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Lapkričio 3 d. Lietuvos mokslų akademijos 
Biologijos medicinos ir geomokslų (BMGM)
skyrius pakvietė Lietuvos medikus ir 
molekulinius biologus, besidominančius 
personalizuota medicina, į mokslinę 
diskusiją „Personalizuota medicina 
Lietuvoje – kur esam ir ką daryti?“
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Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena

Cukrinio diabeto valdymas – 
pacientų rankose
Cukrinis diabetas – klastinga endokrininė liga, kuria kasmet suserga tris kartus daugiau žmonių, 
palyginti su praėjusiais metais. Pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, tenka pagrindinis 
uždavinys – stengtis išlaikyti normalų cukraus ir lipidų kiekį kraujyje. „Pats cukrinis diabetas mirties 
nesukelia. Ją sukelia diabeto komplikacijos – būtent tai, ko norime ir siekiame išvengti, – teigia 
Kauno klinikų Endokrinologijos klinikos gydytoja endokrinologė dr. Diana Šimonienė. – Svarbu 
ne tik laiku diagnozuoti šią ligą, bet ją diagnozavus, išlaikyti tinkamą cukrinio diabeto kontrolę.“  »2  »3

Kulautuvos 
reabilitacijos 
ligoninėje 
plėtojami 
klinikiniai 
senatvinio 
silpnumo 
sindromo 
tyrimai
Nuo 2017 m. Lietu-
vos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės 
Kauno klinikų filialo Ku-
lautuvos reabilitacijos 
ligoninėje susibūrusi 
Reabilitacijos klinikos 
mokslininkų grupė pir-
mieji Lietuvoje plėtoja 
klinikinius senatvinio 
silpnumo sindromo 
(SSS) gydymo ir preven-
cijos tyrimus. 

Net 20 proc. visų vyresnių 
nei 65 m. amžiaus žmonių ken
čia dėl senatvinio silpnumo sin
dromo sukeliamų sveikatos iššū
kių: sumažėjusio savarankiškumo, 
raumenų silpnumo, didesnės 
komp likacijų ir mirties rizikos. Tarp 
širdies ir kraujagyslių ligomis ser
gančių pacientų šio sindromo pa
plitimas dar didesnis. 

Kulautuvos reabilitacijos ligo
ninė tapo pirmąja įstaiga Lietuvo
je, pradėjusi struktūruotą senatvi
nio silpnumo sindromo vertinimą; 
čia įdiegta ir klinikinėje praktikoje 
pritaikyta Edmontono silpnumo 
skalė. Nustačius senatvinio silpnu
mo sindromą, pacientai nukreipia
mi specializuotai treniruočių pro
gramai, jiems skiriama 
baltymais praturtinta 
dieta.

Personalizuotos medicinos perspektyvos

 ■Prof. V. Lesauskaitė ir prof. E. Juozaitytė renginio metu. V. Valuckienės nuotr.
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„Pats cukrinis 
diabetas mirties 

nesukelia. Ją 
sukelia diabeto 
komplikacijos – 

būtent tai, 
ko norime ir 

siekiame išvengti. 

Cukrinio diabeto valdymas – 
pacientų rankose

1» Slaugytojų indėlis – 
labai reikšmingas
Kauno klinikų pacien

tams, sergantiems cukriniu diabetu, 
valdyti ligą moko ir padeda slaugy
tojai diabetologai, kurių indėlis yra 
labai reikšmingas. „Mūsų tikslas – iš
mokyti žmones gyventi su šia liga ir 
kiek įmanoma ilgesnį laiko tarpą iš
laikyti cukraus kiekį kraujyje tikslinė
se ribose“, – sako klinikos slaugytoja 
diabetologė Aušra Krivolap.

