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Po vizito Atėnuose – 
viltingas žvilgsnis į pažangą 
mūsų Universitete  »2  »5

Saugus 
medikas – 
saugus 
pacientas
Pasaulyje vis dažniau 
diskutuojama apie pa-
cientų saugą gydymo 
įstaigose ir su ja susiju-
sius iššūkius. Skaičiuo-
jama net vienuolika 
rūšių problemų, dėl ku-
rių sveikatos priežiūros 
įstaigose pacientai gali 
patirti žalą. Dažniau-
siai klaidas sveikatos 
priežiūros įstaigose 
lemia sisteminiai ne-
tobulumai, sudarantys 
prielaidas klaidai įvykti, 
tačiau ne mažiau svar-
būs yra psichosociali-
niai veiksniai. 

Svarbu kelti medikų 
savijautos klausimą
Darbuotojų pervargimas, 

nerimas, stresas, dideli dar-
bo krūviai, įvairūs žmogiškie-
ji veiksniai, darbuotojų trūku-
mas taip pat vaidina reikšmingą 
vaid menį pacientų saugos kul-
tūroje. Pasaulinės pacientų sau-
gos dienos proga jau ne vienus 
metus Kauno klinikos kelia ne-
patogų, bet labai svarbų klausi-
mą: kaip užtikrinti psichosociali-
nį medikų saugumą ir emocinę 
gerovę gydymo įstaigose? Kokių 
priemonių reikia imtis, kad me-
dikas darbo vietoje 
jaustųsi saugus ir su-
prastas? 

Rugsėjo 17-oji – 
Pasaulinė pacientų 
saugos diena

Kauno klinikų Neonatologijos klinika pa-
minėjo 30-ąjį klinikos veiklos jubiliejų. 
Šventės metu netrūko įkvepiančių sveiki-
nimo žodžių, šypsenų ir nuoširdžių apka-
binimų, o jaukią atmosferą kūrė solistės 
Juditos Leitaitės atliekami kūriniai, kuriai 
smuiku pritarė jos dukra Paulina 
Daukšytė-Šereckienė.

Kauno klinikų Neonatologijos klinikai – 
30 metų!

 »3  ■ Šventėje dalyvavusi pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė dėkojo medikams už jų 
stiprybę ir įteikė dovaną klinikos vadovei prof. Rasai Tamelienei.

Baltijos šalių 
oftalmologus 
vėl suvienijo 
forumas

Kodėl pilvo aortos  
aneurizmą  
svarbu  
diagnozuoti 
laiku?
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Tarptautinį TTT (angl. Teach 
the teachers) kursą rengė tarptauti-
nė dėstytojų ekspertų grupė, vado-
vaujama Airijos, Švedijos, Graikijos ir 
Turkijos edukacinės kompetencijos 
vadovų. 

Penkių Universiteto pada-
linių – Chirurgijos, Neurologijos, 
Anesteziologijos, Akušerijos ir gine-
kologijos, Ekstremalios medicinos 
klinikų – dėstytojus vienijanti dele-
gacija nusprendė į renginį keliauti 
kaip vieninga Universiteto koman-
da, atstovaujanti mūsų Alma mater 
ikidiplominėse ir podiplominėse 
studijose diegiamoms edukacinėms 
metodikoms ir idėjoms – visa tai sė-
kmingai panaudota ir Atėnuose vy-
kusių TTT kursų metu. 

Taip pat šios išvykos metu susi-
pažinta su medicininės simuliacijos, 
simuliacinio mokymo naujienomis. 

Universitetas jau nebe pirmus 
metus sėkmingai pritaiko ir plėto-
ja šį šiuolaikinį studijų metodą. Jau 
daugiau nei 10 metų LSMU veikia 
Medicininės simuliacijos centras, 
kuriame mokymus vykdo ir Slau-
gos fakultetas, ketverius – Veterina-
rinės medicinos simuliacijos centras. 
Praktinio darbo burnoje pradmenys, 
taikant fantomų kursą, formuojami 
odontologijos studijų programoje, 
simuliaciniai įvairių sričių mokymai 
vyks ir skirtingose farmacijos studi-
jų programos dalyse. Nemaža hi-
bridinio simuliacinio mokymo da-
lis, ypač – įgūdžių mokymas, puikiai 
įgyvendinama pagal „HybridLab“ 
koncepciją, kurią įdiegė ir tobuli-
na Ekstremaliosios medicinos ka-
tedra su partneriais. Vieniems me-
tams Universitetas įsigijo Oksfordo 
universiteto parengtą virtualaus si-
muliacinio mokymo platformą, kuria 
netrukus bus galima pradėti naudo-
tis MF Simuliacijos centre. 

Po vizito Atėnuose – viltingas žvilgsnis 
į pažangą mūsų Universitete

Rugsėjo 5–9 dienomis dvylika Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 

dėstytojų, vadovaujamų prorektoriaus 
studijoms profesoriaus Kęstučio Petrikonio, 
viešėjo Atėnuose (Graikija) vykusiame Europos 
medicinos specialistų draugijos (UEMS) ir 
jos simuliaciniam mokymui skirto padalinio 
NASCE bei Atėnų universiteto Medicinos 
mokyklos surengtuose edukaciniuose 
kursuose ir tarptautiniame medicininei 
simuliacijai skirtame moksliniame kongrese.
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Buvo naudinga pajusti 
Europos edukacinį 
„kontekstą“

 ■LSMU MA Anesteziologijos klinikos 
vadovas prof. dr. Andrius Macas:

„Smagu, kad visi edukacinė-
je išvykoje dalyvavę dėstytojai, kaip 
gera krepšinio komanda, veikė dar-
niai, jautė vienas kitą. Ateityje no-
rėtųsi, kad kiekviename Universite-
to padalinyje dirbtų bent po vieną 
dėstytoją, galintį diegti Europos ir 
daugelyje pasaulio universitetų po-
puliarius edukacijos metodus. 

Vizitas buvo naudingas pa-
justi Europos edukacinį „konteks-
tą“ – tam tikra prasme pamatyti sa-
ve bendrojoje medicinos studijų ir 
mokymo koordinačių sistemoje. 

Atrodome iš tiesų neblogai. 
Tai, kas pasiekta Atėnų universiteto 
Medicinos mokykloje (atitinka mūsų 
Medicinos fakultetą), yra verta dė-
mesio, vis dėlto sisteminiai sprendi-
mai, taikomi mūsų studijose, ne tik 
nenusileidžia, bet tam tikrais atvejais 
netgi pranoksta tai, ko yra pasiekę ir 
ką taiko graikai. 

Nors ne visi dėstytojai galėjo 
dalyvauti renginyje, į kurį buvome 
pakviesti vasarą, vis dėlto LSMU vyk-
domas projektas dar beveik metus 

suteiks galimybę dalyvauti šiuose 
edukaciniuose renginiuose, tad lau-
kiame įsitraukiant ir daugiau Univer-
siteto dėstytojų. 

Nemažai veiklos laukia ir LSMU – 
vyks tradiciniai renginiai „Diploma-
tai už gyvybę“ ir „Edukacijos pavasa-
ris“, o po vienų ar dvejų metų labai 
tikimės, kad tarptautinį medicini-
nės simuliacijos analogišką „Teach 
the teachers“ renginį organizuos 
jau mūsų Universitetas.“

Simuliacinio mokymo 
srityje esame pažangūs, 
galime remtis savo 
patirtimi

 ■LSMU prorektorius studijoms prof. 
dr. Kęstutis Petrikonis:

„Tokia masinė LSMU dėstytojų 
išvyka į mokymus šią vasarą ir anks-
tyvą rudenį buvo bene antra pagal 
dydį ir svarbą – puiku, kad dėstytojai 
visi drauge vienu metu galėjo gilin-
tis į medicinos edukacijos naujoves. 

