip kompe-
tencijų centras yra nepakeičiamas 
partneris“, – savo sveikinimo kalbo-
je sakė sveikatos apsaugos ministras 
daktaras Arūnas Dulkys.

Taip pat inauguruotąjį LSMU 
rektorių sveikino žemės ūkio mi-
nistras Kęstutis Navickas, europar-
lamentaras Juozas Olekas, Pasaulio 
sveikatos organizacijos specialusis 
pasiuntinys Europos regionui Vyte-
nis Povilas Andriukaitis, Kauno arki-
vyskupas metropolitas Kęstutis Kė-
valas ir kiti garbūs asmenys.

A. Koroliovo nuotr.
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Ministro S. Gentvilo tei-
gimu, tai vienas svar-
biausių Aplinkos minis-

terijos kuruojamų projektų, tad jo 
įgyvendinimas labai svarbus abiem 
institucijoms išpildant visuomenės 
lūkesčius gyvūnų gerovės srityje. 

LSMU administracijos ir finansų 
direktorė Laima Matusevičienė pa-
brėžė, kad Laukinių gyvūnų globos 
centro sukūrimo projektas yra vienas 
iš LSMU strateginės plėtros gairėse 
2022–2026 m. ir jų įgyvendinimo 
plane numatytų svarbių Universite-
tui projektų, tad jam sėkmingai įgy-
vendinti telkiamos įvairių padalinių 
pajėgos. Artimiausiu metu LSMU 
Veterinarijos akademijos kanclerio 
prof. Mindaugo Malakausko iniciaty-
va bus pradėti telkti žmogiškieji ištek-
liai ir užtikrintos teisinės ir finansinės 
prielaidos efektyviai veiklai, sukūrus 
reikiamą infrastruktūrą.

LSMU Laukinių gyvūnų globos centro statyboms – 
LR aplinkos ministro dėmesys

1»

 ■LSMU lankėsi LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas su patarėju Mariumi 
Čepuliu.

Aušra Povilauskienė
LSMU MA Akių ligų klinikos 
gydytoja oftalmologė

Auga regos reabilitacijos 
poreikis
Silpnaregystės reabilitacija yra 

aktualu, nes visuomenė senėja, di-
dėja su amžiumi susijusių akių ligų, 
tokių kaip amžinės geltonosios dė-

mės degeneracijos, diabetinės re-
tinopatijos, glaukomos paplitimas 
ir jos sąlygota silpnaregystė ar net 
aklumas, todėl auga regos reabili-
tacijos poreikis. Yra veiksmingų ir 
įmanomų reabilitacijos intervenci-
jų, tačiau joms reikalingi kvalifikuoti 
reabilitacijos specialistai, kasdienė-
je praktikoje taikantys naujus į var-
totoją orientuotus ir tarpdisciplini-
nius metodus.

Šio projekto uždaviniai: nusta-
tyti VDR profesinį profilį, kuris galėtų 
būti pavyzdžiu ES lygmeniu įformi-
nant ir sertifikuojant VDR kvalifika-
ciją, siekiant motyvuoti studentus 
rinktis šią profesiją. Taip pat apibrėž-
ti ES VDR mokymo programą, ben-
drąją ir „visapusę“, tačiau modulinę 
ir lanksčią, kad ją būtų galima pritai-
kyti bet kuriai šaliai ir aukštajai mo-
kyklai. oMERO programa atitiks stu-
dentų mokymosi poreikius ir darbo 
rinkai reikalingus įgūdžius, padės 
užtikrinti skaidrumą ir tarptautinį ju-
dumą, taip pat formalų ir neformalų 
kompetencijų pripažinimą ir patvir-
tinimą. Šis projektas skatina tobulin-
ti akademikus, jiems suteikti naujų 

kompetencijų, susijusių su naujoviš-
kos VDR mokymo programos kūri-
mu ir pristatymu. Siekiant padėti 
tinkamai naudoti mokymo progra-
mą, mokytojams bus organizuojami 
trumpi pedagoginiai kursai Italijoje. 
oMERO projekto metu sukurtas ino-
vatyvus virtualios realybės simulia-
torius – REALTER, skirtas mokymuisi, 
patiriant regėjimo negalią realiuoju 
laiku, leisiantis mokytis studentams 
atlikti užduotis, esant trims dažniau-
siems regėjimo lauko pažeidimams: 
koncentriniam susiaurėjimui, centri-
nei dėmei ir kataraktai.

