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Atviros 
psichiatrijos 
mėnuo
Lietuvoje vyko 10-asis 
atviros psichiatrijos 
mėnesio renginys. Ren-
ginio trukmė tradiciškai 
nuo rugsėjo 10-osios – 
Pasaulinės savižudybių 
prevencijos dienos – iki 
spalio 10-osios – Pasau-
linės psichikos sveika-
tos dienos. Per tą laiką 
visoje Lietuvoje psi-
chikos sveikatos spe-
cialistai rengia viešus 
renginius – diskusijas, 
parodas, konsultacijas, 
kurių metu visuome-
nę šviečia psichikos 
sveikatos ir psichikos 
sutrikimų gydymo klau-
simais. 

Skirtas psichikos 
sutrikimams gydyti be 
vaistų
Šiais metais rugsėjo 5 d. 

Kauno mieste, Nepriklausomy
bės aikštėje, vykęs renginys bu
vo skirtas psichikos sutrikimams 
gydyti be vaistų. 

Psichikos sveikatos specia
listai ir LSMU MA Psichiatrijos kli
nikos gydytojai rezidentai mies
to gyventojus supažindino su 
plačia psichikos sutrikimų gy
dymo metodų įvairove, pabrė
žiant psichikos sveikatos srityje 
dirbančių specialistų bendradar
biavimą, psichikos ir elgesio sutri
kimų gydymo kompleksiškumą, 
akcentuojant stigmos, stereoti
pų apie psichikos ir elgesio sutri
kimus mažinimą, kreipimosi laiku 
į psichikos sveikatos specia listus 
svarbą.

Tarptautinė 
ERASMUS+ 
darbuotojų  
savaitė LSMU

Stažuotė viename 
žinomiausių  
organų 
transplantacijos 
centrų pasaulyje

 »7

 »6

LSMU pirmakursiams 
įteikti balti chalatai: 
tai – atsakomybės 
ir naujo gyvenimo 
etapo simbolis
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Jubiliejinėje Gyvulininkystės 
instituto šventėje 
pasidžiaugta laimėjimais
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas iškilmingai pažymėjo  
veiklos 70-metį. Nors pavadinimas ir pavaldumas keitėsi, visus šiuos dešimtmečius  
institutas stipriai ir nuosekliai puoselėjo ūkinių veisimo, gyvūnų mitybos, reprodukcijos 
sritis, išliko autoritetingas žemės ūkio institucijų bei žemdirbių partneris ir konsultantas.

 ■ Šiemet baltus chalatus visiems LSMU pirmakursiams dovano-
jo Universiteto socialiniai partneriai.
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Jaučia išskirtinumą
Šiais metais baltus chalatus 

dovanų gavo visų LSMU fakulte
tų pirmo kurso studentai. Prie Uni
versiteto iniciatyvos prisidėjo gau
sus būrys partnerių, kurie pabrėžė 
aukštą LSMU studentų parengimo 
lygį, jų kompetencijas ir poreikį dar
bo rinkoje. 

Kaip sakė LSMU Studentų rei
kalų tarnybos vadovė, studentų de
kanė doc. dr. Laura Malakauskienė, 
baltų chalatų įteikimas pirmakur
siams rodo visos Universiteto ben
druomenės vienybę ir išskirtinumą. 
„Visi mūsų studentai yra būsimieji 
sveikatos specialistai: jie gydys žmo
nes, gyvūnus, rūpinsis visuomenės 
sveikata, dirbs farmacininkais, odon
tologais, slaugytojais. Dovanoti bal
tieji chalatai visus juos vienija įžen
gus į naują ir svarbų gyvenimo 
etapą“, – kalbėjo dekanė.

LSMU Veterinarijos akademijos 
pirmakursė Maya Abada irgi pabrė
žė, kad šis rūbas jai reiškia išskirtinu
mą. „Būtent dabar, apsivilkusi baltą 
chalatą, jaučiuosi iš tikrųjų įsiliejusi į 
LSMU bendruomenę. Tai ir tam tik
ras mano gyvenimo pasiekimas“, – 
tvirtino ji.

Šį rudenį M. Abada gyveni
mas pasikeitė iš pagrindų: ji pradė
jo studijuoti LSMU, paliko gimtuo
sius namus Tytuvėnuose (Kelmės r.) 
ir apsigyveno Kaune. „Viskas kardi
naliai skiriasi nuo ankstesnio gyveni
mo. Palikau namus, atvykau į didelį 
miestą su neįprastai dideliais atstu
mais, bet Kaunas artimas mano šir
džiai, visada norėjau čia apsigyven

LSMU pirmakursiams įteikti 
balti chalatai: tai – atsakomybės ir 
naujo gyvenimo etapo simbolis

Rugsėjį visiems Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) pirmo 

kurso studentams įteikti baltieji chalatai. 
Jie jaunuoliams yra ne tik svarbi studijų 
priemonė, bet ir simbolis, pabrėžiantis 
priklausymą didelei sveikatos mokslų 
bendruomenei. Kita gera žinia – visų 
fakultetų studentų gerove rūpinsis ir 
drauge kurs saugesnę, patrauklesnę 
studijų aplinką šiemet įsteigta LSMU 
Studentų reikalų tarnyba.

1»

ti. Studijos taip pat labai skiriasi nuo 
mokslų mokykloje. Pirmas dalykas, 
ko nesitikėjau – neturėjome ilgų įva
dų, o išsyk buvome įtraukti į dalykų 
studijas, darbą laboratorijose. Tačiau 
būtent tai išsklaidė bet kokias abe
jones dėl pasirinkto kelio, nes tai, ką 
darome, man labai artima“, – džiau
gėsi mergina. 

M. Abada pasirengusi aktyviai 
studentiškai veiklai. „Mokykloje bu
vau moksleivių tarybos narė, todėl 
manau, kad universitete taip pat 
įsiliesiu į studentų atstovybės dar
bą“, – dalijosi planais ji.

Galimybės įvairiai veiklai
Kitas kalbintas jau šešto kurso 

LSMU Medicinos fakulteto studen
tas Dominykas Čeponis akcentavo, 
kad jam baltas chalatas reiškia ir di
delę atsakomybę. „Mums jį reikės 
vilkėti didžiąją gyvenimo dalį ir būti 
atsakingiems už pacientus. Kai pra
dėjęs studijuoti pirmą kartą apsivil
kau baltą chalatą, supratau, kad tai 
yra žingsnis į medicinos pasaulį“, – 
kalbėjo vaikinas.

Paskutiniojo kurso studentas 
D. Čeponis sakė, kad studijos savo 
Alma mater suteikė nuostabių pa
tirčių ir prisiminimų. „Dalyvavau stu
dentų atstovybės veikloje, žaidžiau 
krepšinį, buvau fakulteto studentų 
tarybos narys. Kiekvienam studentui 
siūlau užsiimti kokia nors gretutine 
veikla. Tada ir mokytis bus lengviau, 
išvengsite perdegimo“, – patarė stu
dentas.
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 ■LSMU VA Veterinarijos fakulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevičienė ir KIKA 
GROUP bendrasavininkis T. Plungė.
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Jubiliejinėje Gyvulininkystės instituto 
šventėje pasidžiaugta laimėjimais

1» Apžvelgti laimėjimai, 
sveikinta ir linkėta 
Gražaus jubiliejaus pro

ga akademinę instituto bendruo
menę praėjusią savaitę surengto
je šventėje pasveikino būrys garbių 
svečių: Universiteto vadovai, Seimo 
nariai, ministerijų, mokslo įstaigų ir 
savivaldybės atstovai. 

Pradėdamas šventines iškil
mes, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) rektorius prof. 
Rimantas Benetis pabrėžė, kad Gy
vulininkystės instituto veikla svar
bi ne tik mūsų Universitetui, bet ir 
šalies žemės ūkiui. Todėl bus skiria
mas dėmesys Instituto mokslo veik
lai ir kitoms veiklos sritims stiprinti. 
Institutas atlieka ir svarbią naciona
linių gyvūnų veislių genetinių ište
klių saugojimo funkciją. Nemažas 
dėmesys skiriamas kultūros pavel
do – Baisogalos dvarosodybos 
puoselėjimui.

LSMU Gyvulininkystės instituto 
direktorius dr. Artūras Šiukščius ap
žvelgė Instituto veiklos, augimo ir 
laimėjimų dešimtmečius, kurie bu
vo glaudžiai susiję su šalies gyvuli
ninkystės raida. 

LSMU rektoriaus, LR Seimo, 
Žemės ūkio ministerijos, Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos, Radvi
liškio rajono savivaldybės padėkos 
raštais apdovanoti šie Gyvulininkys
tės instituto darbuotojai: dr. V. Juš
kienė, dr. R. Šveistienė, dr. R. Nai
nienė, dr. V. Uchockis, dr. R. Juška, 
G. Šarauskas, S. Čepaitienė, S. Bliz
nikas, A. Račkauskaitė, dr. R.Juodka, 
habil.dr. V.Pileckas, dr. V. Razmaitė, 
dr. J. Jatkauskas, V. Švirmickienė. 