Kitas vizito tikslas buvo susipa-
žinti su medicininės simuliacijos, si-
muliacinio mokymo naujienomis. 
Esame parengę preliminarią, su Uni-
versiteto strateginės plėtros gairėmis 
susietą LSMU simuliacinio mokymo 
strategiją, kuri dar laukia diskusijų. 

Ši strategija bemaž visose stu-
dijų programose planuoja simuliaci-
niam mokymui skirti daugiau laiko, 
Universiteto fakultetai yra numatę, 
ką šioje srityje reikėtų tobulinti per 
artimiausius penkerius metus. Jau 
turime ir naujo LSMU Medicinos fa-
kulteto pastato ir susijusios infras-
truktūros koncepcijos strategiją. 

Tokiame kontekste simuliacinis 
mokymas ir su juo susijusios kom-
petencijos itin svarbios, nes reikės 
planuoti, numatyti tam tikrus poky-
čius infrastruktūroje, žinoti naujau-
sias šios srities tendencijas – to ir vy-
kome į Atėnus. 

Kvietimas dalyvauti renginyje 
pakartotinai gautas rugpjūčio mė-
nesį, apsispręsti vykti reikėjo greitai. 
Norėjome, kad dalyvautų skirtingų 
sričių specialistų – atsiliepė ir paro-
dė iniciatyvą Chirurgijos, Neurolo-
gijos, Anesteziologijos, Akušerijos ir 
ginekologijos, Ekstremalios medici-
nos klinikų dėstytojai. 

Edukacinis vizitas Atėnuose at-
skleidė, kad esame nemažai pažen-
gę. Kalbant apie simuliacinį moky-
mą, tikrai jau galime remtis savo 
patirtimi, požiūriu, esame ganėti-
nai pažangūs, turime šią sritį išma-
nančių žmonių – o štai vizito metu 
bendraujant su dalyviais iš kitų Euro-
pos universitetų teko pastebėti, kad 
kai kurie simuliacinį mokymą dar tik 
pradeda diegti ir plėtoti.

Struktūrizuotai dirbant, simu-
liacinio mokymo metodą įmanoma 
kūrybiškai pritaikyti faktiškai viso-
se studijų programose ir srityse. Tai 
nėra viena metodika, labiau ideolo-
gija, apimanti pažangiausias, ir, tikė-
tina, efektyviausias, įrodytas moky-
mo metodikas. 

Simuliacijos metodikoje ypač 
svarbus mokymo tikslas/studijų sieki-
nys. Pagal tai formuojamas mokymo 
turinys ir pasirenkamas pasiekimo 
įvertinimo metodas/-ai. Simuliaci-
jos metodai gali padėti struktūrizuo-
ti studijų programas ar atskiras dalis, 
labiau orientuotis į rezultatus, efekty-
vumą, laiko ir resursų ekonomiją, juos 
pasitelkus galima įvertinti ir pakopi-
nių kompetencijų įgijimą. Simuliaci-
nis mokymas padeda ir dėstytojui, ir 
studentui/gydytojui rezidentui/kur-
santui augti ir tobulėti, teikia moky-
mo/mokymosi, atradimo džiaugsmo. 

Keičiasi tai, kaip teikiamas grįž-
tamasis ryšys. Kadangi TTT kursuo-
se buvo skiriama daug dėmesio ver-
tinimui (angl. assessment), susidarė 
įspūdis, kad struktūrizuotas, apiben-

drinantis, suminis įgūdžių, efektyvu-
mo vertinimas (ypač taikant specifi-
nius kontrolinius, užduočių atlikimo 
vertinimo lapus – Checklist) tampa 
kaip ir standartu. 

Ir nors toks vertinimas reika-
lauja daugiau pastangų, jis objek-
tyvesnis, teikia daugiau informaci-
jos. Jis labiau taikytinas suminiuose 
(šalutiniuose) vertinimuose ar eg-
zaminuose. Apibendrinčioji diskusi-
ja, aptarimas (angl. debriefing) taip 
pat įgauna kitokių atspalvių – kiek 
įmanoma individualizuojamas. At-
sisakoma vadinamojo „sumuštinio“ 
principo, kai kritika įterpiama tarp 
teigiamų vertinimų. 

Žinoma, pasaulyje ir toliau 
vengiama tiesiogiai kritikuoti žmo-
gų ar jį kažkaip paveikti, stengiama-
si visada pagirti, parodant ir silpnas 
vietas, tiesa, ne per asmens, o per jo 
ar komandos veiksmus. Tas, mano 
galva, šiek tiek keičiasi: lieka mažiau 
vadinamojo „saldumo“, stengiamasi 
vertinimą suformuluoti konkrečiau 
ar objektyviau, pasirenkant objekty-
vius vertinimo parametrus. 

Patys pasijutome studentai, kai 
mūsų pačių nekokybiškai parengta 
praktinio mokymo užduotis „stabi-
lizuoti apdegusio paciento gyvybi-
nes funkcijas“ sukėlė daug diskusijų 
ir apibendrinant buvo sutarta, kad 
ir dėstytojai/mokytojai turi daug 
galvoti/konsultuotis ar praktikuotis, 
kad mokymosi bei aptarimo proce-
sas būtų išties sklandus.

Besimokantysis, taip pat ir mū-
sų studentai, nori gauti labai konkre-
čią informaciją, jau vengiama jos di-
delio nuasmeninimo, nutolimo nuo 
asmens iki, tarkime, jo veiksmų – šis 
atstumas yra mažinamas, išlaikant 
nuostatą, kad asmens nereikėtų ver-
tinti labai griežtai, jo smerkti. Gyrimo 
aspekto lieka mažiau, ir žmogus gali 
suprasti, ko jam konkrečiai pritrūks-
ta, gali tobulėti. Manau, tai svarbu. 

Žvelgiant į Atėnų universiteto 
Medicinos mokyklos infrastruktūrą, 
kilo klausimų, ar ji išties efektyviai 
išnaudojama. Manau, ir ten, ir pas 
mus Universitete būtų svarbi disku-
sija – kaip pasiekti efektyvumo tu-
rint brangią įrangą. Juolab kad šian-
dien pasaulinės energetinės krizės 
akivaizdoje aktualūs visi tvarumo 
aspektai. Vadinasi, atsiranda erdvės 
kūrybiškiems žmonėms. Tad galima 
sakyti – jei sieki pokyčių, jei nori pa-
keisti pasaulį – pasitelk edukaciją“, – 
kalbėjo prof. dr. K. Petrikonis.

LSMU Komunikacijos tarnybos inf. 
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VMVT atstovių atvira paskaita 
veterinarinės medicinos studentams

 ■VMVT Personalo skyriaus vedėja J. Rimkienė, Veterinarijos fakulteto lekt. dr. 
R. Adomkienė, Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė, VMVT Kau-
no departamento vyriausioji veterinarijos gydytoja – inspektorė Greta Šabanovai-
tė, VMVT Kauno departamento direktorė Daiva Švelnienė.

Veterinarijos akademijoje rugsėjo 14 d. lankėsi Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovės. Vykusioje paskaitoje 
VMVT Kauno departamento direktorė Daiva Švelnienė būsimus 
veterinarijos gydytojus supažindino su VMVT veikla, struktūra, 
prioritetais, tarptautiniais projektais, darbo pobūdžiu bei 
privalumais.