Susitikimas E. Levino 
centre
2022 m. birželio 20–21d. LSMU 

Emanuelio Levino centre vyko tarp-
tautinis oMERO susitikimas, kurį or-
ganizavo LSMU. Susitikime dalyvavo 
projekto partneriai: Genujos univer-
sitetas (Italija), La Mut’ (Prancūzi-
ja), Kauno klinikų Akių ligų klinikos 
atstovės gydytojos oftalmologės 
Agnė Kručaitė ir Aušra Povilauskie-
nė, psichologė Aistė Pranckevičienė 
ir ergoterapeutė Erika Endzelytė, SI-

Tarptautinis oMERO susitikimas
LSMU pasisekė dalyvauti Erasmus+ 
projekte oMERO (regos negalią turinčių 
reabilitologų mokymo programoje) su 
pirmaujančiomis EU klinikomis ir rengti 
bendrą visai Europai metodiką. Metodikoje 
numatytas plataus spektro specialistų 
parengimas ir apmokymas. Projekto 
tikslas: standartizuoti regos negalios 
reabilitologo (VDR – angl. visual dissability 
rehabilitator) kvalifikaciją visose Europos 
Sąjungos šalyse, teikiantiems fizines, 
psichines ir sensorines reabilitacijos 
paslaugas, taikant naują tarpdisciplininį, 
į pacientą orientuotą ir išmaniomis 
technologijomis grindžiamą metodą.

4LIFE (Italija), The provost, fellows, 
foundation scholars & the other 
members of board of the college of 
the holy & undivided trinity of qu-
een elizabeth near Dublin (Airija), 
Université Côte d’Azur (Prancūzija), 
University of Gothenburg (Švedija) 
ir David Chiossone Institutas (Itali-
ja) – pagrindinis organizatorius. 

Susitikimas prasidėjo LSMU 
tarptautinių ryšių ir studijų centro 
dekanės profesorės Ingridos Janu-
levičienės sveikinimo žodžiu ir su-
pažindinimu su LSMU veikla. Susi-
tikimo metu apžvelgėme sukurtas 
lokalizuotas mokymo programas 
Lietuvoje, Italijoje ir Prancūzijo-
je (modulius ECTS kreditus, ugdy-
mo strategijas, vertinimo kriterijus). 
Taip pat aptarta Aukštojo mokslo 
kursų (Higher Education (HE) cour-
ses) dokumento ruošos pradžia bei 
išsami informacija apie pamokas, 
kurso programą, mokytojus, laiką, 
sertifikavimą ir kt. Šių metų lapkri-
čio mėnesį planuojami mokymai 
būsimiems šio kurso pedagogams 
Genujoje, Italijoje. Kompetentingi 
specialistai Genujoje mokys 3 LSMU 

būsimus pedagogus apie aklųjų ir 
silpnaregių mobilumą, Brailio raštą, 
IT, autonomiją, spec. pedagogiką, 
ergonomiją, kinestetiką, psicholo-
giją, ortoptiką, kompensacinių prie-
monių naudojimą ir kt. 

Pirmą susitikimo dieną užbai-
gėme socialine vakariene likusiems 
klausimams aptarti ir pasidalyti įspū-
džiais apie Lietuvą.

Antra susitikimo diena prasidė-
jo generaline asamblėja, kurios me-
tu buvo aptarti projekto finansiniai 
klausimai ir susitarta dėl darbo gru-
pių darbų pabaigos terminų.

Siekiant plėsti žinomumą apie 
šį oMERO projektą, susitikimo pabai-
goje atnaujinome susitarimus dėl 
projekto sklaidos Universitetų in-
formaciniuose šaltiniuose, interne-
tiniame projekto puslapyje. Norė-
dami detaliau susipažinti su oMERO 
projektu, kviečiame apsilankyti in-
ternetinėje svetainėje https://www. 
visualrehabilitator.eu/

Dar vienas tarptautinis partne-
rių susitikimas numatomas 2023 m. 
vasario mėn. Švedijoje, Geteborgo 
universitete.

Šis projektas 
skatina tobulin-
ti akademikus, 
jiems suteikti 

naujų kompeten-
cijų, susijusių su 

naujoviškos  
VDR mokymo 

programos  
kūrimu ir 

pristatymu.
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Kardiologijos instituto mokslininkų 
tarptautinis įvertinimas

Rokas Mickus
LSMU Kardiologijos instituto 
Ląstelių kultūrų laboratorijos 
jaunesnysis mokslo darbuotojas

Konferencijoje dalyvavo LSMU 
Kardiologijos instituto Ląstelių kul-
tūrų laboratorijos mokslininkai prof. 
Vytenis Arvydas Skeberdis, dr. Vy-
tautas Raškevičius ir doktorantas 
Rokas Mickus bei Tarpląstelinės są-
veikos tyrimų laboratorijos moks-
lininkai dr. Lina Kraujalienė, dr. Ta-
das Kraujalis, dr. Mindaugas Šnipas 
ir doktorantas Lukas Gudaitis.

Trumpuosius žodinius prane-
šimus pristatė dr. Lina Kraujalienė ir 
Niujorko valstijos universitete Stony 

Liepos 16–20 dienomis La Korunijoje 
(Ispanija) vyko tarptautinė plyšinių jungčių 
konferencija. Ji vyksta kas dvejus metus 
pakaitomis Europoje ir Šiaurės Amerikoje 
nuo 1974 metų. Ši itin specializuota 
konferencija suburia tarptautinę 
tarpląstelinio ryšio tyrėjų bendruomenę, 
kuri daugiausiai dėmesio skiria plyšinių 
jungčių, sudarytų iš koneksinų ir paneksinų, 
raiškos ir funkcijos reguliavimo tyrimams.