Šventinio renginio metu išsa
kyta daug sveikinimų ir padėkos žo
džių. 

Seimo Kaimo reikalų komiteto 
pirmininkas prof. Viktoras Pranckie
tis pabrėžė Instituto svarbą ir indė
lį į gyvulininkystės srities stiprinimą 
Lietuvoje. 

Ilgametė buvusi Gyvulininkys
tės instituto direktorė dr. Violeta 
Juškienė prisiminė savo darbų pra
džią 2001aisiais, problemas, kurias 
teko spręsti. 

„Visų Instituto darbuotojų ben
dras ir profesionalus darbas, Insti
tuto misijos suvokimas ir tikėjimas 
atliekamų darbų svarba padėjo 
įveikti visus sunkumus, už tai nuo
širdžiai dėkoju. Per tuos metus te
ko sutikti daug nuostabių žmonių – 
iš mokslo bendruomenės, politikų, 
valstybės tarnautojų, verslininkų ir 
ūkininkų, kurie padėjo, kurių dėka 
augome, tobulėjome ir judėjome 
į priekį. Šiandien naujas laikotar
pis diktuoja naujus uždavinius, lin
kiu energijos, ryžto ir didžiulės sėk
mės“, – kalbėjo dr. V. Juškienė. 

Už bendradarbystę 
padėkojo ir tarmiškai 
Žemės ūkio ministerijos Strate

ginio planavimo departamento di
rektorė dr. Virginija Žoštautienė su 
nostalgija prisiminė savo jaunystės 
ir darbo metus Baisogaloje, kai Gy
vulininkystės institute buvo pareng
ta ir apginta disertacija, užsimezgė 
šilti, kolegiški santykiai. 

Jauna mokslininkė, ką tik sėk
mingai baigusi doktorantūros stu
dijas ir apgynusi daktaro disertaci
ją, dr. Alma Račkauskaitė džiaugėsi 
galimybe dirbti puikiame mokslinin
kų kolektyve, ir kartu su kitais jaunai
siais mokslo darbuotojais padėkojo 
esamam ir buvusiems direktoriams 
V. Juškienei ir J. Jatkauskui. 

Su garbia sukaktimi mokslo įs
taigos atstovus sveikino gausus sve
čių būrys. 

Bendrovės „Pieno tyrimai“ di
rektorė Laima Urbšienė pabrėžė, 
kad Instituto mokslininkai labai pri
sidėjo prie įmonės įkūrimo ir aukš
tos kokybės šių dienų tyrimų. 

Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centro vadovė Redvi
ta Četkauskienė dėkojo už puikų 
bendradarbiavimą, bendrovės „Bir
žų Žemtiekimas“ direktorius Saulius 
Silickas džiaugėsi, kad kartu su Ins
titutu dalyvauja diegiant inovaty
vias technologijas. Kultūros pavel
do departamento Šiaulių teritorinio 
skyriaus vedėjas Mindaugas Valiulis 
pabrėžė bendradarbiavimo svarbą ir 
džiaugėsi bendromis pastangomis 
saugant kultūros paveldą. 

Radviliškio rajono savivaldybės 
meras Vytautas Simelis ir Radviliškio 
rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Alfredas Juozapavičius džiaugėsi, 
kad dėl Instituto veiklos Baisogalos 

dvaro rūmų ansamblis yra puikios 
būklės, atviras bendruomenės reik
mėms, jame organizuojami kultūros 
renginiai, koncertai, parodos, varžy
bos.

Sulaukta ir tarmiškai išsakyto 
sveikinimo: Lietuvos ūkininkų sąjun
gos vicepirmininkas Marijus Kaktys 
susirinkusius pasveikino žemaičių 
kalba ir juokais prašė mokslininkų 
susitelkti į tyrimus, kurie įrodytų, kad 
karvės nėra tokios didelės aplinkos 
teršėjos, kaip kad dabar teigiama.

Institutas – gyvulininkystės 
mokslo ir praktikos 
autoritetas
Lietuvos gyvulininkystės ir ve

terinarijos institutas įsteigtas 1952 
m. ir tais pačiais metais spalio 1 d. 
pradėjo veiklą Vilniuje. Į Baisoga
los dvaro rūmus – išskirtinės že
mės ūkio kultūros židinį – institutas 
perkeltas po ketverių metų. Institu
tas ne kartą pertvarkytas, reorgani
zuotas, keitėsi jo pavadinimas. 2010 
metais įstaiga tapo LSMU padaliniu. 

Per instituto veiklos dešimtme
čius daug nuveikta gyvūnų veisimo 
ir imunogenetinių tyrimų, kiaulių 
veislininkystės, gyvūnų reproduk
cijos, mitybos, pašarų tyrimų srity
se. Atsižvelgdamas į gyvulininkystės 
raidos etapus ir jų ypatumus, Gyvu
lininkystės institutas tyrė ir nuolat 

teikė gyvulininkams praktikams gy
vulių laikymo Lietuvoje mokslines 
rekomendacijas. 

Daug dirbta gyvulių sėklinimo 
srityje, sulaukta pripažinimo ir užsie
nyje. Buvo rekomenduojami ir augin
tojams išaiškinami tinkamesni būdai 
gyvuliams laikyti tvartuose ir ganyk
lose, pašarų ruošimo racionai, pra
moninių kombinuotųjų pašarų, pa
šarinių priedų ir premiksų receptai.

Prieš prisijungdamas prie gau
sios daugiadalykės Universiteto aka
deminės bendruomenės, Institutas 
puoselėjo stiprias žemės ūkio moks
linių tyrimų tradicijas, įvairių sričių 
gyvulininkystės praktines ir teori
nes žinias. Tapus Universiteto pa
daliniu, atnaujinta mokslinių tyrimų 
bazė, infrastruktūra, išaugo akade
minių mainų, tarpsritinių mokslo 
tyrimų galimybės ir įvairovė.

Laukia nauji ir svarbūs 
darbai 
Šiuo metu Gyvulininkystės 

instituto misija – tarptautinio ir na
cionalinio lygio fundamentinių ir 
taikomųjų biomedicinos ir že
mės ūkio mokslų srities zootech
nikos ir biologijos krypties moks
linių tyrimų, eksperimentinių 
darbų plėtra, mokslininkų ir aukš
čiausios kvalifikacijos specialistų 
kartu su Lietuvos sveikatos moks

A. Koroliovo nuotr.

lų universitetu rengimas, lemian
tis šalies gyvulininkystės pažangą. 
Taip pat – intelektualinio ir istorinio 
gyvulininkystės mokslo palikimo 
saugojimas ir puoselėjimas.

„70 metų veiklos jubiliejus 
mūsų Institutui – puiki proga pa
sidžiaugti kūrybingais dešimtme
čiais, sukūrusiais akademinį mokslo 
ir praktikos branduolį laukiantiems 
šiandienos uždaviniams ir iššū
kiams, – pabrėžė Gyvulininkystės 
instituto direktorius dr. A. Šiukš
čius. – Esame didelio ir stipraus uni
versiteto – Lietuvos sveikatos moks
lų universiteto – sudėtyje. Mus 
augina visapusė Universiteto para
ma, pagalba, mokslinis ir intelektua
linis potencialas. Kartu mokydamiesi 
ir sprendžiame aktualias gyvulinin
kystės problemas ir uždavinius, ku
riuos diktuoja dabartinė situacija“.

Direktorius pabrėžė, jog vie
nas pagrindinių tikslų šiandien yra 
moksliniai tyrimai, užtikrinantys ak
tualius vartotojų poreikius, ir gy
vulininkystės neigiamo poveikio 
aplinkai mažinimas. Šiuo metu gy
vulininkystės plėtrai būtinos naujos 
technologijos, pagrįstos moksliniais 
tyrimais, žiniomis ir inovacijomis, to
dėl Instituto ateityje laukia nauji ir 
svarbūs darbai. 
LSMU Komunikacijos tarnybos Vidinės 

ir išorinės komunikacijos skyriaus inf. 

 ■LSMU Gyvulininkystės instituto direkto-
rius dr. Artūras Šiukščius.

 ■ Ilgametei buvusiai Gyvulininkystės instituto direktorei dr. Violetai Juš-
kienei padėkojo ir LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

 ■ Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas 
prof. Viktoras Pranckietis.
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Kauno klinikų vaistinė: nuo individualizuotų 
vaistų iki pacientų saugos

rų Europos universiteto ligoninių 
vaistines. Čia gaminami sterilūs infu
ziniai, injekciniai, irigaciniai tirpalai, 
mikstūros, išoriškai vartojami vaistai 
ir dezinfekciniai tirpalai, tepalai, žva
kutės, akių lašai, milteliai, skiedžiami 
chemoterapiniai vaistai. 