Agnė Marcinkevičiūtė,
Veterinarinės medicinos studentė
Dr. Rasa Adomkienė,
Veterinarijos fakulteto lektorė

2022-ieji yra Seimo paskelbti Gyvūnų gerovės me-
tais. Gyvūnų gerovė yra neatsiejama veterinarijos gydy-
tojų darbo dalis. Susitikimo metu buvo diskutuojama 
apie didžiausius iššūkius būtent šioje srityje.

Atvirai savo patirtimi dalijosi veterinarinės medici-
nos studijų absolventė Greta Šabanovaitė, darbą VMVT 
Kauno departamento gyvūnų sveikatingumo ir gero-

vės skyriuje pradėjusi vos prieš kelis mėnesius. Studentai 
domėjosi, kokia yra Gretos darbo diena, kokias užduo-
tis ji atlieka ir su kokiais iššūkiais yra susiduriama dirbant 
gyvūnų gerovės srityje.

VMVT personalo skyriaus vedėja Jurgita Rimkienė 
atsakė studentams į kilusius klausimus apie įsidarbini-
mo procesą, galimybes ir sąlygas tarnyboje. VMVT atsto-
vės būsimiems veterinarijos gydytojams linkėjo būti drą-
siems ir niekada nebijoti klausti.

Veterinarinės medicinos studentai džiaugiasi turė-
ję galimybę apie VMVT veiklą ir darbo galimybes valsty-
binėje tarnyboje išgirsti iš pačių VMVT atstovių.

Kauno klinikų Neonatologijos klinikai – 30 metų!
Klinikos vadovė prof. Ra-
sa Tamelienė šventės 
metu prisiminė Neona-

tologijos klinikos pradžią. „Noriu 
prisiminti buvusius klinikos vado-
vus: pirmąjį klinikos vadovą gydy-
toją Antaną Pužą, doc. Dalią Dau-
gėlienę bei doc. Eglę Markūnienę. 
Be šių žmonių Neonatologijos klini-
ka nebūtų tokia, kokia yra dabar“, – 
teigia prof. R. Tamelienė. 

Klinikos vadovė džiaugiasi po-
kyčiu klinikoje – šiuo metu šeimos 
gali laiką leisti kartu su savo sergan-
čiais vaikučiais, kas seniau nebuvo 
leidžiama. Profesorė priduria, kad 
geriausias darbo įvertinimas perso-
nalui – vaikai, kurie kadaise buvę sil-
pni, sustiprėję ir užaugę nepamiršta 
ir atvyksta aplankyti.

Šventėje dalyvavusi pirmoji ša-
lies ponia Diana Nausėdienė dėko-
ja medikams už jų stiprybę rūpinan-
tis ne tik mažiausiais Kauno klinikų 
pacientais, bet ir jų artimaisiais. „Jūs 
esate lyg gerieji naujagimių ir jų arti-
mųjų angelai sargai. Dėkoju už jūsų 
atsidavimą profesijai, atjautą žmo-
gui ir įspūdingus pasiekimus neo-
natologijos srityje“, – sako D. Nau-
sėdienė.

Sveikinimo žodžius taip pat 
tarė Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto rektorius prof. Rimantas 
Benetis, Kauno klinikų generalinis 
direktorius prof. habil. dr. Renaldas 
Jurkevičius ir Neonatologijos klini-
kos kolegos.

Pasibaigus šventei, pirmoji ša-
lies ponia kartu su svečiais aplankė 
mažuosius pacientus ir jų artimuo-
sius bei skyrė laiko pokalbiui. 

Kauno klinikų Neonatologijos 
klinikoje teikiamos į šeimą orien-
tuotos tretinio lygio neonatologi-
jos paslaugos sergantiems bei ne-
išnešiotiems naujagimiams iš trijų 
penktadalių Lietuvos teritorijos. 
30-ies metų sukaupta patirtis leidžia 
suteikti aukščiausio lygio paslaugas 
klinikoje gydomiems kūdikiams.

Kauno klinikų inf.

1»

 ■ Jaukią atmosferą kūrė solistės Juditos Leitaitės atliekami kūriniai, kuriai smuiku pritarė jos dukra 
Paulina Daukšytė-Šereckienė. ■Neonatologijos klinikos vadovė prof. Rasa Tamelienė.
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 ■Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akių ligų klinikos administratorė, gydytoja oftalmologė, 
doktorantė Indrė Matulevičiūtė.

 ■Kauno klinikų Akių ligų klinikos atstovai (iš kairės): Akių ligų klinikos vadovė 
prof. Reda Žemaitienė, Akių ligų klinikos slaugos vadovė, klinikos administratorė 
Gintarė Bakienė, Vaikų akių ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos adminis-
tratorė Miglė Musteikė, Akių ligų klinikos bendrosios praktikos slaugytojos Rusnė 
Vyšniauskaitė, Miglė Daugėlaitė, Akių ligų klinikos operacinių vyresnioji slaugyto-
ja – slaugos administratorė Dia na Mališauskienė, Akių ligų klinikos Stacionaro sky-
riaus vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė Jūratė Čekanavičienė, Akių ligų 
klinikos kokybės vadybininkė, bendrosios praktikos slaugytoja Eglė Petrukonytė.

 ■Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akių ligų klini-
kos vadovė prof. dr. Reda Žemaitienė.

Baltijos šalių oftalmologus 
vėl suvienijo forumas

Lietuvos oftalmologai šią vasarą dalyvavo Forum Ophthalmologicum 
Balticum 2022, kuris vyko rugpjūčio 19–20 dienomis Tartu, Estijoje. 
Baltijos šalių forumas tradiciškai kas treji metai suvienija Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos oftalmologus, skaitomi pranešimai įvairiomis oftalmolo-
ginėmis temomis, dalijamasi naujausia informacija bei patirtimi. Kon-
ferencijos metu buvo pristatomi moksliniai tiriamieji darbai, klinikiniai 
atvejai, nauji diag nostikos bei gydymo metodai. Šių metų konferencija 
buvo išskirtinė, nes pirmą kartą sukvietė mokslinei programai ir trijų 
šalių slaugytojas, dirbančias oftalmologijos srityje.

Pirmąją renginio dieną pranešimus 
skaitė Kauno klinikų Akių ligų klini-
kos atstovai: vadovė prof. Reda Že-
maitienė apžvelgė pastarųjų metų 
keratoplastikų pasiekimus Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Kau-
no klinikose, pasidalijo endotelinės 
keratoplastikos dvejų metų rezulta-
tais, dr. Ugnė Rumelaitienė – vaikų  »6

gnon iš Belgijos, dr. Karla Chaloupka, 
prof. Theo Seiler, dr. Theo Seiler ir 
prof. Klara Landau iš Šveicarijos. Per 
dvi renginio dienas iš viso pristaty-
ti net 45 pranešimai ragenos ir akies 
paviršiaus ligų, kataraktos ir refrak-
cinės chirurgijos, tinklainės, vaikų li-
gų, akių onkologijos, okuloplastikos, 
glaukomos bei neurooftalmologijos 

temomis. 
Smagu pasidžiaugti, kad Lie-

tuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) ir Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto Kauno klinikų (Kauno 
klinikų) specialistai ne tik gausiai, 
bet ir aktyviai dalyvavo mokslinė-
je programoje – pristatė praneši-
mus, moderavo mokslines sesijas. 

keratokonuso gydymo atliekant ra-
genos sutvirtinimo procedūrą pa-
tirtimi, dr. Jurgis Trumpaitis prista-
tė pažangaus gyslainės melanomų 
gydymo gama peiliu rezultatus, gy-
dytoja rezidentė Liveta Sereikaitė su 
bendraautoriais pristatė 
sudėtingą ir retą kliniki-
nį atvejį.