Brook dirbantis lietuvis mokslininkas 
dr. Virginijus Valiūnas.

Stendinių pranešimų sesijoje 
R. Mickus, dr. V. Raškevičius, L. Gu-
daitis, dr. M. Šnipas ir dr. T. Krauja-
lis pristatė 5 darbus. Geriausio sten-
dinio pranešimo apdovanojimą 
laimėjo doktorantas Rokas Mickus 
(mokslinis vadovas prof. V. A. Ske-

berdis), pristatęs pranešimą „Phos-
phorylation-dependent regulation 
of Cx43 gap junction inhibitor po-
tency“. 

Konferencija baigėsi apdova-
nojimais ir Gala pietumis nuosta-
bioje vietoje ant kalno su vaizdu į 
La Koruną. Kita konferencija vyks 

2024 metais Vašingtone (JAV). 
Roko Mickaus ir Vytauto Rač-

kevičiaus dalyvavimą konferencijoje 
parėmė LSMU Mokslo fondas.

Itin specializuota 
konferencija suburia 
tarptautinę tarpląs-
telinio ryšio tyrėjų 

bend ruomenę.
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Kauno klinikoms – Europos retų ligų tinklo 
tikrojo nario pažymėjimas
Rugsėjo 8–9 dienomis Hamburge vyko kasmetė 
Europos Retų kepenų tinklo konferencija. „ERN RARE-
LIVER“ yra visoje Europoje veikiantis suaugusiųjų 
ir vaikų retų kepenų ligų klinikinio gydymo 
kompetencijos centrų tinklas. Tinklo tikslas – pagerinti 
klinikinių žinių ir pacientų, sergančių retomis kepenų 
ligomis, priežiūros standartus visoje Europoje. 

Gyd. Edita Kreivėnaitė
Gastroenterologijos klinikos 
doktorantė

Glaudžiai bendradarbiauda-
mas su klinikiniais centrais, gydy-
tojais ir pacientų organizacijomis, 
tinklas rengia geriausios klinikinės 
praktikos gaires, dalyvaujančių cen-
trų gydytojai gali rengti tarptau-
tinius konsiliumus ir naudotis ge-
riausių specialistų ekspertinėmis 

žiniomis, inicijuoti mokslinius retų 
kepenų ligų tyrimus. Kauno klinikų 
Retų virškinimo ir kepenų ligų cen-
tro gydytojai nuo 2018 m. dalyvauja 
tinklo veikloje ir 2022 m. tapo tikrai-
siais nariais. Šių metų konferencijo-
je Hamburge Kauno klinikoms buvo 
įteiktas tinklo tikrojo nario pažymėji-
mas. Retų virškinimo ir kepenų ligų 
centras – tai jau 5-asis Kauno klinikų 
centras, tapęs tikruoju Europos retų 
ligų tinklų nariu.  ■Prof. Limas Kupčinskas, doktorantė Edita Kreivėnaitė ir Europos retų kepenų ligų tinklo vadovas prof. Anshar Lohse.
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Atviras lūžis sutrikdo 
įprastą gyvenimą
Negalėdama atsistoti ir pa-

stebėjusi atvirą kojos lūžį, Danu-
tė išsikvietė greitąją medicinos pa-
galbą (GMP), kuri pacientę atvežė 
į Kauno klinikas. Ligoninėje mote-
riai diagnozuotas atviras dešiniojo 
blauzdikaulio distalinio galo lūžis su 
poslinkiu ir minkštųjų audinių suža-
lojimu. Kauno klinikų Ortopedijos 
traumatologijos klinikos gydytojo 
ortopedo traumatologo Arnoldo 
Sipavičiaus teigimu, blauzdikaulis – 
atraminis apatinės galūnės kaulas, 
todėl jo lūžis sukelia įprasto judėji-
mo ir galimybės pasirūpinti savimi 
sutrikdymą. 

„Patyrus didelės kinetinės 
energijos traumą autoįvykių me-
tu, nukritus iš didelio aukščio, gali 
įvykti atviri blauzdikaulių lūžiai, to-
kiu atveju lūžgaliai sužaloja minkš-
tuosius audinius ar sukelia jų defek-
tą, – aiškina A. Sipavičius. – Didžioji 
dauguma pacientų, patyrusių šias 
traumas, yra jauni, darbingo am-
žiaus žmonės, maždaug 25–40 me-
tų amžiaus.“

Gydant atvirus kaulų lūžius, 
dažnai tenka taikyti kompleksinį 
chirurginį gydymą. Plastinės ir re-
konstrukcinės chirurgijos klinikos 

 ■A. Sipavičius ir A. Čepas. Kauno klinikų nuotr.