Gydymo įstaigose, kuriose vei
kia neonatologijos ir vaikų ligų sky
riai, pacientų gydymas neįsivaizduo
jamas be individualiai gaminamų 
vaistų, skirtų konkrečiam pacientui. 
„Neišnešiotam naujagimiui, sverian
čiam mažiau nei kilogramą, skaldant 
suaugusiems skirtą tabletę, tiksliai 
dozuoti vaisto neįmanoma. Pramo
ninės gamybos vaistų, kurių dozė 
atitiktų šių pacientų poreikius, daž
niausiai rinkoje nėra. Todėl Kauno 
klinikų vaistinėje reikiamos dozuo
tės milteliai pagaminami individu

alizuotai, tiksliai ir nedelsiant“, – pa
brėžia vaistinės vedėja. Kauno 
klinikose gaminant vaistus, didelis 
dėmesys skiriamas pacientų saugai 
užtikrinti. B. Varanavičienė teigia, 
kad vaistinėje gaminami medika
mentai į skyrių gali būti išduodami 
tik atlikus jų gamybos kontrolę. „Ga
vus vaistų vaikams, naujagimiams 
ar chemoterapinių tirpalų gamy
bai individualizuotą užsakymą, pa
gal pateiktus paciento parametrus 
ar laboratorinių tyrimų duomenis 
patikrinama skirta vaisto dozė. Ne
retai vaistinės darbuotojams ten
ka susisiekti ir aptarti vaisto dozę su 
gydančiu gydytoju. Tai – puikus pa
vyzdys, kai skirtingų specialybių dar
buotojai komandiniu darbu pasiekia 
daug geresnių rezultatų pacientų 
saugos klausimu“, – sako ji.

Daug dėmesio pagamintų 
vaistų ženklinimui
Siekiant išvengti su medika

mentų vartojimu susijusių klaidų, 
daug dėmesio skiriama vaistinė
je pagamintų vaistų ženklinimui. 
„Sterilių tirpalų buteliukai, nely
gu vaisto paskirtis ar netinkamo 
vartojimo pasekmių sunkumas, 
žymimi keturių spalvų aliuminio 
dangteliais: patys pavojingiausi 
ženklinami raudona spalva, kad iš 
karto atkreiptų medicinos perso
nalo dėmesį. Analogiškai paren
kamos etiketės. Net ir gamybos 
procese niekada nededame į au
toklavą (garinį sterilizatorių) dvie
jų skirtingos sudėties vienodo tū
rio tirpalų, kad išvengtume klaidų 
juos ženklinant“, – aiškina vedėja.

Kauno klinikų inf.

Ligoninės vaistinė nėra visuomenei įprasta 
vaistinė, kurioje galima įsigyti vaistų. Pagrin-
dinė Kauno klinikų vaistinės funkcija – ap-
rūpinti skyrius būtinais medikamentais ir 
slaugos priemonėmis. Be to, čia gaminama 
didelė įvairovė medikamentų, reikalingų Kau-
no klinikų pacientams gydyti. 

Per metus čia pagaminama apie 500 
tūkst. vienetų sterilių infuzinių, injek
cinių bei irigacinių (plovimo) tirpalų 
ir per 98 tūkst. ekstemporaliai (paga
minamų nedelsiant) gaminamų vais
tų. Tai – ne tik didžiausia universiteto 
ligoninės vaistinė Baltijos šalyse, bet 
ir vienintelė vaistinė Lietuvoje, ruo
šianti chemoterapinių vaistų tirpalus, 
skirtus onkologinėmis ligomis ser
gantiems pacientams gydyti. Kauno 
klinikų vaistinės vedėja Birutė Vara
navičienė pastebi, kad vaistinė ligo
ninėje veikia nuo pat ligoninės ati
darymo pradžios 1940 metais. „Per šį 
ilgą laikotarpį Kauno klinikų vaistinė 

 ■Radiologijos technologo 0,5 et. Romainių tuberkuliozės ligo-
ninės Ambulatorijos – diagnostikos skyriuje (darbo užmokestis 
nuo 1341,35 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 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 2022-10-24. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Romainių tuberku-
liozės ligoninės I Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo skyriuje 
(darbo užmokestis nuo 1341,35 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Imunologijos ir 

alergologijos klinikos bendrajame personale (darbo užmokestis 
nuo 1452,92 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 2022-10-24. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Gydytojo oftalmologo 0,25 et. Akių ligų klinikos bendrajame 
personale (darbo užmokestis nuo 2317,16 Eur. už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių). 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis univer-
sitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos 
licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų 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 straips-
nio 1 dalyje“ pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai ar-
ba elektroniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2022-10-24. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Ei-
venių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Kardiologijos klini-
kos bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1259,51 Eur. 
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 3,0 et. (3 × 1,0 et.) Neu-

rologijos klinikos bendrajame personale (darbo užmokestis 
nuo 1134,98 Eur. už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slau-

gytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos 
slaugytojo licenciją.

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 2022-10-24. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 2,5 et. (2 ×1,0 et., 1 × 0,5 et.) 
Neurologijos klinikos Vaikų Neurologijos skyriuje (darbo užmokes-
tis nuo 1134,98 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 licenciją.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų 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 straips-
nio 1 dalyje“ pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai ar-
ba elektroniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2022-10-24. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Ei-
venių 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:

plėtėsi, diegė naujoves, tapo neatsie
jama ligoninės dalimi gydant pacien
tus ir toliau atlieka savo pagrindinę 
funkciją“, – sako ji.

Bene vienintelis toks 
skyrius Lietuvoje
Vaistinėje veikia gatavų vaistų, 

gamybos ir slaugos priemonių sek
toriai bei vaistinės aprūpinimo pos
kyris, o vaistų gamybos sektorius – 
išskirtinis skyrius. Tai bene vienintelis 
vaistų gamybos skyrius Lietuvoje, 
gaminantis tokią didelę įvairovę 
vaistų, o gamybos sąlygomis ir tech
nologijomis besilygiuojantis į Vaka

 ■Kauno klinikų vaistinės vedėja Birutė Varanavičienė. Kauno klinikų nuotr.
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Atviros psichiatrijos mėnuo
LSMU MA Psichiatrijos kli
nikos gydytojai reziden
tai ir medicinos psicho

logai teikė anonimines konsultacijas 
miesto gyventojams, viešino teikia
mas psichikos sveikatos paslaugas. 

Kvietė išbandyti 
nemedikamentinio 
gydymo metodus
Renginio metu psichikos svei

katos specialistai miesto gyventojus 
ir svečius kvietė prisijungti ir kartu 
išbandyti įvairius nemedikamenti
nio gydymo metodus: meno tera
piją (dailė, muzika, ebru), ergotera
piją, kineziterapiją. 

Renginyje dalyvavę Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos Psichikos sveikatos sky
riaus atstovai pristatė programė
lę „Pagalba sau“, o užpildžius vieną 
iš kelių klausimynų apie savo psi
chikos sveikatą buvo galima gau
ti įvairių dovanų. Miesto gyvento
jai ir svečiai galėjo nusipiešti savo 
paties marškinėlius ar kartu su kitais 
megzti didžiulį „bendruomeninį“ ki
limą, skirtą „išmegzti nerimą”. 

Renginys vykdytas bendra
darbiaujant trims didžiausioms psi

1»

chikos sveikatos paslaugas teikian
čioms Kauno miesto institucijoms 
(Kauno klinikų Psichiatrijos klini
kai, LSMU Kauno ligoninės Psichi
atrijos klinikai, Kauno miesto poli
klinikai, Centro padalinio psichikos 
sveikatos centrui), LR SAM Psichikos 
sveikatos skyriui, Lietuvos psichiatrų 

asociacijai, Psichikos sveikatos vady
bos asociacijai, Vilniaus miesto Psi
chikos sveikatos centrui.

Parengė S. Šatkauskienė, Kauno 
klinikų Psichiatrijos klinikos socia linė 
darbuotoja, ir A. Petkevičienė, Kauno 

klinikų Psichiatrijos klinikos medicinos 
psichologų grupės vadovė

Psichikos norma: kur riba?
LSMU MA MF Psichiatrijos klinika, Lietuvos teismo 
psichiatrijos asociacija kartu su Lietuvos psichiatrų 
asociacija bei VšĮ Nepriklausoma teismo psichiatrijos 
tarnyba spalio 6 d. surengė nuotolinę praktinę 
konferenciją „Psichikos norma ir patologija: kur riba?“.