Prof. Reda Žemaitienė
Akių ligų klinikos vadovė 

Pranešimus skaitė 
žymūs lektoriai
Renginio metu pranešimus 

skaitė gerai tarptautiniu mastu oftal-
mologų bendruomenei žinomi kvie-
stiniai lektoriai: prof. Marie-Jose Tassi-

 ■Lietuvos akių ligų gydytojų draugijos pirmininkė doc. dr. Vilma Jūratė Balčiūnienė.
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Saugus medikas – saugus pacientas
Kauno klinikų surengtoje 
spaudos konferencijoje 
„Saugus medikas – sau-

gus pacientas“ Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro 
patarėja dr. Simona Bieliūnė pri-
tarė, kad visuomenėje svarbu kelti 
medikų savijautos klausimą. „Apie 
gerą darbuotojų savijautą turime 
kalbėti ne tik gydymo įstaigose, bet 
ir visuomenėje. Mes visi – valstybė, 
gydymo įstaigų, jų padalinių vado-
vai – esame atsakingi, kad medikai, 
padėdami kitiems, ir patys gautų 
pagalbą, – kalbėjo ji. – Žinoma, pa-
dėti sau gali ir patys medikai. Noriu 
padrąsinti nebijoti kreiptis psicholo-
ginės pagalbos, nes tai vienas iš bū-
dų sumažinti nerimą, stresą, perde-
gimo jausmą bei pasijusti geriau.“ 
Akivaizdu, kad tik saugus medikas 
suteiks saugias ir kokybiškas pas-
laugas kiekvienam pacientui. 

Pasak ministro patarėjos, me-
dikų bendruomenė susiduria su di-
deliu streso lygiu ir veiksniais, su-
keliančiais didesnę riziką atsirasti 
psichikos sveikatos sunkumams, to-
dėl pokyčiai turėtų būti pradedami 
nuo švietimo ir kompetencijų pra-
plėtimo – aukštojo mokslo progra-
mų papildymo psichikos sveikatos 
raštingumo, psichologinio atsparu-
mo, socialinių emocinių ugdymo te-
momis. Dr. S. Bieliūnė džiaugėsi, kad 
atsiranda vis daugiau įvairių priemo-
nių, kurios padeda užtikrinti gerą 
psichosocialinę aplinką gydymo įs-
taigose. „Pastaruosius dvejus metus 
imamės veiksmų kelti medikų psi-
chologinio raštingumo lygį. Gydy-
mo įstaigose diegiame inovacijas, 
kitokias nei įprasta kompetencijų 
kėlimo formas. Pavyzdžiui, supervi-
zijų vykdymas, kai medikai grupė-
se ar komandose kelia problemas 
ir jas sprendžia, siekdami konstruk-
tyviai gerinti santykius vieni su ki-
tais, mokytis valdyti krizes, tobulinti 
procesus, – vardijo dr. S. Bieliūnė. – 
Šiuo metu diegiame politiką, kuria 
siekiama sumažinti patiriamą smur-
tą ir suteikti pagalbą ne baudžiant, 
o padedant.“

1»

 ■Dr. Simona Bieliūnė. 
Kauno klinikų nuotr.

 ■Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Š. Juškevičiaus nuotr.

 ■Vilma Traškaitė-Juškevičienė. 
Kauno klinikų nuotr.

Psichologinio saugumo 
tema – viena jautriausių
Kauno klinikų generalinis di-

rektorius prof. habil. dr. Renaldas 
Jurkevičius pripažino, kad psicholo-
ginio saugumo tema yra viena jau-
triausių medicinoje ir apie ją kal-
bėti yra sunku, bet būtina. „Mūsų 
siekis, kad Kauno klinikose kiekvie-
nas darbuotojas savo darbo vietoje 
jaustųsi saugus, išgirstas, suprastas 
ir vertinamas, – sakė prof. habil. dr. 
R. Jurkevičius. – Tam, kad suprastu-
me, įvertintume ir svarbiausia – ge-
rintume Kauno klinikų psichologinę 
darbo atmosferą, pirmiausia turime 
išgirsti ir žinoti apie problemas.“ 

Profesorius vardijo, kokios ini-
ciatyvos yra diegiamos Kauno kli-
nikose, užtikrinant psichosocialinę 
bendruomenės gerovę: parengta 
darbuotojų psichologinio saugu-
mo užtikrinimo politika, veikia ano-
niminių patirčių išsakymo galimybė, 
suburta nepriklausoma Psichologi-
nio smurto ir mobingo darbe atve-
jų nagrinėjimo komisija, įsibėgėja 
reguliarus Kauno klinikų padalinių 
psichosocialinės rizikos vertinimas. 
„Labai svarbi yra ir įvairių grandžių 
darbuotojų edukacija. Todėl Kauno 
klinikos organizuoja vadovų moky-
mus, Lyderystės akademiją ir kitas 
edukacines iniciatyvas“, – pridūrė 
prof. R. Jurkevičius. 

Psichologinis mediko 
saugumas turi įtakos ir 
pacientų saugai 
Kauno klinikos buvo pirmoji li-

goninė Lietuvoje, įdarbinusi medi-
cinos psichologą darbuotojams. Šį 
mėnesį, bendradarbiaujant su Svei-
katos apsaugos ministerija, Kau-
no klinikose startavo net šešios su-
pervizijų grupės, o kartu su Kauno 
miesto visuomenės sveikatos biuru 
užtikrintos ir teikiamos nemokamos 
psichologo konsultacijos. Netrukus 
prasidės atviro tipo paskaitos „Psi-
chologinės gerovės link“, uždaro ti-
po praktiniai užsiėmimai „Ką daryti, 
kai nieko daryti nesinori?“ ir organi-
zuojamos savitarpio pagalbos gru-
pes „Mano palaikymo komanda iš-
tisus metus“.

Kauno klinikų gydytoja aneste-
ziologė reanimatologė ir tarptauti-
nės pacientų saugos konferencijos 
„Pacientų sauga Kauno klinikose“ 
organizatorė Vilma Traškaitė-Juške-
vičienė pridūrė, kad psichologinis 
mediko saugumas turi didelę įtaką 
ir pacientų saugai. „Tik gerai darbo 
vietoje besijaučiantis darbuotojas 
gali parodyti geriausius rezultatus 
ir suteikti kokybiškas sveikatos prie-
žiūros paslaugas kiekvienam pa-
cientui. Nuovargis, stresas, didelis 
darbo krūvis ir kiti su psichologiniu 
saugumu susiję klausimai kelia grės-

mę ne tik darbuotojų, bet ir pacien-
tų gerovei. Nepaisant sunkumų, su 
kuriais susiduria medikai, jie stengia-
si suteikti pačias geriausias ir koky-
biškiausias sveikatos priežiūros pas-
laugas savo pacientams. Todėl labai 
svarbu atpažinti, suprasti ir padėti iš-
spręsti medikams kylančias psicho-
logines problemas darbo vietoje, 
taip atliepiant tiek medikų, tiek pa-
cientų interesus ir poreikius“, – pa-
brėžia V. Traškaitė-Juškevičienė.

Konferencija „Pacientų sauga 
Kauno klinikose ir Lietuvoje“ – tai 
jau antrasis tarptautinis renginys, 
skirtas paminėti Pasaulinę pacien-
tų saugos dieną, minimą rugsėjo 
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17 d., ir atkreipti dėmesį į pacientų 
saugos svarbą sveikatos priežiūros 
sistemoje. Konferenciją sudarė dvi 
dalys – saugaus medikamentų sky-
rimo ir naudojimo tema bei sveika-
tos priežiūros darbuotojų psicholo-
ginio saugumo problematika.