Kauno klinikų medikai padėjo 
Danutei vėl atsistoti ant kojų
Prieš kiek daugiau nei metus Kauno klinikų pacientė Danutė 
namuose lipo kopėčiomis, norėdama uždaryti stoglangį. Deja, 
moteris neišlaikė pusiausvyros, nukrito ir susilaužė koją. Tada ji dar 
nežinojo, kad gydymo laikotarpis pareikalaus didelės ištvermės. 
„Niekada nepagalvojau, kad kojos lūžis gali kainuoti tiek daug jėgų 
ir kantrybės“, – atvirauja moteris.

Kauno klinikų Plastinės ir re-
konstrukcinės chirurgijos 
klinikoje atliekamos sudė-
tingos rekonstrukcinės ope-
racijos pacientams, turintiems 
ir minkštųjų audinių defektų. 
Bendradarbiaujant su kitomis 
klinikomis, gydomi pacientai, 
sergantys odos ir minkštų-
jų audinių onkologiniais su-
sirgimais, operuojami veido, 
burnos, nosies, ausų defektai. 
Moterims po krūtų operacijų 
rekonstruojamos krūtys.

plastinės ir rekonstrukcinės chirur-
gijos gydytojas Adas Čepas pasa-
koja, kad operacijų metu pirmiau-
sia reikia pašalinti sužalotus, prastos 
kraujotakos minkštuosius audinius ir 
juos rekonstruoti bei atkurti ir stabi-
lizuoti lūžį ortopediniais implantais. 
Didžiausias šių operacijų tikslas – 
išsaugoti pačią galūnę, sumažin-
ti kaulų infekcijos tikimybę, tikėtis, 
kad kaulų lūžiai kuo greičiau sugis. 
Toks gydymas atliktas ir pacientei 
Danutei.

„Iš pradžių pacientei skubiai at-
likta kaulo fiksacija išorinės fiksacijos 
aparatu. Pooperaciniu laikotarpiu, 
ryškėjant minkštųjų audinių krau-
jotakos nepakankamumui, atliktas 
negyvybingų audinių pašalinimas 
ir susidariusio minkštųjų audinių 
defekto rekonstrukcija. Ši procedūra 
atlikta mikrochirurginiu būdu, per-
sodinant audinių kompleksą, paim-
tą iš šlaunies į defekto vietą blauz-
doje“, – sako A. Čepas. Jis priduria, 
kad prigijus persodintiems minkš-
tiesiems audiniams, atlikta galutinė 
kaulo osteosintezė žiediniu išorinės 
fiksacijos aparatu.

„Dėl žmogaus anatomijos ypa-
tybių blauzdikaulis yra menkai pri-
dengtas minkštaisiais audiniais, to-
dėl jų rekonstrukcija, panaudojant 

lokalius audinius, labai ribota. Tad 
po tokių traumų audiniai dažniau-
siai rekonstruojami mikrochirurgi-
niu būdu, transplantuojant minkš-
tuosius audinius iš atokesnių sričių, 
pavyzdžiui, nugaros ar šlaunies“, – 
pažymi A. Čepas.

Gali grėsti ir galūnės 
amputacija
Šių procedūrų gerus rezultatus 

lemia glaudus gydytojų ortopedų 
traumatologų ir plastinės ir rekons-
trukcinės chirurgijos gydytojų ben-
dradarbiavimas. „Neatlikus minkštų-
jų audinių rekonstrukcijos net keletą 

kartų išauga kaulo nesugijimo ar in-
fekcijos rizika, gali grėsti galūnės 
amputacija. Siekiant išsaugoti suža-
lotą galūnę, be galo svarbus tarp-
disciplininis medikų bendradarbia-
vimas“, – pabrėžia A. Sipavičius.

Šiuo metu Danutei jau paša-
lintos lūžį fiksavusios ortopedinės 
konstrukcijos, pradėtas reabilitaci-
nis gydymas. „Dėl ilgo pooperaci-
nio laikotarpio, fizinio krūvio apri-
bojimų, atkurti raumenų ir sąnarių 
funkcijas užtrunka laiko, todėl paci-
entei vis dar prireikia ramentų vaikš-
tant. Danutės būklė nuolat gerėja, ji 
jau gali atsistoti, skirti apkrovą anks-

čiau traumuotai galūnei“, – tikina 
gydytojas ortopedas traumatologas.

Džiaugiasi gerėjančia 
savijauta
Danutė džiaugiasi gerėjančia 

savijauta. „Per šiuos metus negalė-
jau vaikščioti, tačiau matydama pro-
fesionalią Kauno klinikų medikų ko-
mandą nenustojau tikėti, kad vieną 
dieną vėl atsistosiu ant kojų. Nuo-
širdžiai dėkoju A. Čepui, A. Sipavi-
čiui, slaugytojoms ir visai medikų 
komandai už profesionalią pagal-
bą“, – gražių žodžių negaili moteris.

Kauno klinikų inf.

Jubiliejaus aidas

 ■KMI 1962 m. gydytojų laida. 60-čio šventės dalyviai

Gegužės 28 dieną vyko Kauno medicinos instituto 11-osios 
gydytojų laidos (1962 m.) absolventų susitikimas, skirtas diplomo 
šešiasdešimties metų jubiliejui pažymėti. Didžioji Centrinių rūmų 
auditorija nebuvo pilna – susirinkusieji sudarė nedidelę kurso 
dalį (32 iš 217) – visgi atrodė puošniai ir iškilmingai.