Slaugytoja priduria, kad su šia 
liga būtina išmokti gyventi tam, kad 
ją galėtume tinkamai valdyti ir kuo 
ilgiau išvengti komplikacijų. „Kito
mis ligomis sergantiems vaistų dozę 
nustato gydytojas ir jis kelis mėne
sius vartoja juos tiksliai, kaip nurody
ta, o štai cukriniu diabetu sergantis 
žmogus turi pats išmokti reguliuo
ti insulino dozes – kiekvieno valgio 
metu jis privalo pasiskaičiuoti atitin
kamą vaistų dozę“, – aiškina A. Kri
volap.

Slaugytojai diabetologai pa
cientams aiškina apie sveikos mi
tybos svarbą valdant ligą, išmoko 
skaičiuoti angliavandenius, balty
mus ir riebalus, supažindina, kaip 
elgtis, jei pakilo ar nukrito cukraus 
kiekis kraujyje. 

Naujos cukrinio diabeto 
valdymo technologijos
Šiuo metu pacientams tinka

mą cukrinio diabeto kontrolę ge

 ■Kauno  klinikų Endokrinologijos klinikos gydytoja endokrinologė dr. Diana 
Šimonienė.

 ■Kauno  klinikų Endokrinologijos klinikos slaugytoja diabetologė Aušra 
Krivolap.

būtų kuo sklandesnis ir pacientas iš
moktų pats tinkamai valdyti savo li
gą, rengiami reguliarūs susirinkimai 
su vaikų ir suaugusiųjų gydytojais 
endokrinologais ir slaugytojais dia
betologais. Susirinkimų metu pa
sakojame, kuo skiriasi vaikų diabe
to priežiūra nuo suaugusiųjų. Tuo 

Lapkričio 14 d. minima Pasaulinė diabeto diena, kurios 
metu įvairiais būdais siekiama atkreipti dėmesį į vis 
augantį sergamumą diabetu ir skatinti šios ligos pre-
venciją. Kauno klinikų Endokrinologijos klinika – Lietu-
vos endokrinologijos pradininkė. Čia kiekvienais metais 
konsultuojama apie 500 vaikų ir daugiau nei 6 tūkst. su-
augusiųjų, sergančių įvairių tipų cukriniu diabetu.

Lapkričio 12 dieną daugiau nei 100 žmonių 
susibūrė žygyje „Einu kartu, nes rūpi man tu!“, 
skirtame Pasaulinei diabeto dienai paminėti.

riau išlaikyti padeda naujos cukri
nio diabeto valdymo technologijos: 
insulino pompos ir nuolatinės gliu
kozės monitoravimo sistemos (gliu
kozės jutikliai), kuriais naudotis taip 
pat išmoko slaugytojai diabetologai. 
„Nuolatiniai gliukozės jutikliai susie
ti su išmaniuoju telefonu. Mobilio
ji programėlė įspėja pacientą, kai jo 
cukraus kiekis nukrinta arba pakyla 
saugios ribos“, – prietaiso veikimą 
pristato slaugytoja diabetologė. Kai 
kurie nuolatinės gliukozės jutikliai 
gali veikti kartu su naujosiomis iš
maniosiomis pompomis, kurios ne 
tik įspėja apie pakilusį ar nukritusį 
cukraus kiekį kraujyje, bet ir pačios 
sustabdo arba pradeda organizmui 
tiekti insuliną. 

„Džiaugiamės, kad šie išmanie

ji įrenginiai, padedantys valdyti klas
tingą ligą, yra kompensuojami. Tai 
padeda pacientams lengviau susi
gyventi su cukriniu diabetu ir tinka
mai prižiūrėti ligą, kad nepablogėtų 
gyvenimo kokybė ir pavyktų kuo il
giau išvengti ligos sukeliamų kom
plikacijų“, – A. Krivolap.