Ši diena Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos iniciatyva pradėta minė-
ti 2019 metais. Ja siekiama sutelkti 
paramą ir bendromis gydymo įstai-
gų, darbuotojų, pacientų bei sveika-
tos priežiūros politikos formuotojų 
pastangomis užtikrinti saugias ir ko-
kybiškas sveikatos priežiūros paslau-
gas visiems pacientams. 

Kauno klinikų inf.

Nuotrauka – Shutterstock ID509355172

Kauno klinikų Medicininės techni-
kos tarnyba dalijasi akimirkomis iš bendro 
darbuotojų aktyvaus laisvalaikio. Rugsėjo 
pradžioje tarnybos komanda leidosi į bai-
darių žygį Verknės upe Dzūkijoje. 

„Jau antrus metus iš eilės stengia-
mės suburti komandos narius ir aktyviai 
praleisti laisvalaikį, – sako tarnybos va-
dovė Joana Čeponienė. – Baidarių žygiui 
pasirinkome įdomią ir nelengvą trasą – 
siaurą, tarsi džiunglių upę su daugybe 

posūkių, kliūčių. 12 kilometrų ypač vin-
giuotą trasą įveikėme per 4,5 valandas. 
Sudėtingoje trasoje buvo gera jausti 
vieniems kitus, padėti vienas kitam taip, 
kaip ir kasdieniame darbe.“

Medicininės technikos tarnybos 
komanda skatina ir kitų organizaci-
jos padalinių darbuotojus stiprinti sa-
vo komandos bendrystę ir aktyviai pra-
leisti laisvalaikį.

Medicininės technikos tarnybos inf. 

Medicininės technikos tarnybos aktyvus laisvalaikis
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Labai svarbu aptikti laiku
Kauno klinikų Širdies, krūti-

nės ir kraujagyslių chirurgijos kli-
nikos Kraujagyslių chirurgijos sky-
riaus vadovas doc. Linas Velička 
teigia, kad labai svarbu padidėjusią 
pilvo aortos aneurizmą aptikti lai-
ku ir tokiu būdu išsaugoti ne vieną 
gyvybę. „Pastebėti išsiplėtusią pil-
vo aortos aneurizmą galima ištyrus 
echoskopu. Šis tyrimas neskausmin-
gas, atliekamas echoskopu (neinva-
ziniu būdu) ir trunka vos kelias mi-
nutes“, – aiškina jis.

Pilvo aortos aneurizma (arba 
kitaip – išsiplėtusi pilvo aorta) – tai 
viena klastingiausių kraujagyslių li-
gų, kuri dažniausiai vystosi be simp-
tomų, kurie, deja, dažnai atsiranda 
tik tuomet, kai aneurizma plyšta. 
„Plyšus aneurizmai, apie 50 proc. 
pacientų miršta taip ir nepasiekę li-
goninės. Tų, kuriems spėjama atlik-
ti skubias operacijas, išgyvena apie 
50–60 proc. pacientų“, – sako do-
centas.

Dažniausiai diagnozuojama 
vyresniems nei 55–60 metų 
žmonėms
Aneurizmos padidėjimą dia-

gnozavus laiku, atliekama planinė 
operacija, kurios mirtingumas siekia 
vos 2–3 proc., sumažėja komplika-
cijų tikimybė. „Pilvo aortos aneuriz-

ma yra būklė, kai pagrindinė žmo-
gaus organizmo arterija išsiplečia 
daugiau nei 3 cm. Operacinis gydy-
mas taikomas, kai aortos skersmuo 
padidėja daugiau nei 5 cm. Didėjant 
aneurizmai, plyšimo rizika taip pat 
išauga“, – kalba skyriaus vadovas.

Pirmieji simptomai, išduodan-
tys, kad plyšo pilvo aortos aneu-
rizma, yra staigus pilvo ir nugaros 
skausmas, bendras silpnumas, kurį 

RUGSĖJO 19-OJI – PASAULINĖ AORTOS DIENA

Kodėl pilvo aortos aneurizmą 
svarbu diagnozuoti laiku?
Siekiant paminėti Pasaulinę aortos dieną 
ir atkreipti visuomenės dėmesį į šią 
klastingą ligą, Kauno klinikų specialistai 
Vytauto Didžiojo karo muziejuje surengė 
akciją, kurios metu kiekvienas norintysis 
galėjo pasitikrinti, ar neserga pilvo aortos 
aneurizma. Renginio metu pasitikrino net 
400 žmonių.

 ■Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir krauja-
gyslių chirurgijos klinikos Kraujagyslių chi-
rurgijos skyriaus vadovas doc. Linas Velička Kauno klinikų nuotr.

Šių metų rugsėjo 19 dieną minima Pasaulinė aortos diena. Gydy-
tojai ragina nedelsti ir visus vyresnius nei 60 metų žmones pasi-
tikrinti dėl pilvo aortos aneurizmos, atliekant pilvo echoskopiją. 
Ypač svarbu tai atlikti aukštos rizikos grupei priskiriamiems paci-
entams: rūkantiems 55–60 metų vyrams, kurių šeimoje yra sirgusių 
ar sergančių aortos aneurizma bei turintiems kitų širdies ir krauja-
gyslių ligų. Laiku diagnozavus šią ligą ir laiku atlikus operaciją, ga-
lima išgelbėti daug gyvybių.

lydi šokas. Kartais žmogus gali ne-
tekti sąmonės. Doc. L. Velička pri-
duria, kad dažniausiai ši liga diag-
nozuojama vyresniems nei 55–60 
metų žmonėms, vyrams, rūkan-
tiems asmenims. „Šios ligos rizi-
ką didina rūkymas, aukštas kraujo 
spaudimas ir cholesterolio lygis, ki-
tos aterosklerozės pasireiškimo for-
mos, paveldimumas“, – pažymi jis.

Kauno klinikų inf.
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Baltijos šalių oftalmologus vėl suvienijo forumas

4» Antrąją konferenci-
jos dieną Kauno klinikų 
Akių ligų klinikos gydyto-

jai tęsė mokslinę programą gausiais 
pranešimais tinklainės ligų ir vaikų 
oftalmologijos sesijose: tink lainės 
ligų sektoriaus vadovė doc. Vilma 
Jūratė Balčiūnienė apžvelgė tinklai-
nės ligų gydymo ypatumus Lietu-
voje, doktorantas Lukas Šemek lis 
pasakojo apie dažnai pamirštamą 
Tersono sindromo diagnozę ir vi-
treoretinalinės chirurgijos ypatumus 
šios ligos atveju, gyd. Aistė Varo-
niukaitė pristatė retos ligos kliniki-
nį atvejį – angioidinių juostų sąly-
gotą gyslainės neovaskuliarizaciją 
esant Pseudoxanthoma elasticum, 
gyd. Agnė Kručaitė analizavo vai-
kų silpnaregystės ir aklumo priežas-
tis bei pateikė diagnostikos ir gydy-
mo galimybių progresą penkiolikos 

metų laikotarpiu. Doktorantė Dovilė 
Simo navičiūtė pristatė savo atlieka-
mo mokslinio tyrimo, kuriuo vertina-
mas mažos koncentracijos atropino 
akių lašų gydymo poveikis trum-
paregystės progresavimui, rezulta-
tus. Šio pranešimo autorė sulaukė 
ypač daug klausimų bei sveikinimų 
vykdant pirmąjį tokio pobūdžio ty-
rimą Baltijos šalyse.