Sveikinimo žodžiai, skaičiai ekrane, iš-
ėjusiųjų kolegų nuotraukos, tylos minutė, 
„Gaudeamus“ garsai, šypsenos ir žvilgsniai 
stabdė laiką, jungė praeitį su dabartimi. Ju-
biliejų taurino ir iškiliųjų akademinių šven-
čių aplinka – universitetinio mokslo lietuvių 
kalba 100 metų sukaktis ir vieno iš įžymių-
jų to mokslo kūrėjų bei puoselėtojų profe-
soriaus Tado Ivanausko 140-asis gimtadienis. 
Apžvelgta Lietuvos universiteto istorija, pri-
simintas KMI laikmetis, neužmiršta LSMU da-
bartis, pagerbtas ir miestas Kaunas – Europos 
kultūros sostinė 2022.

Vyriausiam laidos absolventui dabar bū-
tų 95 metai; šio susitikimo dalyviai – kiek jau-
nesni, per 80-ties. 11-oji laida, kaip ir anks-
tesnės bei vėlesnės gydytojų, stomatologų 
(odontologų) ir farmacininkų bangos, pri-
klauso sudėtingo, bet laimingo likimo kar-
tai. Gyventa skirtingais laikmečiais, atsilaiky-
ta prieš įvairias tvarkas. Gimus laisvės metais, 
vaikystę teko sutikti okupacijoje, saugotis ka-
ro ir pokario klastos, augti, mokytis, dirbti so-

vietų laiku ir lenktis dangui laisvoje Lietuvo-
je. Nė vienas nepakėlė sparnų sprukti ir liko 
gyvos tautos gyva dalimi. Nuoseklumas ir 
pastovumas, matyt, ne atsitiktiniai. Pama-
tus rentė tėvų kartos nuostatos. Rūmo sie-
nas statė mokytojai. Konstrukciją kūrė, tvir-
tino ir užbaigė Aukštoji Mokykla. Atmintyje 
gyvas dėstytojų, asistentų, profesorių siekis 
kelti ir palaikyti klausytojų žinojimo norą ir 
tiesos pojūtį. 

Susitikimo dalyviai dėkoja savo lietuviš-
kajai Aukštajai Mokyklai už gyvastį ir išmin-
tį, kurių užteko jiems gyventi, kurti, tobulė-
ti ir skatinti jaunesniųjų žingsnius. Be savųjų 
mokytojų ir profesorių, be kūrėjų ir akademi-
kų nebūtų šitos istorijos, nes ir Lietuvai nebū-
tų pavykę išsaugoti šios tautos ir šito krašto.

Susitikime dalyvavę, o kartu ir negalėję 
atvykti, bet atsiliepę į kvietimą kolegos api-
bendrino savo subjektyvų gyvenimo kokybės 
vertinimą. Jis pasirodė lygus septyniems ba-
lams (iš dešimties). Toks pat yra ir Europos 
vidurkis, nors Lietuvos balas žemesnis, sie-

kia 6,3. Bendru požiūriu, optimistiškai įvertin-
tos tautos perspektyvos ir taip pat neatmesta 

Kurso seniūnas Biologijos katedros vedėjas prorektorius mokslui profesorius A. Bertulis 
Infekcinių ligų katedros docentė V. Ramelytė-Bareišienė 

Gydytoja pediatrė E. Rezeraitė-Glinskienė 
Infekcinių ligų klinikos vedėjas profesorius A. Laiškonis 

Urologijos klinikos vadovas J. Mickevičius 
Farmakologijos katedros docentė A. Raibytė-Pilvinienė 

Medicinos mokslų daktarė Moters konsultacijos vedėja A. Steponavičiūtė-Vaicekavičienė 

tikimybė, kad 11-oji laida dar turi galimybių 
sutikti vienas kitas savo diplomų metines.
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Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
 ■2 profesorių (2 × 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
 ■1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 2353,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Anesteziologijos klinikoje.
 ■2 lektorių (1,0 et. ir 0,75 et., mokslo kryptis – medicina, atlygi-

nimas 1616,34 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokes-
čių) Bendrosios chirurgijos klinikoje.
 ■1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 

1810 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Onkolo-
gijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinikoje. 
 ■1 mokslo darbuotojo (1,00 et., mokslo kryptis – biologija, atly-

ginimas 1810 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorijoje.

Odontologijos fakultete:
 ■1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlygini-

mas 1853,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.
 ■2 profesorių (2 × 0,5 et., mokslo kryptis – odontologija, atlygi-

nimas 1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokes-
čių) Ortodontijos klinikoje.

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

1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Re-
abilitacijos klinikoje.

Kardiologijos institute:
 ■2 vyresniųjų mokslo darbuotojų (1 ×0,25 et. ir 1 × 1,0 et., 

mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1726,73 Eur už 1,0 et. dar-
bo krūvį, neatskaičius mokesčių) Ląstelių kultūrų laboratorijoje.