Eglė Milašauskienė
LSMU MA MF Psichiatrijos klinika

Konferencijoje buvo pristaty
tos naujovės apie psichikos sutri
kimų teismo psichiatrinius aspek
tus, psichikos sutrikimų diferencinę 
diag nostiką, ligų prevenciją ir gydy
mo ypatumus, psichosocialinės re
abilitacijos naujienos. Konferencijos 
metu pranešimus skaitė LSMU MA 
MF Psichiatrijos klinikos darbuoto

jai doc. A. Jaras, gydytojai E. Mila
šauskienė, K. Laurinaitienė, D. Jaku
bonis, teismo psichiatrė ekspertė 
J. Daškevičienė. Konferencijai pirmi
ninkavo Psichiatrijos klinikos vadovė 
prof. V. Adomaitienė ir LSMU Kau
no ligoninės Psichiatrijos klinikos va
dovė bei Lietuvos psichiatrų asocia
cijos prezidentė R. Mazaliauskienė. 
Pagalbos teikimo iššūkius po sek
sualinės prievartos apžvelgė LSMU 
MA MF akušerijos ir ginekologijos N
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klinikos doc. K. Jarienė. Konferen
cijos metu buvo nagrinėjama krizi
nių situacijų (karo veiksmai, artimųjų 
netektis, emigracija, įkalinimas, dar
bo netekimas, katastrofos ir kt.) įta
ka žmogaus psichikos sveikatai, ap
žvelgti teismo psichiatriniai, teismo 
psichologiniai, socialiniai ir teisiniai 
krizinių išgyvenimų vertinimo as
pektai, krizių prevencija ir interven
cija, medikamentinė, psichoterapi
nė, reabilitacinė ir kita pagalba.
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Stažuotė viename žinomiausių organų 
transplantacijos centrų pasaulyje
Kauno klinikų gydytojai gastroenterologai turėjo neįkainojamą 
patirtį – dalyvavo stažuotėje didžiausioje tretinio lygio gydymo 
įstaigoje Pietų Korėjoje, Asano medicinos centro Kepenų 
transplantacijos centre. Šiame centre per parą vidutiniškai 
atliekamos trys kepenų transplantacijos, o 2020 metais buvo 
pasiektas pasaulio rekordas – sėkmingai atlikta net 7 tūkst. 
kepenų transplantacijų. „Rezultatai – įspūdingi. Semtis patirties 
iš savo srities profesionalų buvo vienas malonumas“, – teigia 
stažuotėje dalyvavusi Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos 
Gastroenterologijos skyriaus vadovė doc. dr. Irena Valantienė.

 ■ Su Kepenų transplantacijos centro vadovu prof. Ki-Hun Kim.

Stažuotės metu gydytojai 
gastroenterologai bendradarbiavo 
su aukščiausios kvalifikacijos kepe
nų transplantologijos specialistais. 
„Turėjome galimybę tobulinti sa
vo žinias ir įgūdžius įvairiuose ke
penų transplantacijos etapuose bei 
aptarti aktualius klausimus realiose 
klinikinėse situacijose“, – sako kartu 
stažuotėje dalyvavęs Kauno klini

kų Gastroenterologijos klinikos gy
dytojas gastroenterologas dr. Min
daugas Urba. 

Doc. dr. I. Valantienė priduria, 
kad neeilinė patirtis profesiniu po
žiūriu leido ne tik pamatyti aukš
čiausio meistriškumo profesiona
lų darbą iš labai arti, tobulinti savo 
žinias ir įgūdžius įvairiuose kepenų 
transplantacijos etapuose, bet taip 

pat buvo puiki proga pasitikrinti, ko
kiame etape yra Kauno klinikų spe
cialistai. „Labai džiaugiuosi, kad Kau
no klinikų kepenų transplantacijos 
komanda profesionalumu išties ne
nusileidžia pasaulinio lygio cen
trui“, – sako ji.

Doc. dr. I. Valantienė pastebi, 
kad Asano medicinos centro specia
listai ne tik atlieka daug transplan

tacijų, bet pacientų išgyvenamumo 
rodikliai lenkia net Jungtinių Ame
rikos Valstijų kepenų transplanta
cijos centrų rodiklius. „Manau, to
kie puikūs rezultatai pasiekiami dėl 
nepertraukiamo, kruopštaus, aiškiai 
suplanuoto komandinio darbo, kar
tu prisidedant ir kultūriniams ypatu
mams“, – svarsto Gastroenterologi
jos skyriaus vadovė.

Tai – pirmoji Kauno klinikų 
specialistų stažuotė Asano medici
nos centro Kepenų transplantacijos 
centre. Tikimasi, kad komandos en
tuziazmas ir naujai gimusi draugys
tė su šio centro specialistais ateityje 
leis sėkmingai plėtoti bendradarbia
vimą tarp ligoninių ir toliau vystyti 
kepenų transplantaciją Lietuvoje.

Kauno klinikų inf.

Nuotrauka – Shutterstock ID 1542445190 Nuotrauka – Shutterstock ID 1982994458

Insulinas – gyvybes gelbstintis išradimas 
gydant cukrinį diabetą
Prieš 100 metų išrastas insulinas padėjo pamatus gydant cukrinį diabetą ir 
suteikė viltį gyventi visavertį gyvenimą pacientams, sergantiems šia liga. Kauno 
klinikų Endokrinologijos klinikos vadovė prof. Rasa Verkauskienė teigia, kad 
šio medikamento išradimas – svarbus mokslo laimėjimas, padedantis išsaugoti 
gyvybes. „Iki insulino išradimo pirmojo tipo cukrinis diabetas buvo mirtina liga. 
Insulinas pradėjo gelbėti gyvybes“, – pasakoja prof. R. Verkauskienė.

 ■Agnės Kišonaitės koliažas. Kauno klinikų nuotr.

Per metus suserga apie 
120 vaikų ir daugiau nei 
100 suaugusiųjų

Lietuvoje antrojo tipo cukriniu 
diabetu serga daugiau nei 135 tūkst., 
o pirmojo tipo – daugiau nei 8 tūkst. 
žmonių. Per metus cukriniu diabetu 
suserga apie 120 vaikų ir daugiau nei 
100 suaugusiųjų. Profesorė primena, 

kad pirmojo ir antrojo tipo cukrinis 
diabetas – skirtingos ligos, jas lemia 
skirtingi veiksniai. „Ant rojo tipo cukrinį 
diabetą dažniausiai lemia nutukimas, 
atsparumas insulinui ir fizinio aktyvu
mo stoka. Dėl to pirminė antrojo tipo 
cukrinio diabeto prevencija – sveikas 
gyvenimo būdas, galintis padėti iš
vengti nutukimo“, – pabrėžia ji.

Pirmojo tipo cukrinį diabetą 
dažniausiai sukelia autoimuninės kil
mės veiksniai, kurie daro žalą žmo
gaus kasai, todėl sutrinka insulino 
gamyba. „Pasireiškus jo trūkumui, 
didėja cukraus kiekis kraujyje“, – 
apie ligos kompleksišku
mą pasakoja profesorė.  »8
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) Tarptautinių ryšių ir studijų 
centro (TRSC) Akademinio judumo skyrius 
rugsėjo 26–30 d. tradiciškai organizavo 
tarptautinę Erasmus+ darbuotojų savaitę 
(angl. 'On-line & Beyond' International Staff 
Week).

Tarptautinė ERASMUS+ darbuotojų 
savaitė LSMU

svečiai aktyviai klausėsi pranešimų 
bei dalyvavo diskusijose. Jie buvo 
supažindinti su LSMU veiklos sritimis, 
struktūra ir ateities perspektyvomis 
(pranešėja TRSC dekanė prof. I. Janu
levičienė), studentams teikiamos pa
galbos galimybėmis (pranešėjai TRSC 
Užsieniečių studijų skyriaus projek
tų vadovas J. Razgulin ir TRSC tarp
tautinių programų koordinatorė J. 
Vonžodienė), LSMU studentų indė
liu populiarinant studijų programas 
(pranešėja LSMU studentė R. Zarei), 
studentų priėmimo tvarka COVID19 
pandemijos ir popandeminiu laiko
tarpiu (pranešėjai TRSC prodekanas 
dr. A. Šarlauskas ir TRSC Užsieniečių 
studijų skyriaus vedėja S. Černiauskie
nė), streso valdymo (pranešėja TRSC 
psichologė dr. R. JoffėLuinienė), fi
zinio aktyvumo (pranešėja LSMU 
Sporto medicinos klinikos doc. dr. A. 
SlapšinskaitėDackevičienė) svarba 
kasdienėje veikloje ir kt.

Monika Grincaitė
Tarptautinių programų 
koordinatorė, TRSC

Iš viso joje dalyvavo atstovai 
iš šešių skirtingų įstaigų – Aldento 
universiteto (Albanija), Vloros uni
versiteto (Albanija), Latvijos gyvy
bės mokslų ir technologijų univer
siteto (Latvija), Nicolae Testemitanu 
valstybinio medicinos ir farmacijos 
universiteto (Moldova), Odesos na
cionalinio medicinos universiteto 
(Ukraina) bei Nacionalinio farmaci
jos universiteto (Ukraina). Pagrindi
nis renginio tikslas buvo plėtoti bei 
stiprinti bendradarbiavimą su mūsų 
partnerių institucijomis ir pasidalyti 
sukaupta tarptautiškumo patirtimi. 
Visą savaitę dalyviai turėjo ne tik ga
limybę pristatyti savo šalių universi
tetus, bet ir pasisemti patirties bei 
gerosios praktikos iš LSMU. 