Organizuota ir slaugytojų 
sekcija
Kaip jau buvo minėta, pirmą 

kartą tarptautinio oftalmologų ren-
ginio metu organizuota ir atskira 
slaugytojų sekcija. Su gydytojais of-
talmologais į tarptautinį renginį iš-
vyko net septynios Akių ligų klinikos 
slaugytojos. Kauno klinikų Akių ligų 
klinikos atstovės klausė pranešimų 
apie kitų ligoninių slaugos patirtis, 

o Akių ligų klinikos slaugos vadovė, 
klinikos administratorė Gintarė Ba-
kienė ir Vaikų akių ligų skyriaus vy-
resnioji slaugytoja – slaugos admi-
nistratorė Miglė Musteikė dalijosi 
patirtimi pristatant pranešimą apie 
slaugos ypatumus Kauno klinikų 
Akių ligų klinikoje.

Tarptautinė Baltijos šalių oftal-
mologų konferencija suteikė pui-
kią progą po kurio laiko vėl sutikti 
kolegas ir draugus, naujai susipa-
žinti, pasidalyti per kelerius metus 
įgyta patirtimi, įdiegtomis chirurgi-
nėmis metodikomis, įdomiais ir su-
dėtingais klinikiniais atvejais, aptar-
ti kylančius naujus gydymo iššūkius, 
kurių sprendimas – jau būsimų su-
sitikimų temos. Be galo sveikintina 
nauja patirtis – pirmą kartą Balti-
jos šalių forume organizuota sekci-
ja slaugos personalui.

 ■Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akių ligų klini-
kos gydytoja oftalmologė Agnė Kručaitė.
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Julija Vasilenko-Maskvytė
International Programme 
Coordinator

On September 10, the Capi-
tal City hosted a festive celebration 
of the 35th anniversary of the Eras-
mus+ program. A colorful proces-
sion of Erasmus+ participants from 
various educational and non-go-
vernmental institutions in Lithuania 
and international students marched 
through the Vilnius City, enjoyed Li-
thuanian music, and shared invalu-
able experiences.

LSMU international students 
and International Office staff joi-
ned the celebration and enjoyed 
communication with colleagues 
and Erasmus+ participants.

Erasmus+ is the most popular 
mobility program in the European 
Union, introduced to Lithuania in 
1998. It is the program that chan-
ges lives and opens minds.

ERASMUS+ 35!
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LIETUVOS SVEIK ATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VETERINARIJOS AK ADEMIJA
LIETUVOS MOKSLŲ AK ADEMIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUS

K O N F E R E N C I J A

VETERINARIJA 
ŠIANDIEN: 
galvijų bandos 
sveikatingumas  
ir jo valdymas

 PROG R AMA

 Moderatorius prof. dr. Ramūnas ANTANAITIS.

09.00–09.15 Įžangos žodis. 
 Akad. prof. dr. Mindaugas MALAKAUSKAS, LSMU Veterinarijos akademijos kancleris.

09.15–10.15 Galvijų mikotoksikozės – vertinimas, diagnostika ir praktinė patirtis.
 Dr. Robertas STOŠKUS, Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro direktorius.

10.15–11.15 Naujausi mokslo pasiekimai karvių reprodukcijos srityje – praktinio pritaikymo galimybės.
 Doc. dr. Arūnas RUTKAUSKAS, LSMU Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas.

11.15–11.45 Automatinio melžimo sistemų ekonominis, socialinis ir gyvūnų gerovės vertinimas  
pieno ūkiuose.

 Dr. Edvinas PAUŽELIS, UAB „DeLaval“ ūkio prekių pardavimo vadovas.

11.45–12.30 Pertrauka. 

12.30–13.00 Automatinių sveikatos sekimo sistemų panaudojimas šviežiapienių karvių stresui vertinti.
 Dovilė MALAŠAUSKIENĖ, LSMU Veterinarijos akademijos doktorantė.

13.00–13.30 Inovatyvių priemonių taikymas karvių apsivaisinimo efektyvumui vertinti.
 Mindaugas TELEVIČIUS, LSMU Veterinarijos akademijos doktorantas.

13.30–14.00 Specifinių biožymenų panaudojimas užtrūkusių karvių ir veršelių sveikatos būklei vertinti.
 Mingaudas URBUTIS, LSMU Veterinarijos akademijos doktorantas.

14.00–15.00 Rezidentų sesija. Trumpų praktinių atvejų aptarimas.
 Dovilė BAČĖNINAITĖ ir Karina DŽERMEIKAITĖ. Galvijų klostridiozės 

klinikinio atvejo analizė ir praktinės rekomendacijos.

 Deividas GEDVILAS ir Urtė SIMONAVIČIŪTĖ. Pirmoji pagalba ir gydymas  
spenio traumos atveju (klinikinio atvejo analizė, siuvimas, anestezija ir kt.).

15.00–15.30 Diskusijos.

2022 m. spalio 14 d. (penktadienis) 9 val.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu per MS Teams platformą.
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LIETUVOS SVEIK ATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VETERINARIJOS AK ADEMIJA
LIETUVOS MOKSLŲ AK ADEMIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUS

K O N F E R E N C I J A

VETERINARIJA 
ŠIANDIEN: 
galvijų bandos 
sveikatingumas  
ir jo valdymas

 PROG R AMA

 Moderatorius prof. dr. Ramūnas ANTANAITIS.

09.00–09.15 Įžangos žodis. 
 Akad. prof. dr. Mindaugas MALAKAUSKAS, LSMU Veterinarijos akademijos kancleris.

09.15–10.15 Galvijų mikotoksikozės – vertinimas, diagnostika ir praktinė patirtis.
 Dr. Robertas STOŠKUS, Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro direktorius.

10.15–11.15 Naujausi mokslo pasiekimai karvių reprodukcijos srityje – praktinio pritaikymo galimybės.
 Doc. dr. Arūnas RUTKAUSKAS, LSMU Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas.

11.15–11.45 Automatinio melžimo sistemų ekonominis, socialinis ir gyvūnų gerovės vertinimas  
pieno ūkiuose.

 Dr. Edvinas PAUŽELIS, UAB „DeLaval“ ūkio prekių pardavimo vadovas.

11.45–12.30 Pertrauka. 

12.30–13.00 Automatinių sveikatos sekimo sistemų panaudojimas šviežiapienių karvių stresui vertinti.
 Dovilė MALAŠAUSKIENĖ, LSMU Veterinarijos akademijos doktorantė.

13.00–13.30 Inovatyvių priemonių taikymas karvių apsivaisinimo efektyvumui vertinti.
 Mindaugas TELEVIČIUS, LSMU Veterinarijos akademijos doktorantas.

13.30–14.00 Specifinių biožymenų panaudojimas užtrūkusių karvių ir veršelių sveikatos būklei vertinti.
 Mingaudas URBUTIS, LSMU Veterinarijos akademijos doktorantas.

14.00–15.00 Rezidentų sesija. Trumpų praktinių atvejų aptarimas.
 Dovilė BAČĖNINAITĖ ir Karina DŽERMEIKAITĖ. Galvijų klostridiozės 

klinikinio atvejo analizė ir praktinės rekomendacijos.

 Deividas GEDVILAS ir Urtė SIMONAVIČIŪTĖ. Pirmoji pagalba ir gydymas  
spenio traumos atveju (klinikinio atvejo analizė, siuvimas, anestezija ir kt.).

15.00–15.30 Diskusijos.

2022 m. spalio 14 d. (penktadienis) 9 val.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu per MS Teams platformą.
Registracija iki 2022 m. spalio 10 d. el. paštu irma.ambrozaitiene@lsmuni.lt
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Mieli LSMU bendruomenės nariai – KVIEČIAME prisijungti ir tapti LSMU Profesinės sąjungos (PS) nariu. Profesinė 
sąjunga – tai bendruomenė, kuri prisideda prie atsako į iškylančias problemas bei krizes per socialinį dialogą, sie-
kiant tinkamai atstovauti profesinės sąjungos narių interesams bei prisidėti prie darbuotojų darbo sąlygų gerinimo.