Neuromokslų institute: 
 ■1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – me-

dicina, atlyginimas 1853,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Elgesio medicinos laboratorijoje (Palangoje).

Veterinarijos akademijoje:
Veterinarijos fakultete:
 ■1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlygini-

mas 2190,10 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Veterinarinės patobiologijos katedroje.
 ■2 lektorių (2 ×1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, atlyginimas 

1719,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 3 
asistentų (1 ×1,0 et. ir 2 ×0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija, 
atlyginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių) Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikala-
vimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 
2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifi-
kacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuo-
tojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti patirties chirur-
ginės onkoginekologijos srityje – profesoriaus (0,25 et.) parei-
goms eiti, turėti patirties vaisiaus medicinos srityje – profeso-
riaus (0,25 et.) pareigoms eiti Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. 
2. Turėti studijų dalyko „Anesteziologija ir reanimacija“ dėstymo 
studijų programos „Odontologija“ studentams, seminarų vedi-
mo anesteziologijos – reanimatologijos rezidentūros reziden-
tams patirties ir galiojančią gydytojo anesteziologo-reanimato-
logo medicinos praktikos licenciją – profesoriaus pareigoms eiti 
Anesteziologijos klinikoje. 3. Turėti galiojančią medicinos prakti-
kos licenciją: gydytojo specialisto – lektorių pareigoms eiti Ben-
drosios chirurgijos klinikoje, gydytojo onkologo radioterapeuto – 
lektoriaus pareigoms eiti Onkologijos ir hematologijos klinikoje. 
4. Turėti universitetinių molekulinės biologijos ir biotechnologi-
jos studijų magistro laipsnį ir genetinių tyrimų bei darbo su ląs-
telių kultūromis onkologijos srityje patirties – mokslo darbuo-
tojo pareigoms eiti Onkologijos mokslo laboratorijoje. 5. Turėti 
galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo – vaikų odon-
tologo - profesoriaus pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vai-
kų odontologijos klinikoje, gydytojo – ortodonto – profesorių 
pareigoms eiti Ortodontijos klinikoje. 6.  Turėti studijų dalyko 
„Neurologinių ligonių reabilitacija“ dėstymo studijų programos 
„Medicina“ studentams patirties, gebėti vadovauti įvairių sričių 
studentų, rezidentų mokslinei veiklai reabilitacijos tema, vesti 
kvalifikacinius kursus įvairiems specialistams reabilitacijos tema, 
turėti galiojančią fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo me-
dicinos praktikos licenciją – profesoriaus pareigoms eiti Reabili-
tacijos klinikoje. 7. Turėti bioinformacinės ir metabolinių srautų 
analizės patirties, gebėti kurti žmogaus genomo mąsto meta-
bolinius modelius – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.) pa-
reigoms eiti, turėti darbo su pirminėmis ląstelių kultūromis pa-
tirties, būti įvaldžiusiam biocheminius ląstelių analizės metodus 
(ląstelių transfekcijos, imunocitochemijos, Western Blot ir kt.), 
gebėti dirbti su tėkmės citometru ir fluorescenciniu mikrosko-
pu – vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.) pareigoms eiti Kar-
diologijos instituto Ląstelių kultūrų laboratorijoje. 8. Formuoti 
endokrininių, psichologinių, genetinių ir aplinkos veiksnių tyri-
mų sergantiems psichikos ir kraujotakos sistemų ligomis žmo-
nėms kryptį – vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Neu-
romokslų instituto Elgesio medicinos laboratorijoje. 9. Turėti ne 
mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį dėstyti studijų daly-
ką „Veterinarinė epidemiologija“ Veterinarijos fakulteto studen-
tams – profesoriaus pareigoms eiti Veterinarinės patobiologijos 
katedroje.10. Turėti studijų dalyko „Veterinarinė epidemiologi-

ja“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų 
kalbomis patirties, praktinės patirties diagnozuojant užkrečia-
mąsias smulkiųjų gyvūnų ligas, turėti galiojančią veterinarinės 
praktikos licenciją fiziniams asmenims – lektoriaus (1,0 et.) parei-
goms eiti; turėti studijų dalykų „Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“, 
„Echoskopija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto studentams lietu-
vių ir anglų kalbomis patirties, patirties dirbti su ultragarso diag-
nostine įranga ir gydant vidaus bei onkologines smulkiųjų gyvū-
nų ligas – lektoriaus (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti studijų dalyko 
„Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dėstymo Veterinarijos fakulteto 
studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, praktinės patir-
ties gydant smulkiųjų gyvūnų gastroenterologinius susirgimus, 
turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams as-
menims – asistento (1,0 et.) pareigoms eiti; turėti studijų dalyko 
„Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligos“ dėstymo Veterinarijos fakulteto 
studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, praktinės patir-
ties gydant smulkiųjų gyvūnų pulmonologinius susirgimus, tu-
rėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją fiziniams asme-
nims  – asistento (0,5  et.) pareigoms eiti; turėti studijų dalyko 
„Smulkiųjų gyvūnų chirurgija“ dėstymo Veterinarijos fakulteto 
studentams lietuvių ir anglų kalbomis patirties, praktinės patir-
ties dirbti su MRT diagnostine įranga ir gydant smulkiųjų gyvūnų 
neurologinius susirgimus, turėti galiojančią veterinarinės prakti-
kos licenciją fiziniams asmenims – asistento (0,5 et.) pareigoms 
eiti Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.