Viso renginio metu užsienio 

 ■Akademinio judumo skyriaus kolektyvas ir tarptautinės Erasmus+ darbuotojų savaitės dalyviai. / Staff of the Academic 
Mobility Division and participants of International Erasmus+ Staff Week. ■Apsilankymas „Hybrid lab“. / A visi to „Hybrid lab“.

Dalyviai turėjo puikią galimy
bę iš arčiau susipažinti ir su hibridi
nio mokymosi laboratorija „Hybrid 
lab“ bei Kauno klinikose taikomu 
radiochirurgijos gydymo meto
du „Gama peilis“, aplankyti LSMU 
Anatomijos muziejų, LSMU MA Vi
suomenės sveikatos fakultetą. Pro
dekanas prof. G. Urbonas ir prof. 
M. Štelemėkas papasakojo apie fa
kultete vykdomus mokslinius pro
jektus ir tyrimus, LSMU VA Vete
rinarijos fakultetą, kuriame buvo 
pristatytas Veterinarinės medicinos 
simuliacijos centras, jame vykdoma 
veikla. Dalyviams nemažą įspūdį 
paliko apsilankymas Stambių gy
vūnų klinikoje. Kadangi renginys 
vyko viename iš LSMU padalinių – 
Emanuelio Levino centre, užsienio 
svečiai turėjo puikią galimybę dau
giau sužinoti apie Kaune gimusio 
pasaulinio garso filosofo kultūrinį 
bei intelektualinį palikimą.

 ■Akimirkos iš renginio. / Highlights from the event.

International ERASMUS+  
staff week at LSMU
On September 26–30, 2022, the Academic Mobility Department of the 
International Relations and Study Center (IRSC) at the Lithuanian University 
of Health Sciences (LSMU) traditionally organized the Erasmus+ International 
Staff Week (On-line & Beyond International Staff Week).

Monika Grincaitė,
International Program 
Coordinator, IRSC

Representatives from six di
fferent universities participated in 
the event: Aldent University (Alba
nia), University of Vlora (Albania), 
Latvian University of Life Scien

ces and Technologies (Latvia), Ni
colae Testemitanu State University 
of Medicine and Pharmacy (Moldo
va), Odessa National Medical Uni
versity (Ukraine), and National Uni
versity of Pharmacy (Ukraine).

The main goal of the event 
was to develop and strengthen 
cooperation with our partner ins

titutions and share the acquired in
ternational experience. Througho
ut the week, in addition to gaining 
experience and good practices 
from LSMU, the participants had an 
opportunity to present their home 
universities.

 ■Apsilankymas Gama peilio centre. / A visit to „Gamma Knife”. »9

TRSC nuotr. / Photo by IRSC



8 2022 m. spalio 12 d. Nr. 32 avevitaSVEIKAS ŽMOGUS | STUDIJOS

LSMU pirmakursiams įteikti balti chalatai: tai – 
atsakomybės ir naujo gyvenimo etapo simbolis

Rūpestis studentų 
gerove 
Abu kalbinti studentai 

dar svarsto ateities planus. Būsima
sis medicinos gydytojas D. Čepo
nis dar neapsisprendė, kokios tiks
liai specialybės rezidentūrą rinksis 
baigęs medicinos studijas. M. Aba
da sakė taip pat dar svarstysianti, ko
kią veterinarijos srities specializaci
ją pasirinkti. 

Doc. dr. L. Malakauskienė pa
brėžė, kad universitetas gali pa
dėti tokiems studentams. Studen
tų reikalų tarnyboje veikia Karjeros 
centras, kuris konsultuoja karjeros 
klausimais, padeda surasti vietas 
praktikai, priimti kitus karjerai reikš
mingus sprendimus. 

Doc. dr. L. Malakauskienė sakė, 
kad LSMU Studentų reikalų tarnyba 
įkurta koordinuoti ir pagelbėti LSMU 
padaliniams, sprendžiant įvairius ki
tus tiesiogiai su studijomis nesusi
jusius reikalus: socialinius, etinius, 
psichologinius, karjeros. „Tai ypač 
svarbu pirmakursiams, nes jiems 
tenka išgyventi adaptacijos periodą, 
rasti atsakymus į įvairiausius klausi
mus. Esame pirmas langelis, kur ga
li kreiptis tiek studentai, tiek su jais 
dirbantys darbuotojai. Studentų 
reikalų tarnyba identifikuos galimas 
problemas, rizikas ir vykdys sistemi
nę analizę, ieškos sprendimų būdų 
ir pasidalys jais su bendruomene“, – 
pasakojo tarnybos vadovė.

Partneriai pažymi gerą 
specialistų parengimą
Apklausos nuolat rodo itin 

aukštą darbdavių pasitenkinimą 
LSMU absolventais. Medicininių ty
rimų laboratorijos „SYNLAB Lietuva“ 

atstovai pabrėžė, kad LSMU absol
ventai pasižymi itin aukšta kvalifi
kacija, noru tobulėti ir mokytis bei 
siekti aukštesnių tikslų. 

„Šios asmeninės ir profesinės 
savybės itin svarbios tiek pradedant 
karjerą, tiek darbdaviams, kurie tu
ri nuolat tobulėti ir prisitaikyti prie 
naujų darbuotojų ir jų keliamų aukš
tų reikalavimų. Šiuo metu SYNLAB 
dirba 5 LSMU absolventai, kurie savo 
įgytą kvalifikaciją ir įgūdžius tobulina 
skirtingose pozicijose: nuo medici
nos vadybininko – padalinio vado
vo iki akušerės ar medicinos bio
logo (ės)“, – sakė įmonės atstovai.

KIKA GROUP įmonių grupėje 
irgi dirba nemažai LSMU absolven
tų – daugiausia veterinarijos vaisti
ninkais ir veterinarijos gydytojais. 

„Esame patenkinti jų teoriniu 
parengimu, nes baigę studijas spe
cialistai ateina su išties plačiomis ži
niomis ir įgūdžiais, kuriuos stengiasi 
pritaikyti darbe. Jiems viskas įdomu, 
absolventai iniciatyvūs, imlūs ir am

bicingi. LSMU studentus kviečia
me dar studijų metais prisijungti 
prie mūsų įmonių veiklų, dalyvauti 
mokymuose, seminaruose, iš arčiau 
pažinti įmonę rašant mokslinius 
darbus, atlikti praktikas – veislyne, 
gamykloje, veterinarijos kabinetuo
se, veterinarijos vaistinėse, mažme
noje ar net kirpykloje, augintinių 
SPA salone. 

Tai – išskirtinė galimybė, pa
dedanti veterinarijos studentams į 
savo profesiją pažvelgti iš skirtingų 
kampų, įgyti platesnį suvokimą apie 
gyvūną, jo sveikatą ir į darbo rinką 
ateiti pasirengus ne tik teoriškai, bet 
ir praktiškai“, – pabrėžė KIKA GRO
UP komunikacijos projektų vadovė 
K. Tuminauskaitė. 

Bendradarbiavimo nauda
„SYNLAB Lietuva“ ir LSMU 

šiuo metu aktyviai bendradarbiau
ja medicinos paslaugų teikimo sri
tyje. „Džiaugiamės galėdami vykdyti 
bendrus projektus, kartu augti ir to

bulėti. Puiki komunikacija ir bendras 
siekis teikti pacientams kokybiškas 
paslaugas įneša sinergijos į bendras 
veiklas. Mes ir toliau aktyviai kuria
me naujas darbo vietas ir visuomet 
ieškome būdų, kad kuo daugiau 
skirtingų kvalifikacijų LSMU absol
ventų galėtų tobulėti „SYNLAB Lie
tuva“ įmonėje įvairiose pozicijose“, – 
pabrėžė įmonės atstovai.

KIKA GROUP, šiais metais pra
dėjusi bendradarbiavimą su LSMU, 
tikisi, kad įmonių sukaupta patirtis ir 
turimos sąlygos galėtų padėti stu
dentams įsilieti į įmonės veiklas dar 
studijų metais, kad jie įgytų reikia
mų praktinių žinių. 

Iškilmių metu veterinari
nės medicinos studijas pasirinku
siems LSMU pirmojo kurso studen
tams KIKA GROUP bendrasavininkis 
T. Plungė įteikė būsimos profesijos 
simbolį – baltą chalatą.