Daugiau informacijos apie įstojimą į LSMU PS bei LSMU profesinės sąjungos struktūrą ir kitus, su profesine są-
junga susijusius klausimus, galite rasti oficialiame LSMU tinklapyje https://lsmuni.lt/, skiltyje “Struktūra – Kiti pada-
liniai ir organizacijos – LSMU profesinė sąjunga”. Nuoroda į oficialų puslapį: https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padali-
niai-ir-organizacijos/lsmu-profesine-sajunga/

Taip pat mus galite rasti Facebook socialiniame tinklapyje, paieškos laukelyje suvedę „LSMU profesinė sąjunga” – 
junkitės, sekite ir tapkite mūsų nauju draugu. Kviečiami visi – tiek profesinės sąjungos, tiek visi LSMU bendruome-
nės nariai. Nuoroda į mūsų puslapį: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074504618928

Aukime ir tobulėkime kartu !
LSMU profesinė sąjunga

LAMPSS piketas prie ŠMSM. LSMU PS asmeninio archyvo nuotr.

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO 
PROTESTO AKCIJA 
Rugsėjo 12 d. prie Švietimo, mokslo ir sporto mi-

nisterijos (ŠMSM) vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų 
profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) organi-
zuotas piketas, kurio tikslas – atkreipti visuomenės 
dėmesį į mažus, o kartu ir nekonkurencingus aukš-
tųjų mokyklų mokslininkų, dėstytojų bei kitų aukštojo mokslo sistemos darbuotojų atlyginimus. Aukštųjų mokyklų 
profesinių sąjungų surengtas piketas neliko nepastebėtas ir aukščiausių valstybės vadovų bei LR prezidento Gitano 
Nausėdos (plačiau galite susipažinti: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidentas-apie-destytoju-piketa-stokoja-
me-socialines-empatijos.d?id=91213337#cxrecs_s).

Piketo organizatoriai – LAMPSS ir prie piketo prisidėję Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų nariai, LSMU Pro-
fesinės sąjungos komiteto nariai, atstovaudami aukštųjų mokyklų darbuotojų interesus, ministerijos atstovams išsakė 
reikalavimą bei raštiškai pateikė pareiškimą, kuriame buvo išdėstytas reikalavimas, atsižvelgiant į sudėtingą ir vis blogė-
jančią ekonominę situaciją, atitinkamai padidinti aukštojo mokslo sistemos darbuotojams darbo užmokestį bent 30 proc.

Oficialiame ŠMSM pranešime spaudai teigiama, kad „ministerija palaiko nuolatinį dialogą su profesinėmis sąjungomis. 
Šiuo metu kaip tik vyksta derybų procesas su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinės 
sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu ir Lietuvos profesine sąjunga „San-
drauga“ dėl 2017 m. sudarytos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo. <…> Šių metų dery-
bose vienas iš reikalavimų yra susijęs su švietimo ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio didinimu.” (Plačiau susipažinti su 
ŠMSM pranešimu galite: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/smsm-svarstome-visus-aukstuju-mokyklu-profesiniu-sajungu-siulymus). 

Primename, kad pasirašytoje atnaujintoje Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje su profesinė-
mis sąjungomis, yra numatyta 2023 m. ir 2024 m. užtikrinti, kad būtų skiriama lėšų šių darbuotojų darbo užmokes-
čiui padidinti ne mažiau kaip po 10 proc. kasmet, o taip pat atkreipiamas didesnis dėmesys bei garantijos profesinių 
sąjungų nariams. (Plačiau susipažinti su 2021 lapkričio 8 d. pasirašyta atnaujinta švietimo ir mokslo šakos kolektyvi-
ne sutartimi galite: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/11/2017-m.-lapkricio-22-d.-Lietuvos-svie-
timo-ir-mokslo-sakos-kolektyvines-sutarties-pakeitimas.pdf).

LSMU profesinės sąjungos komitetas 

Darbą Universitete pradėjęs skaidrumo pareigūnas:
„Niekada neskubėkime teisti žmogaus“
„Mano tikslas – įgyti bendruomenės narių 
pasitikėjimą, kad jie drąsiai kreiptųsi ir 
konsultuotųsi. Visais atvejais sieksiu padėti 
surasti geriausią sprendimą“, – teigia rugsėjį 
darbą Lietuvos sveikatos mokslų universitete 
(LSMU) pradėjęs skaidrumo pareigūnas Jurgis 
Kazlauskas. Prie Universiteto bendruomenės 
prisijungęs J. Kazlauskas vykdys korupcijos 
prevenciją ir darbuotojus konsultuos visais su 
skaidrumu susijusiais klausimais.

Tautvydas Bulvičius
Vidinės ir išorinės komunikacijos 
skyriaus vadovas 
Komunikacijos tarnyba

Kalbėdamas apie naująsias 
pareigas LSMU, pareigūnas išskiria 
skaidrumo svarbą reputacijai ir or-
ganizacijos patikimumui partnerių 
akyse. Anot jo, stipri skaidrumo kul-

tūra padeda išvengti reputacijos kri-
zių, kurios kenkia organizacijos vei-
klai ir įvaizdžiui. 

„Atvirumas, tarpusavio pagar-
ba, profesionalumas ir konfidencia-
lumas – tai yra pagrindiniai mano 
darbo principai, kuriais žadu vado-
vautis šiame darbe. Nenorėčiau, kad 
bendruomenės nariai galvotų, jog 
kažką gaudysiu ar nustatinėsiu. Ma-

no tikslas – esant poreikiui padėti 
kiekvienam, kuris kreipsis pagalbos, 
esu kiekvieno šios bendruomenės 
nario patarėjas“, – teigia pareigūnas.

Kolegas, kurie susiduria su abe-
jonėmis dėl procesų skaidrumo, 
J. Kazlauskas kviečia nebijoti, atei-
ti ir pasitarti. Daug teisinės patirties 
sukaupęs specialistas į situaciją gali 
pažvelgti iš šalies, daug objektyviau, 

ir padėti priimti tinkamą 
sprendimą. Konsultacijo-
se pareigūnas laukia visų 
bendruomenės narių. 

J. Kazlauskas daug 
metų dirbo statutiniu, vė-
liau – karjeros valstybės 
tarnautoju. Pareigūnas su-
kaupė vertingos teisinio 
darbo patirties, puikiai įsi-
gilino į teisinės sistemos 
principus. „Darbas teisė-
saugoje išmokė niekada 
neskubėti žmogaus teisti. 
Niekada nereikia teisti, ne-

žinant visų aplinkybių, detalių, neiš-
klausius kitos pusės. Vengiu išanks-
tinių vertinimų, esu atviras visiems 
klausimams ir situacijoms. Tuo va-
dovausiuosi ir dirbdamas Universi-
tete“, – tvirtina J. Kazlauskas. 

Dirbdamas valstybės tarnybo-
je pašnekovas norėjo praplėsti sa-
vo veiklos sritį ir taip pat prisijungti 
prie kitos didelės bendruomenės, kur 

būtų galima pritaikyti savo sukaup-
tą profesinę patirtį. Universitetas pui-
kiai atitiko šiuos profesinius lūkesčius. 

„Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, kaip įstaiga, mane ža-
vi. Taip pat turiu ir šeimos narių, ku-
rie dirba sveikatos priežiūros siste-
moje. Žavi bendruomenė, kuri yra 
vieninga, daranti didelius ir svarbius 
darbus. Tačiau visuomenė kartais 
vadovaujasi stereotipais ir nepakan-
kamai įvertina sveikatos specialistų 
darbą. Dėl to norisi prisijungti ir pa-
dėti savo žiniomis“, – apie naują-
jį karjeros etapą kalba J. Kazlauskas. 