Tam, kad vaikai, sulaukę pilna
metystės, išmoktų tinkamai patys 
valdyti ligą, Kauno klinikose pradė
ta vykdyti nauja programa – tran
zicija. „Vaikų konsultacijose kartu 
dalyvauja ir tėvai, tačiau, sulaukus 
pilnametystės, pacientai nukreipia
mi konsultuotis pas suaugusiųjų 
gydytojus endokrinologus, kur tė
vai nedalyvauja, – aiškina dr. D. Ši
monienė. – Siekiant, kad perėjimas 
iš vaikų pas suaugusiųjų gydytojus 

pat metu jie susipažįsta su suau
gusiųjų gydytojais endokrinologais 
ir taip įgauna daugiau drąsos.“ Dr. 
D. Šimonienė pažymi, kad ši pro
grama sulaukia didelio susidomėji
mo ir tai parodo jos naudą ir svarbą 
pacien tams.

Kauno klinikų inf.

Žygis Pasaulinei diabeto dienai paminėti

Žygio maršrutas – beveik 5 
kilometrai. Dalyviai žygį pradėjo 
mankšta ir suformavo simbolinį dia
beto žiedą Kauno klinikų Endokrino
logijos klinikos kieme.

Lapkričio 14 dieną minima Pa
saulinė diabeto diena, kurios me
tu įvairiais būdais siekiama atkreip
ti dėmesį į vis augantį sergamumą 
šia liga.
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Net 20 proc. visų 
vyresnių nei 65 m. 
amžiaus žmonių 

kenčia dėl senatvi-
nio silpnumo  

sindromo suke-
liamų sveikatos 

iššūkių.

Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje 
plėtojami klinikiniai senatvinio 
silpnumo sindromo tyrimai

Specialūs fiziniai pra
timai sustiprina vyres
nio amžiaus pacientų 

judamąjį–atramos aparatą, apsau
go nuo raumenų masės netekimo 
dėl amžiaus, lėtinių ligų ar vartoja
mų vaistų, padeda apsisaugoti nuo 
griuvimo, didina pacientų savaran
kiškumą kasdienėje aplinkoje, ma
žina priklausomybę nuo aplinkinių. 

Parengta rekomendacijų, 
specialių programų 
Šiuo metu po sudėtingiausių 

gydomųjų perkateterinių interven
cijų ar atvirų širdies operacijų kar
diologinei reabilitacijai nukreipiami 
vyresnio amžiaus pacientai, sergan
tys ne tik pagrindine širdies ir krau
jagyslių sistemos liga, bet kenčian
tys ir nuo gretutinių patologijų bei 
amžiaus nulemtų būklių. 

Kulautuvos reabilitacijos ligo
ninės ir Reabilitacijos klinikos moks
lininkai bei doktorantai analizuoja 
su senatvinio silpnumo sindromu 
bei amžiumi susijusių būklių kelia
mus iššūkius ir įrodymais pagrįstus 
gydymo metodus. Mokslininkai yra 
parengę fizinio treniravimo reko
mendacijų vyresnio amžiaus paci
entams po širdies vožtuvo opera
cijos ar gydomosios perkateterinės 
intervencijos. Rengiamos specialios 
fizinio treniravimo programos vy
resnio amžiaus, senatvinio silpnu
mo sindromu sergantiems  pacien
tams, kuriems taikoma kardiologinė 
reabilitacija po įvairių širdies ligų, 
tiek antrajame reabilitacijos etape, 
tiek ir namų programoms.

Mokslininkų grupės vadovas, 
LSMU Reabilitacijos klinikos vado
vas prof. Raimondas Kubilius džiau
giasi veiksminga ir produktyvia ne
seniai suburtos mokslininkų grupės 
veikla. Publikuoti 6 straipsniai recen
zuojamuose žurnaluose su citavimo 
indeksu, įvykdytas Lietuvos mokslo 

tarybos (LMT) finansuotas projektas 
kartu su partneriais iš Kauno tech
nologijos universiteto (KTU) Bioin
žinerijos instituto. Bendradarbiavi
mas tęsiasi tarpuniversitetiniuose 
projektuose. 