Darbdaviai pabrėžė, jog nuo
lat kintantis pasaulis būsimiesiems 
žmogaus ir gyvūno sveikatos sričių 

profesionalams kelia naujų iššūkių: 
šiandien jie turi gebėti veikti neapi
brėžtumo sąlygomis, laikytis darbo 
ir poilsio režimo, būti psichologiškai 
pasirengę nenumatytiems įvykiams, 
kritiškai juos vertinti, nuolat tobulin
tis ir siekti naujų žinių.

Vidinės ir išorinės komunikacijos 
skyriaus inf.
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Akademinės iškilmės, sim-
boliškai pažymint gydyto-
jo profesinio kelio pradžią, 
įprastos daugelyje pasaulio 
medicinos universitetų, ypač 
JAV. Lietuvoje tai palyginti 
naujas reiškinys: Baltojo cha-
lato šventės tradiciją Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete 
prieš penkerius metus pradė-
jo ir prasmingai tęsia Medici-
nos fakultetas. Šiemet pirmie-
ji baltieji chalatai LSMU įteikti 
visų LSMU studijų programų 
pirmakursiams.

Insulinas – gyvybes gelbstintis 
išradimas gydant cukrinį diabetą

Vaistas, padedantis 
kontroliuoti ligą
Insulinas – vaistas, pade

dantis kontroliuoti cukrinį diabetą. 
„Ši liga gali sukelti akių, inkstų nervų 
pažeidimus, dėl jos nukenčia širdies 
ir kraujagyslių sistema. – Mūsų tiks
las – išlaikyti gerą cukrinio diabeto 
kontrolę ir kontroliuoti kitus lėtinių 
neinfekcinių ligų rizikos veiksnius. 
Tik tokiu būdu galėsime išvengti 
pavojingų, o kartais žmogaus gyvy
bei grėsmę keliančių komplikacijų.“ 
Sergant šia klastinga endokrinine li
ga, pacientams svarbu stengtis išlai
kyti normalų cukraus ir lipidų kiekį 
kraujyje. „Antrojo tipo cukrinio dia

beto vienas svarbiausių prevencijos 
etapų – ankstyva diagnostika. Kuo 
anksčiau pradėsime tinkamą gydy
mą, tuo lengviau ateityje galėsime 
išvengti klastingų komplikacijų“, – 
aiškina ji.

Šiuo metu, gydant abiejų ti
pų cukrinį diabetą, pacientams 
prieinamas visas galimas šios li

gos gydymas. Nuo šios vasaros 
sergantiems pirmojo tipo cukriniu 
diabetu Lietuvoje kompensuoja
mi nuolatinio gliukozės matavimo 
jutikliai, kurie padeda dar tiksliau 
sekti cuk raus kiekio kraujyje poky
čius. „Be to, galime skirti insulino 
pompas pirmojo tipo diabetu ser
gantiems vaikams ir suaugusiems, 

kuriems diabeto kont rolė daugkar
tinėmis insulino injekcijomis yra ne
pakankama arba negalima. Antrojo 
tipo diabetu sergantiems medika
mentinio gydymo galimybės taip 
pat labai prasiplėtė, įsigaliojus nau
jajam ambulatorinio gydymo kom
pensuojamaisiais vaistais aprašui“, – 
kalba klinikos vadovė.

Paminėtas insulino 
atradimo šimtmetis
Spalio 7 dieną Kau
no klinikose paminė
tas insulino atradimo 
ir klinikinio pritaikymo 
šimtmetis. Ceremoni
jos metu Kauno klini
kų Endokrinologijos 
klinikos Didžiajai sa
lei suteiktas Oskaro 
Minkovskio vardas. 
O. Minkovskis – eks
perimentinės diabe
tologijos pradininkas, 
gimęs Kaune, garsus 
diabeto priežasties at
radimu. Siekiant įam

žinti mokslininko atminimą ir jo pa
siekimus Endokrinologijos klinikoje 
atidaryta menininkės Agnės Kišo
naitės paroda. Menininkė sukūrė 
14 kv. m instaliaciją, pagamintą iš 
panaudotų insulino švirkštiklių. Par
odos tikslas – atkreipti visuomenės 
dėmesį į klastingą ligą.

Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų Endokrinologi-
jos klinika – Lietuvos endo-
krinologijos pradininkė. Čia 
kiekvienais metais konsultuo-
jama apie 500 vaikų ir dau-
giau nei 6 tūkst. suaugusiųjų, 
sergančių įvairių tipų cukriniu 
dia betu.

 ■Prof. Rasa Verkauskienė.  ■Agnė Kišonaitė. Nuotrauka – Shutterstock ID 1439349791
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International Erasmus+ staff week 
at LSMU

7» During the event, inter
national guests active
ly listened to presentati

ons and participated in discussions. 
They were introduced to activi
ties carried out at LSMU, University 
structure and future prospects (spe
aker Prof. Ingirda Janulevičienė, De
an of IRSC), assistance provided to 
students (speakers Jevgenij Razgu
lin, Project Manager at the Internati
onal Studies Department, IRSC and 
Justina Vonžodienė, International 
Program Coordinator at IRSC), LSMU 
students’ contribution to promoting 
study programs (speaker LSMU stu
dent Rogin Zarei), student admissi
on procedures during the COVID19 
pandemic and postpandemic peri
od (speakers ViceDean Dr. Alvidas 
Šarlauskas, IRSC, and Head of the 
International Studies Department, 
IRSC, Simona Černiauskienė), stress 
management (speaker Psycholo
gist at IRSC, Dr. Roza JoffėLuinienė), 
the importance of physical activity in 
daily routine (speaker Dr. Agnė Slap
šinskaitėDackevičienė, LSMU Sports 
Medicine Clinic), etc.

The participants had a chan
ce to explore the hybrid learning la
boratory and the radiosurgery treat
ment method Gamma knife used at 
the LSMU Kaunas hospital, visit the 
LSMU Anatomy Museum, LSMU Fa
culty of Public Health, where Vi
ceDean Prof. Gvidas Urbonas and 
Prof. Mindaugas Štelemėkas spoke 
more about the scientific projects 
and research carried out at the facul
ty, LSMU Veterinary Academy, where 
the Veterinary Medicine Simulation 
Center and activities were presen
ted. Participants were greatly im
pressed by the visit to the Large Ani
mal Clinic. As the event took place in 
one of the LSMU departments, the 
Emmanuel Levinas Center, interna
tional guests had a chance to learn 
more about the cultural and intellec
tual legacy of the worldrenowned 
philosopher born in Kaunas. TRSC nuotr. / Photo by IRSC

 ■Akimirkos iš renginio. / Highlights from the event.
 ■Apsilankymas LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultete. / A visit to the Fa-

culty of Public Health.

 ■Dalyviams įteikti sertifikatai. / Participants were awarded with certificates.

Šimtmečio proga – išskirtinė nuotraukų paroda
Rugsėjo 29 dieną Kauno klinikų Akušerijos ir 
ginekologijos klinikoje vyko mokslinė-praktinė 
konferencija „Moters lėtinis dubens skausmas: 
daugiadalykis požiūris, minint aukštojo medicinos 
mokslo 100-metį Kaune“. Jos metu tarptautine 
patirtimi dalijosi LSMU ir klinikos alumnai. 
Taip pat pristatyta „LSMU MA Akušerijos ir 
ginekologijos klinikos vadovai“ nuotraukų paroda.

Šiemet – jau trečioji paroda
Klinikos vadovas prof. Min

daugas Kliučinskas, pristatydamas 
trečiąją Akušerijos ir ginekologijos 
klinikos 100mečiui skirtą parodą, 
kalbėjo, kad fotografijų parodų cik
las atskleidžia, kaip vystėsi ir keitėsi 
ne tik aukštasis mokslas, bet ir Aku
šerijos ir ginekologijos klinikos dar
bo pobūdis, darbuotojai bei vado
vai. „Šie metai Kaune žymi aukštojo 
medicinos mokslo bei Akušerijos ir 

ginekologijos klinikos veiklos šimt
metį – įvyko daug pokyčių ne tik 
aukštajame moksle, bet ir studijose 
bei klinikinėje veiklose“.

Šiemet tai jau trečioji nuotrau
kų paroda, kurioje klinikos darbuo
tojai ir lankytojai gali pamatyti is
torines fotografijas. „Ankstesnėse 
parodose dėmesys buvo skiriamas 
akušerijos ir ginekologijos raidos 
apžvalgai, šiandien savo pagarbą ir 
dėkingumą parodome visiems sep

tyniems buvusiems Akušerijos ir gi
nekologijos katedros ir klinikos va
dovams“, – pasakojo profesorius.

Supažindino su buvusiais 
vadovais
Dabartinis klinikos vadovas, 

pristatydamas parodą, prisiminė 
kolegas, kurie per šimtmetį vystė 
Akušerijos ir ginekologijos klinikos 
inovatyvumą, efektyvumą ir tarp
tautiškumą. Profesorius nuosekliai 
supažindino publiką su visais septy
niais buvusiais vadovais ir prisiminė, 
kokios iškilios asmenybės kadaise 
padėjo pamatus klinikos augimui. 