 ■ Skaidrumo pareigūnas Jurgis Kazlauskas.

Kolegas, kurie susi-
duria su abejonėmis 
dėl procesų skaid-
rumo, J. Kazlauskas 

kviečia nebijoti, ateiti 
ir pasitarti. 

https://lsmuni.lt/
https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/lsmu-profesine-sajunga/ 
https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/lsmu-profesine-sajunga/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074504618928 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidentas-apie-destytoju-piketa-stokojame-socialines-emp
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidentas-apie-destytoju-piketa-stokojame-socialines-emp
https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/smsm-svarstome-visus-aukstuju-mokyklu-profesiniu-sajungu-siulymus
https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/11/2017-m.-lapkricio-22-d.-Lietuvos-svietimo-ir-mokslo-sakos-kolektyvines-sutarties-pakeitimas.pdf
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 ■Skubios diagnostikos ir trumpalaikio gydymo skyriaus 
vadovo 0,5 et. Skubiosios medicinos klinikos Skubios diagnos-
tikos ir trumpalaikio gydymo skyriuje (darbo užmokestis nuo 
3530,78 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai tu-
ri atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2018 m. gegužės 10 d. įsakymo „Lietuvos nacionalinės sveika-
tos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstai-
gų, jų padalinių ir filialo vadovams keliami kvalifikaciniai reikala-
vimai“ Nr. V-574, II skyriaus 17 punkte bei III skyriuje nurodytus 
kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat turėti galiojančią medicinos 
licenciją, ne mažesnę nei 3 m. praktinio darbo patirtį. Privalumas: 
vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų kopijas, (rekomendacijas), viešųjų ir privačių interesų deklaraci-
ją, veiklos planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai 
arba elektroniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2022-10-05. Išsami informacija teikiama tel.: 8  37  326237,  
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■ I tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo skyriaus vado-
vo 1,0 et. Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninėje 
(darbo užmokestis nuo 2751,50 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai tu-
ri atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2018 m. gegužės 10 d. įsakymo „Lietuvos nacionalinės sveika-
tos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstai-
gų, jų padalinių ir filialo vadovams keliami kvalifikaciniai reikala-
vimai“ Nr. V-574, II skyriaus 17 punkte bei III skyriuje nurodytus 
kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat turėti galiojančią medici-
nos licenciją, ne mažesnę nei 3 m. praktinio darbo patirtį. Pri-
valumas: vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis. Prašymą 
dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumen-
to kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę 
ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, 
(rekomendacijas), viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, veiklos 
planą, pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba 
elektroniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-10-05. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eive-
nių g. 2, Kaunas.

 ■Medicinos biologo 0,75 et. Genetikos ir molekulinės medi-
cinos klinikos bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1 
355,49 už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universi-
tetinis išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų 
išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tar-
nyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Išsami informacija teikia-
ma tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Administratoriaus 0,5 et. Psichiatrijos klinikos bendrajame 
personale (darbo užmokestis nuo 1308,19 Eur už 0,25 et. dar-
bo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universite-
tinis biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimas arba socia-
linių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros 
vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės svei-
katos studijų krypties išsilavinimas, administracinio darbo patirtis. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių doku-
mentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą, pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Išsa-
mi informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Medicinos psichologo 1,0 et. (2 × 0,5 et.) Psichiatrijos klini-
kos bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1308,19 už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universi-
tetinis išsilavinimas, sveikatos psichologijos ar klinikinės psicho-
logijos magistro studijų programa.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių 
dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pažymą iš pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paš-
tu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. 
Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, 
Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Medicinos fiziko 1,0 et. Onkologijos ir hematologijos klini-
kos bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1518,44 už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universi-
tetinis išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno kli-
nikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Išsa-
mi informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Slaugos vyriausiojo specialisto 1,0 et. Slaugos koordinavi-
mo tarnyboje (darbo užmokestis nuo 1933,86 Eur už 1,0 et. dar-
bo krūvį, neatskaičius mokesčių)

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universi-
tetinis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsila-
vinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis: slaugos ar reabilitacijos, 
socialinių mokslo krypčių, teisės, verslo vadybos, sveikatos prie-
žiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuome-
nės sveikatos; ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis slaugos 
srityje ir ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis slaugos admi-
nistravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje, galiojanti bendro-
sios praktikos licencija. 

Papildomos kompetencijos  – privalumas: mokslo laipsnis 
(slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos ir admi-
nistravimo, teisės, ekonomikos), užsienio kalbų mokėjimas, papil-
domų profesinės kvalifikacijos kursų arba mokymų išklausymas 
sveikatos politikos, vadybos ir administravimo srityse. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno kli-
nikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kau-
nas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 5,5 et. (4 × 1,0 et., 2 × 
0,75 et.,) Skubiosios medicinos klinikos bendrajame personale 
(darbo užmokestis nuo 1341,35 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Gastroenterologi-

jos klinikos Gastroenterologijos skyriuje (darbo užmokestis nuo 
1332,91 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Kauno klinikų filialo 

Onkologijos ligoninės bendrajame personale (darbo užmokestis 
nuo 1134,99 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Kauno klinikų filia-

lo Romainių tuberkuliozės ligoninės I Tuberkuliozės diagnosti-
kos ir gydymo skyriuje (darbo užmokestis nuo 1289,76 Eur už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slau-
gytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos 
slaugytojo licencija. Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapa-
tybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, iš-
silavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Išsa-
mi informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 4,0 et. (4 × 1,0 et.) Ambu-
latorinių paslaugų koordinavimo tarnybos Ambulatoriniame 
diag nostikos centre (darbo užmokestis nuo 1221,83 Eur už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slau-
gytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos 
slaugytojo licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, (rekomendacijas),pateikti Kauno kli-
nikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Radiologijos technologo 1,0 et. Kauno klinikų filialo Romai-
nių tuberkuliozės ligoninės Ambulatorijos – diagnostikos skyriu-
je (darbo užmokestis nuo 1341,35 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respub-
likos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta radiologijos technologo 
profesinė kvalifikacija ir galiojanti radiologijos technologo licen-
cija. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pateikti Kauno kli-
nikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

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

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slau-
gytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos 
slaugytojo licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pateikti Kauno kli-
nikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03. Išsa-
mi informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

Aušrinė Amšiejūtė, Teisės tarnybos vadovė
veikianti 2018-11-29 sveikatos apsaugos ministro įsakymo  
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 ■Vyresniojo radiologijos technologo 1,0 et. Kardiologijos 
klinikos Bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1940,88 
Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: medicinos techno-
logijų studijų krypties radiologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį 
arba kitų studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir 
LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią radiologi-
jos technologo praktikos licenciją; ne mažesnę kaip 3 metų dar-
bo patirtį radiologijos srityje. 

Papildomos kompetencijos – privalumas: darbo patirtis admi-
nistravimo, vadovavimo srityje; mokslo laipsnis; užsienio kalbų 
mokėjimas; papildomų profesinės kvalifikacijos kursų ar moky-
mų išklausymas sveikatos politikos, vadybos ir administravimo 
srityse. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių doku-
mentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paš-
tu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-10-03 
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

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:

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

Spalio 6 d. 11 val. LSMU MA Neuromokslų instituto Biochemijos laboratori-
jos vyresnioji mokslo darbuotoja prof. Ramunė Morkūnienė LSMU Farma-
cijos fakulteto A-204 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50161 Kaunas) skaitys 
viešąjį pranešimą „Beta amiloido toksiškumo mechanizmas: „gaidu-
ko paspaudimas“ ar „iššovusi kulka“?“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

VIEŠASIS PRANEŠIMAS
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