Dėmesys – jėgai, 
pusiausvyrai ir 
koordinacijai lavinti 
Į kardiologinę reabilitaciją nu

kreipiami pacientai po sudėtin
gų operacijų ar intervencijų, jiems 
teikiamas optimalus medikamen
tinis gydymas. Reabilitacijos sky
riaus vadovė, gydytoja kardiologė 
dokt. Eglė TamulevičiūtėPrascienė 
pastebi, kad šių pacientų aktyvumo 
skatinimas, raumenyno stiprinimas, 
fizinio pajėgumo didinimas lemia 
pridėtinę kardiologinės reabilitaci
jos naudą šalia jau taikomų moder
nių ir inovatyvių gydymo metodų.  

Kardiologinės reabilitacijos pa
grindą sudaro paciento mokymas 
ir fizinis treniravimas. Remiantis įro
dymais pagrįsta medicina, galima 
teigti, kad paciento dalyvavimas 
kardiologinėje reabilitacijoje, fizinis 
treniravimas, fizinio aktyvumo ska
tinimas gerina širdies ir kraujagyslių 
ligomis sergančių pacientų progno
zę, gyvenimo kokybę, išgyvenamu
mą. 

Kulautuvos reabilitacijos ligo
ninės fizinės medicinos ir reabilita
cijos gydytoja, dokt. Aurelija Beigie
nė pabrėžė, kad vyresnio amžiaus 
pacientams, sergantiems senatvi
niu silpnumo sindromu, daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti fiziniams pra
timams jėgai, pusiausvyrai ir koordi
nacijai lavinti. 

Ieškoma tokių būdų, pratimų 
ar veiklų, kurias pacientai lengvai 
galėtų tęsti namuose, kad grįžę į 
namus išliktų fiziškai aktyvūs. Todėl 
klinikiniuose tyrimuose vykdoma ir 
teikiama paramos programa telefo

tervencijai, stebimas didžiausias se
natvinio silpnumo sindromo papli
timas, o tai lemia šių sudėtingesnes 
šių pacientų išeitis. II reabilitacijos 
etape taikant fizinį treniravimą ir 
stiprinant raumenų jėgą, gerinant 
paciento pusiausvyrą, koordinaciją, 
gerėja ir šių pacientų gyvenimo ko
kybė, skatinamas savarankiškumas. 

Doktorantūros studijas tęsia fi
zinės medicinos ir reabilitacijos gy
dytoja dokt. A. Beigienė, klinikinė
je praktikoje pritaikiusi senatvinio 
silp numo sindromo vertinimo įran
kį – Edmontono silpnumo skalę. Ši 
skalė padeda įvertinti senatvinio 
silp numo sindromo pasireiškimo ly
gį. Vertinami įvairūs su pacientu su
siję aspektai – pažinimo funkcijos, 
bendroji sveikatos būklė, funkcinis 
savarankiškumas, socialinės proble
mos, vaistų vartojimas, mityba, nuo
taika, šlapimo nelaikymas bei paci
ento funkcinė būklė. 

Skalė vertinama balais nuo 0 iki 
22 balų (1–3 balai – pacientas sveikas 
(nėra SSS), 4–5 – pažeidžiamas (rizika 
išsivystyti SSS per artimiausius metus), 
6–7 lengvas SSS, 8–9 vidutinis SSS, 10 
ir daugiau – sunkus SSS laipsnis).

1»

Senatvinio silpnumo sindro
mas yra progresuojanti su laiku, ta
čiau – ir keičiama būklė. Laiku pri
taikius reikiamas intervencijas, 
pacientas iš pažeidžiamo, ar leng
vo – vidutinio lygio sindromo gali 
tapti vėl sveiku, arba sumažinti sind
romo pasireiškimo lygį. Tai pasiekti 
galima užtikrinant ilgalaikį pacien
to fizinį aktyvumą, tinkamą mity
bą, peržiūrėjus vartojamus medika
mentus.  