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 siekiama pirmą 

kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo 
arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, tei-
kiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio var-
do dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutik-
rinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu do-
kumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis 
punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netai-
komas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaci-
niams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus 
juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumen-
tai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei te-
lefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 14 d. Personalo tar-
nybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasitei-
rauti: tel. 8 37 465415. 

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

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

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

Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete: 
 ■Vadovo Infekcinių ligų klinikoje (už vadovavimą klinikai moka-

mas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo siste-
mos p. 24.1.1.).

Išrinktas klinikos vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 
2022 m. gruodžio 22 d.

Pretendentai į klinikos vadovo pareigas turi atitikti reikala-

vimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 
2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir 
veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas 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 ir profesinės veiklos aprašymą.
5. Atestacijos kortelę.
6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Biblio-

grafijos skyriaus.
Dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 14 d. Personalo tar-

nybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universite-
tas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

Nutarimas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas (toliau – Senatas), vadovauda-

masis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) statuto (Žin., 
2010, Nr. 81-4231) 37 punkto 12 papunkčiu, nusprendžia siūlyti Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto tarybai suformuoti poziciją dėl balsavimo VšĮ „Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos“ dalininkų susirinkime, pa-
laikančią VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ inte-
graciją (reorganizavimą prijungimo būdu) į Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to ligoninę Kauno klinikas.

Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato pirmininkė
Prof. Ramunė Morkūnienė, Senato sekretorė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ 
UNIVERSITETO SENATAS. 
2022 m. rugsėjo 8 d.
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Gerbiamieji skaitytojai, informaciją, kurią pageidaujate pa skelbti artimiausiame savaitraštyje 
„Ave vita“, reikėtų atsiųsti avevita@lsmuni.lt iki penktadienio 17 val. (jeigu penktadienis yra poilsio 
diena, lauktume iki ketvirtadienio 17 val.). Vėliau gautos medžiagos bus publikuojamos kitos 
savaitės numeryje. „Ave vita“ redakcija

Mieli bendruomenės nariai, LSMU Akademinės lei-
dybos skyrius profesionaliai ir kokybiškai teikia šias 
paslaugas:  pažymėjimų, padėkų, blankų, vizitinių 
kortelių, skrajučių redagavimas,  dizainas ir leidyba. 
Kreipkitės – ir mes padėsime!

LSMU Akademinės leidybos skyrius
El. paštas: leidyba@lsmu.lt

Asmenybės bruožų vertinimas NEO PI-R instrumentu Tau tinka-
mas jei:
 ■nori geriau pažinti save, sužinoti savo asmenines stiprybes ir silpnybes;
 ■nežinai, kuria linkme pakreipti savo karjeros kelią, kokio pobūdžio dar-

bą rinktis;
 ■dvejoji tarp studijų programų pasirinkimo universitete;
 ■ svarstai, kuri rezidentūros kryptis būtų tinkamiausia.

Asmenybės bruožų vertinimo procesas
Vertinimas atliekamas individualiai dviejų konsultacijų metu (testo atli-

kimas ir rezultatų aptarimas). Rezultatus analizuoja ir individualias reko-
mendacijas suteikia psichologijos išsilavinimą turintis ir metodikos taikymo 
mokymus įvaldęs specialistas. Nelygu išsikelti tikslai, konsultavimo proce-
sas gali būti tęsiamas.

LSMU studentams ir rezidentams ši paslauga NEMOKAMA. Užsiregistruo-
ti galite užpildę formą, kuri yra pateikiama LSMU puslapyje studentų skil-
ties, karjeros planavimo poskyryje „Asmenybės vertinimas“.

Jei susiduri su darbo paieškos ar karjeros sunkumais, nežinai nuo ko 
pradėti ir nori, kad peržiūrėtumėte ir suteiktumėme grįžtamąjį ryšį apie 
Tavo darbo paieškos dokumentus – užsiregistruok individualiai konsultacijai.  
Registracijos formą rasi skiltyje „Darbo paieška“.

Jei nerandi registracijos formų ar turi kokių papildomų klausimų, visada 
gali kreiptis el. p. enrika.ragainyte@lsmu.lt! 