Prof. Mindaugas Kliučinskas sa
vo kalboje akcentavo didžiausią įta
ką katedrai ir klinikai turėjusius ka
tedros ir klinikos vadovus. Pirmasis 
Akušerijos ir ginekologijos katedros 
vedėjas buvo Pranas Mažylis, kate
drai vadovavęs 44 metus. „Jis Kau

ne pradėjo akušerijos mokslo vysty
mą ir sėkmingai jį plėtojo Lietuvoje, 
subūrė dėstytojus, juos padrąsino, 
diegė naujas mokslo metodikas ir 
organizavo klinikinės akušerinės pa
galbos plėtrą šalyje“, – pasakojo pro
fesorius. Prof. Vacys Sadauskas kate
drai vadovavo 22 metus. „Jis buvo 

atsakingas už katedros ir klinikos 
persikėlimą į 1970 metais pastaty
tą korpusą, skatino ir palaikė naujo
vių diegimą klinikoje, garsino Lietu
vą ir klinikoje atliekamus darbus ne 
tik tuometėje Tary
bų Sąjungoje, bet ir 
visame pasaulyje“.  »11
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Skubios diagnostikos ir trumpalaikio 
gydymo skyrius: ką pavyko nuveikti 
per metus?
Prieš metus lako įsteigtas Kauno klinikų 
Skubios diagnostikos ir trumpalaikio 
gydymo skyrius džiugina ne tik rezultatais, 
bet ir vieninga komanda. „Šie metai 
buvo kupini įspūdžių, darbo, sunkumų 
ir džiaugsmų, profesinio tobulėjimo 
ir komandinio augimo. Visa tai veda į 
priekį ir skatina tobulėti“, – sako Skubios 
diagnostikos ir trumpalaikio gydymo 
skyriaus vadovė dr. Virginija Kalinauskaitė-
Žukauskė.

Rezultatai pateisino 
lūkesčius
Kauno klinikų Stacionarinių 

paslaugų koordinavimo tarnybos 
vadovas doc. Evaldas Padervinskis 
teigia, kad prieš metus laiko iškelti 
tikslai atrodė ganėtinai drąsūs, ta
čiau rezultatai pateisino lūkesčius. 
„Tuo metu skyriuje turėjome vos 
keletą specialistų, todėl didžiausias 
iššūkis buvo suburti komandą, ku
ri būtų ne tik motyvuota ir vienin
ga, bet ir užtikrintų visas numatytas 
paslaugas.“ 

„Pradžioje išsikėlėme tikslą – į 
bendrą ligoninės sistemą integruo
ti vidaus ligų gydytojus. Tai reiškia, 
kad turėjome įsteigti dešimt sku
bios diagnostikos ir trumpalaikio 
gydymo stacionaro lovų – pacientų 
sveikatos problemos būtų kuo grei
čiau išspręstos per tris dienas. Šiuo 
metu esame pasiruošę antrajam 
etapui, kurio tikslas – perimti vieną 
terapinio profilio budėjimą (dabar 
turime du). Jau greitai šio skyriaus 
vidaus ligų gydytojai užtikrins pul
monologų, reumatologų ir hemato
logų darbą budėjimo metu.“

Pokyčiai skyriuje – 
kasdienybė 
Kaip teigia Skubios diagnosti

kos ir trumpalaikio gydymo skyriaus 

vadovė, pokyčiai šiame skyriuje – 
kasdienybė. „Pradėję nuo vidaus li
gų gydytojų konsultacijų ribotomis 
valandomis tam tikrose profilinėse 
klinikose, paaugome iki konsultacijų 
teikimo 24/7 visose Kauno klinikose. 
Įsteigėme daugiau stacionarinės pa
galbos lovų ir supaprastinome Kau
no klinikų filialuose gydomų pacien
tų ištyrimo kelią, pasireiškus ūmiai 
patologijai. Lapkričio mėnesį žada
me perimti vieną iš budėjimo postų 
centriniame korpuse. Tai specialis
tams suteiks daugiau laiko tobulė
ti savo srityje.“

Pasak dr. V. KalinauskaitėsŽu
kauskės, tam, kad būtų užtikrinta 
sklandi skyriaus veikla, visiems reikė
jo įdėti daug pastangų. Tačiau, kai 
visi dirba viena linkme – dėl pacien
tų gerovės, – sugebama rasti spren
dimus įvairiausiose situacijose. 

Šiuo metu skyriuje dirba 14 vi
daus ligų gydytojų, slaugos ir pa
galbinių darbuotojų personalas yra 
bendras su Skubiosios medicinos 
klinika ir dirba rotaciniu principu. 
„Nors dabar mūsų komandos na
rių pakanka ir viską spėjame, tačiau 
ateityje turime planų plėstis, – sako 
dr. V. KalinauskaitėŽukauskė. – La
bai noriu pasidžiaugti savo koman
da – tikriausiai tai vienas iš tų varian
tų, kurį įsivaizdavau kaip siekiamybę. 

Kartu dirbame, kylančius klausimus 
sprendžiame čia ir dabar, neegzis
tuoja baimė klausti ir prašyti pagal
bos. Mes kuriame savas tradicijas ir 
jų laikomės, todėl čia gera dirbti.“

Kuria savas tradicijas ir jų 
laikosi
Skyriaus vidaus ligų gydytoja 

Irma Makauskienė pastebi, kad pir
mieji metai Skubios diagnostikos ir 
trumpalaikio gydymo skyriuje buvo 
kupini naujų patirčių, tobulėjimo ir 
galimybių. „Itin įdomus šio skyriaus 
modelis, neturintis šalyje jokių ana
logų, tačiau jį taikančiose valstybėse 
pripažįstamas kaip teikiantis didelę 
naudą tiek pacientui, tiek medicinos 
sistemai, – teigia I. Makauskienė. – 

Mūsų skyrius pasižymi greita paci
entų kaita, didele gydomų patologi
jų įvairove, darbo intensyvumu, nes 
per 3 paras išsiaiškiname problemos 
atsiradimo priežastis, diagnozuoja
me esamas komplikacijas, pritaiko
me gydymą ir vertiname jo efektą. 
Visa tai skatina asmeninį tobulėjimą, 
ugdo gebėjimus dirbti komandoje, 
nes vienas šiame lauke nesi karys.“

Pasak skyriaus vadovės, per 
metus laiko prisidėta prie beveik 
700 stacionarinio skyriaus pacientų 
sveikatos gerinimo ir suteikta apie 
1,5 tūkst. konsultacijų. „Vidutinis lo
vadienis yra mažesnis nei trys die
nos. Dėl to esame dėkingi ir kole
goms iš kitų profilinių klinikų, kurie 
supranta mūsų skyriaus paskirtį – 

skubią diagnostiką ir trumpalaikį 
gydymą.“

Idėja įsteigti Skubios diagnos
tikos ir trumpalaikio gydymo skyrių 
Kauno klinikų strateginiuose pla
nuose atsirado pastebėjus puikius 
pavyzdžius Didžiojoje Britanijoje. 
Moderniose Vakarų ligoninėse pa
siteisino metodai, kai pacientai, ku
riems nustatoma ūmi arba lėtinė 
paūmėjusi vidaus ligų profilio pa
tologija ir kai ištyrimas užtrunka bei 
neatitinka Skubios pagalbos sky
riaus teikiamų paslaugų apimties, 
bet nėra siauros specializuotos pa
galbos poreikio, stacionarizuojami į 
analogiško pobūdžio skyrius (angl. 
Short Stay Unit). 

Kauno klinikų inf.

 ■ Skubios diagnostikos ir trumpalaikio gydymo skyriaus kolektyvas. Kauno klinikų nuotr.

VšĮ „Savanoriai vaikams“ ir LSMU MA Vaikų ligų klinikos orga-
nizuojama konferencija „Vaikų emocinė gerovė ligoninėse: 
realybė ir siekiamybė“.

Konferencija vyks 2022 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respubli-
kos Seimo III rūmų konferencijos salėje arba nuotolinė trans-
liacija.

Dalyvavimas konferencijoje – nemokamas.
Dalyviams, išklausiusiems visą konferencijos programą, bus 

išduodami 6 val. profesinio tobulinimo pažymėjimai.
Konferencijos tikslai
• Stiprinti požiūrį, kad nė vienas vaikas ligoninėje neturėtų 

būti vienas.
• Ieškoti sisteminių sprendimų, kurie padėtų gerinti vaikų 

emocinę savijautą ligoninėse.
Kam skirta konferencija?
Vaikų ligų gydytojams, slaugos specialistams, gydymo įstaigų 

psichologams, socialiniams darbuotojams ir visiems, kuriems 
rūpi vaikų emocinė gerovė ligoninėse.