Ligoninėje šiuo metu vysto
mas fizinės ir medicininės reabilita
cijos gydytojos J. Jeremičės kuruo
jamas projektas, siekiama įvertinti 
baltyminių maisto papildų įtaką pa
cientams, jei nustatomas senatvi
nio silpnumo sindromas ir tęsiama 
kardiologinė reabilitacija po širdies 
operacijos. Šiais metais koman
dą sustiprino Reabilitacijos klinikos 
doktorantė, kineziterapeutė V. Ston
kuvienė, tyrinėjanti skirtingų fizinio 
treniravimo programų naudą šiai 
pacientų grupei. 

Fizinio treniravimo progra
mos priklauso nuo pagrindinio su
sirgimo – specifinės širdies ir krau
jagyslių ligos. Išeminės širdies ligos 
ar širdies nepakankamumo atveju 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
ištvermei treniruoti, aerobinėms 
treniruotėms, kurių metu pacientas  
treniruojasi ant dviračio treniruoklio 
ar bėgtakio 5–6 kartus per savaitę, 
kai jėgos stiprinimo pratimai vykdo
mi 2–3 kartus per savaitę.

Vyresnio amžiaus pacientai, 
kuriems šalia įvairių širdies ligų nu
statomas ir senatvinio silpnumo sin
dromas, orientuojami į jėgos stipri
nimo, koordinacijos ir pusiausvyros 
lavinimo pratimus. 

LSMU Komunikacijos tarnybos inf.

nu, padedanti sekti paciento būklę, 
skatinti fizinį aktyvumą baigus II re
abilitacijos etapą.  

Tęsiama mokslo tiriamoji 
veikla 
Reabilitacijos klinikos asistentė 

ir jaunesnioji mokslo darbuotoja gy
dytoja kardiologė dokt. E. Tamulevi
čiūtėPrascienė parengė disertacinį 
darbą, kuriame analizuojama fizinio 
treniravimo ir senatvinio silpnumo 
sindromo įtaka vyresnio amžiaus 
pacientams po širdies ydos opera
cijos ar intervencijos. 

Tarp pacientų, nukreipiamų 
širdies operacijai ar gydomajai in
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Personalizuotos medicinos 
perspektyvos

Prof. Limas Kupčinskas
LMA Biologijos, medicinos 
ir geomokslų skyriaus 
pirmininkas

Unikalus reiškinys Lietuvos 
istorijoje
Renginyje pagrindinį praneši

mą „Biomedicininiai tyrimai persona
lizuotai medicinai: dabartis ir ateities 
perspektyvos Lietuvoje“ pristatė mo
derniosios biotechnologijos pradinin
kas Lietuvoje, LMA akademikas prof. 
Arvydas Janulaitis, kuris įkūrė Ateities 
biomedicinos fondą ir jo tikslams įgy
vendinti skyrė 10 milijonų eurų. Tokio 
mokslo fondo mecenavimas – unika
lus reiškinys Lietuvos istorijoje. Aka
demikas pabrėžė, kad personalizuo
ta medicina, paremta žiniomis apie 
individo molekulinį (genetinį) profi
lį, suteikia prielaidas taikyti precizinės 
medicinos principus individualizuotai 
ligų prevencijai ir gydymui. 

Būtina jau dabar rengti 
genominės medicinos 
biologus ir gydytojus 
ateities iššūkiams 
Šiam naujam personalizuotos 

medicinos modeliui prognozuoja
mas išskirtinis vaidmuo keičiant me
dicinos praktiką, kuri jau dabar kai 
kurių ligų atveju davė teigiamų re
zultatų. Šio modelio įgyvendinimui 

 ■Ateities biomedicinos fondo įkūrėjas prof. A. Janulaitis.

 ■Ateities biomedicinos fondui pateikti projektai.