LSMU Karjeros centras atlieka asmenybės bruožų 
vertinimą taikant NEO PI-R metodiką

 ■Skalbyklos vadovo 1,0  et. Aprūpinimo ir socialinių 
paslaugų tarnyboje (darbo užmokestis nuo 1520,57 Eur 
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretenden-
tai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2018  m. gegužės 10  d. įsakymo Nr.  574 „Dėl 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biu-
džetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo 
nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vals-
tybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų pa-
dalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavi-
mų patvirtinimo“ nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. 
Turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patir-
tį su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis 
susijusioje srityje. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvir-
tinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavi-
nimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), vie-
šųjų ir privačių interesų deklaraciją, veiklos planą, pateik-
ti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2022-09-28. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 4,0 et. (4 × 1,0 et.) 
Kardiologijos klinikos Išeminės širdies skyriuje (darbo už-
mokestis nuo 1134,99 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendro-
sios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir galio-
janti bendrosios praktikos slaugytojo licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvir-
tinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavi-
nimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pa-
teikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2022-09-26. Išsami informacija 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

 ■Vyresniojo slaugytojo – slaugos administratoriaus 
0,75 et. Nefrologijos klinikos Nefrologijos skyriuje (dar-
bo užmokestis nuo 1690,44 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, 
neatskaičius mokesčių).
 ■Vyresniojo slaugytojo – slaugos administratoriaus 1,0 

et. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos Plas-
tinės chirurgijos ir nudegimų skyriuje (darbo užmokes-
tis nuo 1753,05 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių).
 ■Vyresniojo slaugytojo - slaugos administratoriaus 1,0 

et. Odos ir venerinių ligų klinikos Odos ir venerinių li-
gų stacionaro ir ambulatorijos skyriuje (darbo užmokes-
tis nuo 1565,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių).
 ■Vyresniojo slaugytojo  – slaugos administratoriaus 

1,0  et. Neurochirurgijos klinikos Neurochirurgijos sky-
riuje (darbo užmokestis nuo 1753,05 Eur už 1,0 et. dar-
bo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos stu-
dijų baigimo diplomas, bendrosios praktikos slaugyto-
jo licencija, ne mažesnis kaip 3 metų medicininis stažas, 
darbo patirtis.

Papildomos kompetencijos – privalumas: darbo patir-
tis administravimo, vadovavimo srityje, mokslo laipsnis, 
užsienio kalbų mokėjimas, papildomų profesinės kvalifi-
kacijos kursų arba mokymų išklausymas sveikatos politi-
kos, vadybos ir administravimo srityse. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą 
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirti-
nančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą 
pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 

2022-09-26. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Vyresniojo gydytojo odontologo padėjėjo 1,0 et. 
Dantų ir burnos ligų klinikos Burnos priežiūros ir vai-
kų odontologijos ambulatorijoje (darbo užmokestis nuo 
1377,40 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokes-
čių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos stu-
dijų baigimo diplomas, gydytojo odontologo padėjėjo li-
cencija, ne mažesnis kaip 3 metų medicininis darbo sta-
žas.

Papildomos kompetencijos – privalumas: darbo patir-
tis administravimo, vadovavimo srityje, mokslo laipsnis, 
užsienio kalbų mokėjimas, papildomų profesinės kvalifi-
kacijos kursų arba mokymų išklausymas sveikatos politi-
kos, vadybos ir administravimo srityse. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę pa-
tvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašy-
mą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius 
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (reko-
mendacijas), pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nu-
teistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra 
priimtas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, 
nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo 30  straipsnio 1  dalyje“ pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2022-09-26. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 
326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Medicinos biologo 1,0 et. Genetikos ir molekulinės 
medicinos klinikos bendrajame personale (darbo užmo-
kestis nuo 1 355,49 už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukšta-
sis universitetinis išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos 
priežiūros įstaigoje. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavini-
mą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-09-26. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Gydytojo vaikų chirurgo 0,75 et. Vaikų chirurgijos 
klinikos bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 
2610,40 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis 
universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medi-
cinos praktikos licencija. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą 
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvir-
tinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas)), pažymą iš 
„Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinančią, 
kad kandidatui nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis 
už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje“ pateik-
ti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektro-
niniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-09-26. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Gydytojo anesteziologo reanimatologo 1,0 et. (2 × 
0,5 et.) Intensyviosios terapijos klinikos bendrajame per-
sonale (darbo užmokestis nuo 2384,62 už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių).

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavini-
mą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-09-26. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius
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Nematote paveiksliukų? Spauskite čia

KVIETIMAS

Mieli kolegos,

Maloniai kviečiame į mokslinę-praktinę konferenciją “Cistinės inkstų ligos”.
Konferencija vyks 2022 m. rugsėjo 15 d. Radisson Hotel Kaunas viešbučio
konferencijų centre, adresu K. Donelaičio g. 27, Kaunas.

Konf erencijos organizatoriai:
LSMU ligoninės Kauno klinikų Nefrologijos ir Vaikų ligų klinika
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija (LNDTA)

Konferencija skirta gydytojams nefrologams, gydytojams vaikų nefrologams,
vidaus ligų gydytojams, kitų specialybių medicinos gydytojams.

Pažymėjimai:
Konferencijos dalyviams bus išduodami 5 val. kvalif ikacijos kėlimo pažymėjimai.

Registracija vyks iki rugsėjo 10 d.

Konf erencijos sekretoriatas | CREAT IVA
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