Registracija ir konferencijos programa: 
https://www.savanoriaivaikamskonferencija.lt/

KONFERENCIJA „VAIKŲ EMOCINĖ GEROVĖ 
LIGONINĖSE: REALYBĖ IR SIEKIAMYBĖ“

Nuotrauka – Shutterstock ID 1014875176

https://www.savanoriaivaikamskonferencija.lt/
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PADĖKA 

Dėkoju rugsėjo16 dieną II gimdykloje dir-
busiai nuostabiai akušerei Birutei ir gydy-
tojai Gretai Gruzdaitei už pagalbą ir rūpes-
tį sunkaus gimdymo metu, už supratimą ir 
svarbiausia – už sėkmingą gimdymą. Jūsų 
dėka gimdymas dabar atrodo ne toks jau 
baisus dalykas.
Prieš tai gulėjau savaitę skyriuje ir noriu pa-
dėkoti nuostabiam Akušerijos ir ginekolo-
gijos trečiojo aukšto personalui ir mane 
prižiūrėjusiai gydytojai Zitai Strelcovienei.

Nuoširdžiai, Rasa Švedkauskienė

Ortopedijos traumatologijos klinikos kolektyvas  
nuoširdžiai užjaučia Ortopedijos traumatologijos klinikos  

vadovą prof. Alfredą Smailį mirus mylimai mamai.

Skausmo ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame  
Biochemijos katedros Medicinos chemijos laboratorijos vedėją  

Adolfiną Vaičiukynienę dėl mylimos mamytės mirties.
Biochemijos katedros darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
Medicinos fakulteto tarybos narį, Ortopedijos ir traumatologijos klinikos 

vadovą prof. dr. Alfredą Smailį mirus mylimai Mamytei.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. 

Medicinos fakulteto bendruomenė ir tarybos nariai

LSMU Komunikacijos tarnyba, 
Akademinės leidybos skyrius 
A. Mickevičiaus g. 9, LT44307 Kaunas 
El. paštas: avevita@lsmuni.lt 
Išeina kiekvieną trečiadienį 
https://link.lsmu.lt/0ov25y3g1l
Leidinys skirtas LSMU ir Kauno klinikų 
darbuotojams, studentams

Redakcinės kolegijos pirmininkas:
Edgaras STANKEVIČIUS, 
Žurnalų leidybos centro vadovas
Redakcinė kolegija:
Algimantas TAMELIS, Medicinos fakulteto dekanas
Vita RIŠKEVIČIENĖ, Veterinarijos fakulteto dekanė
Rolandas STANKEVIČIUS, Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas
Ingrida ULOZIENĖ, Mokslo centro vadovė

LSMU Kauno ligoninės Komunikacijos  
ir rinkodaros skyrius: 
Raminta NAGELYTĖ
Redakcija:
Asta VALUCKYTĖŪSIENĖ, Akademinės leidybos  
skyriaus vadovė, tel. 8 37 327243, vt. 5131
Aida JAKIMAVIČIENĖ, redaktorė
Jelena BABACHINA, maketuotoja

Tomas LAPINSKAS, Kauno klinikų direktorius visuomenės sveikatai,  
mokslui ir studijoms 
LSMU Komunikacijos tarnyba, Vidinės ir išorinės komunikacijos skyrius:
Tautvydas BULVIČIUS, tel. 8 37 407433, vt. 5128 
Rasa MASIOKAITĖ, tel. 8 37 327264, vt. 5129
Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba:
Austė ALEKSANDRAVIČIŪTĖŠVIAŽIENĖ 
Jovita GUDELEVIČIŪTĖ

REDAKCIJA: RĖMĖJAS:

Spalio 21 d. kviečiame dalyvauti LSMU VA Veterinarijos fakulteto Dr. 
L.  Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos organizuojamame nuotoliniame 
neurologijos seminare.

Seminaras skirtas veterinarijos gydytojų kvalifikacijai tobulinti. Seminaras 
registruotas LVGA, bus išduodami 8 ak. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėji-
mai. Seminaras vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje.

Seminaras mokamas. Dalyvio mokestis 15 Eur.
Rekvizitai apmokėjimui ir kita informacija pateikta registracijos į semina-

rą formoje.
Registracija į seminarą vykdoma iki spalio 19 d. 
Seminaro programa
Kontaktai: krsgk.mokymai@lsmu.lt

NEUROLOGIJOS SEMINARAS VETERINARIJOS 
GYDYTOJAMS

Spalio 13 d. 16.30 val. Kalbų ir edu-
kacijos katedroje (M. Jankaus g. 2, 9 au-
ditorijoje) vyks susitikimas su poete, Lie-
tuvos rašytojų sąjungos nare, gydytoja 
psichiatre, poezijos terapeute, Lietuvos 
biblioterapijos asociacijos prezidente, 
socialinių mokslų daktare, Klaipėdos 
universiteto profesore, Psichologijos 
katedros vedėja Jūrate Sučylaite.

Visus, mylinčius poeziją, skaitančius, 
rašančius, klausančius, ieškančius ei-
lėraščio istorijos ir istorijos eilėraštyje, 
kviečiame dalyvauti susitikime. 

Klausysimės poetės eilėraščių iš 
naujausios ir ankstesnių knygų, kalbėsime apie racionalumo ir jausmo prieš-
priešą, kiek gali būti atviras sau ir viešumai, kas auga į dangų, apie gelmę, pa-
slaptį, magiją, sielos atspindžius, čia ir dabar ir dar daug daug ką.

Norite išgirsti? – ateikite praleisti popietės su poete ir pasisemti žodžio 
magijos.

Žvilgsnis į poeziją su

Jūrate Sučylaite

Kalbų ir edukacijos katedroje 
M. Jankaus g. 2, 9 auditorija 
2002 m. spalio 13 d. 16.30 val.

Renginį organizuoja Kalbų ir edukacijos katedra

POPIETĖ SU POETE JŪRATE SUČYLAITE,
NES „POETAI TURI SAVO VALANDĄ, KADA JUOS IŠGIRSTA“

Tas pasaulis iš žiedų ir žvaigždžių 
Lėto valso ritmu 
Sukasi apie mane, 
nesustodamas sukasi 

(J. Sučylaitė) 

Spalio 28 d. 14 val. LSMU MA Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos docentas 
Tomas Balsevičius Kauno klinikų Didžiojoje auditorijoje (Eivenių g. 2, Kau-
nas) skaitys viešąjį pranešimą „Obstrukcinės miego apnėjos gydymo pasie-
kimai ir problemos“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

VIEŠASIS PRANEŠIMAS

Šimtmečio proga –  
išskirtinė nuotraukų paroda

„Klinikai vadovaujant 
prof. habil. dr. Vidai Ma
rijai ČigriejieneiŠa

pokaitei atlikta puikius rezultatus 
demonstruojanti akušerijos ir neo
natologijos paslaugų regionalizaci
ja Lietuvoje – pirmasis klasteris svei
katos priežiūros sistemoje, sujungta 
pedagoginė, mokslinė ir klinikinė 
veiklos, atlikta veiklos reorganizaci
ja, atskiriant Neonatologijos kliniką, 
įkuriant onkoginekologijos ir kitus 
sektorius“, – dėstė vadovas. 

Dalis parodos nuotraukų skir
ta prof. Rūtai Jolantai Nadišauskie

nei atminti, kuri klinikai vadovavo 20 
metų. „Prof. R. Nadišauskienė buvo 
mokslo įrodymais grįstos diagnosti
kos ir gydymo diegėja Lietuvos aku
šerijoje ir ginekologijoje. Ji pradėjo 
kalbėti apie kitokį požiūrį į studijas – 
tobulino studijų procesą universite
te, Lietuvoje ir už jos ribų, palaikė ir 
skatino mokslą. Jos dėka Kauno kli

nikų Akušerijos ir ginekologijos kli
nika atliekamais darbais tapo žino
ma Skandinavijoje, Vakarų Europoje 
ir JAV. Ji inicijavo pokyčius ir darė di
delį poveikį gerinant motinos ir vai
ko sveikatos priežiūros pagalbą dau
gelyje posovietinių šalių“, – gražiais 
žodžiais profesorę prisiminė prof. 
M. Kliučinskas. 
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2022-ieji metai Kaune žymi 
aukštojo medicinos mokslo 
šimtmetį. Minint šią progą, 
Kauno klinikų Akušerijos ir gi-
nekologijos klinikoje nuo ge-
gužės mėnesio rengiamas fo-
tografijų parodų ciklas. Paroda 
„LSMU MA Akušerijos ir gine-
kologijos klinikos vadovai“ kli-
nikoje bus eksponuojama iki 
šių metų lapkričio 30 dienos.

https://forms.office.com/r/QQ8wncBmFr
https://lsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/virgklim0113_kmu_lt/EUm03lOzsvxCm5cWvokznUUB9GaAWdDQcTCpFkY8JEhkXg?e=cnsYxu
mailto:krsgk.mokymai%40lsmu.lt?subject=