V. Valuckienės nuotr.

1»

pasaulyje skiriamas didelis dėme
sys: suformuotos nacionalinės per
sonalizuotos medicinos programos, 
didelis dėmesys skiriamas funda
mentiniams ir biomedicininiams ty
rimams, lydimiems plataus tarptau
tinio bendradarbiavimo ir kt. Būtina 
ir Lietuvoje sutelkti gydytojų, mole
kulinių biologų, bioinformatikų, taip 
pat sveikatos apsaugos organizato
rių pastangas vystant šią perspekty
vią kryptį ir neatsilikti nuo pasaulinių 
tendencijų. Būtina jau dabar reng
ti genominės medicinos biologus ir 
gydytojus ateities iššūkiams. 

Padėtų mokslininkams, 
jaunajai kartai
Įkurtas Ateities biomedicinos 

fondas nori padėti mokslininkams, 

jaunajai kartai, besidominčiai šia sri
timi, akcentuodamas, kad mūsų ša
liai aktualu tapti šios srities žymes
ne nei dabar tyrimų dalimi. Minėti 
tyrimai ne tik paspartins šio naujo 
gydymo modelio taikymo pažan
gą Lietuvoje, bet ir sukurs prielai
das naujų biotechnologijų krypčių 
vystymui. Prof. A. Janulaitis pažy
mėjo, kad pirmajam personalizuo
to mokslo projektų konkursui nau
jajam fondui buvo pateiktos net 47 
paraiškos, iš kurių daugiau kaip pu
sė – LSMU mokslininkų projektai.  
Renginyje LSMU mokslo prorektorė 
prof. Vaiva Lesauskaitė pristatė LSMU 
vykdomus šios krypties darbus, pa
žymėjo farmakogenominių tyrimų 
svarbą gydant širdies ligas, pabrė
žė, kad šių brangių tyrimų diegimui 

į klinikinę praktiką reikalingi ir sveika
tos ekonomikos tyrimai. Vyko disku
sijos apie personalizuotos medicinos 
svarbą diagnozuojant ir gydant įvai
rias patologijas, biologinės medžia
gos bankus. Kalbėjo prof. E. Juozai
tytė (LSMU), prof. A. Utkus (VU), prof. 

S. Jarmalaitė (NVI), prof. A. Petronis 
(VU), prof. V. Šikšnys (VU) ir kt. Buvo 
nuspręsta suformuoti bendrą LMA 
bei aukštojo mokslo institucijų pozi
ciją personalizuotos medicinos toli
mesnio vystymo Lietuvoje klausimu 
ir ją pristatyti vyriausybei. 

LSMU ir VDA jungtinės magistrantūros studijų 
programos Dailės terapija studentų parodoje sutelktos 
mintys, išreikštos įvairiomis vizualaus meno techniko
mis, teigia, kad virsmas yra žmogiškosios egzistencijos 
pojūčiui nepaprastai reikšmingas. Parodos autorės vi
zualine ir verbaline kalba atskleidžia, kaip virsmas, bū
damas mus „visus supančios realybės esmė, visatos eg
zistencija, amžina materijos ir dvasios kelionė“ (Agnė 
Butkevičiūtė), gali būti įtraukiai stebimas. Tarsi para
doksas: stebėti ir būti ar nebūti įsitraukus. Šios šekspy
riškos metaforos atspindimos ir kituose darbuose, ku
riuose „virsmas – tai lyg iš tamsos ateinanti šviesa: kai 
žmogaus viduje tamsu, niūru, reikia sulaukti momento, 
kol mintys, jausmai pasikeis, pavirs į rudens auksinius 
atspalvius“ (Laima Nazarova). Moters gyvenimo misijos 
ir jos atspindžius virsme įgalina Dianos Griniūtės kūrinys, 
o būties trapumą bei įvairias jos materijas primena San
ta Kuraitė. Kelionė virsme tęsiasi, o jos įspūdžiai sluoks
nis ant sluoksnio atsispindi parodos visumoje. 

Paroda, kurią sudaro dvi dalys: Abstrakcijos ir Vizua
linė mozaika, eksponuojamos Vilniaus dailės akademijos 
Kaune fakultete, Muitinės g. 2, Kaune ir LSMU Mokoma
jame laboratorijų korpuse, Eivenių g. 4, Kaune. 

Parodos kuratorės: menotyrininkė, VDA Kauno fa
kulteto docentė Vaida Almonaitytė Navickienė ir LSMU 
Slaugos fakulteto lektorė dr. Jolita Rapolienė. Parodos 
architektė – tapytoja, VDA Kauno fakulteto docentė Jo
vita AukštikalnytėVarkulevičienė. 

Nuoširdi padėka eksponuojamų kūrinių autorėms, 
kolegoms – visiems, prisidėjusiems prie unikalios paro
dos įgyvendinimo – Aušrai Sebeikaitei, Gretai Kerami
nei, Vytautui Simanaičiui, Neringai Jurei. 

Kviečiame Jus įsitraukti į „Virsmo“ kelionę, pabūti 
akylais eksponuojamų kūrinių stebėtojais, pajusti Jums 
svarbius žmogaus gyvenimo, gamtos ir gyvybinių ga
lių virsmus.

LSMU ir VDA jungtinės magistrantūros studijų programos 
„Dailės terapija“ lektorė Inga Musulienė

Dailės terapijos studentų paroda
Virsmas gamtoje – akivaizdus, nuolatinis, pasikar-
tojantis. Virsmai žmoguje – išoriškai sunkiai pas-
tebimi, verbalizuojami, reikalaujantys terapinio 
atsluoksniavimo. Kas yra virsmas? Gamtiškojo pa-
sikeitimo, senųjų švenčių pagrindo esame apgaub-
ti tiek, kiek mums aktuali protėvių kultūra: visos 
didžiosios kalendorinės šventės, kuriose iškamša, 
kupolės puokštė, šiaudų kūlys ar kas nors kita 
būdavo sunaikinama, reiškė virsmą. Kaip keičiasi, 
banguoja žmogaus gyvenimas? Kaip skirtingos pa-
tirtys pažeidžia sveikatą ir kaip žmogui padėti? Tik 
geras savęs pažinimas, savo pasaulėvokos būsenų 
įkūnijimas spalva, linija bei forma leidžia pasireng-
ti ypatingam terapiniam santykiui, kito žmogaus 
sudėtingų išgyvenimų atskleidimui bei asmens 
sveikatos sustiprinimui per dailę ir kūrybą.
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Doktorantas Tadas Urbonas

Mokslinėje konferencijoje pra
nešimus skaitė svečiai iš Pietų Korė
jos – prof. dr. JungHwan Oh, prof. 
dr. ChangNyol Paik, iš Lenkijos – dr. 

Doc. Dalius Petrauskas išrinktas 
Lietuvos endoskopuotojų 
draugijos prezidentu
Spalio 21 d. Vilniuje vyko Lietuvos endoskopuotojų draugijos metinė 
konferencija ir ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Virškinamojo trakto 
endoskopija yra vienas iš svarbiausių gastroenterologų tyrimo metodų ir ši 
draugija atstovauja mūsų šaliai Europos gastrointestinalinės endoskopijos 
draugijoje, kuri yra Europos gastroenterologų organizacijos (UEG) sudėtinė 
dalis. 

 ■Doc. D. Petrauskas. I. Kuliavienės nuotr.

Arkadiusz Bednarczuk, dr. Nastasja 
Pilonis, prof. Michal Kaminski, patir
timi dalijosi LSMU ir VU gastroente
rologai. 

Draugijos nariai naujuoju pre
zidentu 4 metų laikotarpiui išrinko 

Lietuvos sveikatos mokslų universi
teto ligoninės Kauno klinikų Gastro
enterologijos klinikos Endoskopijų 
skyriaus vadovą doc. Dalių Petraus
ką, valdybos nariu ir iždininku – šios 
klinikos docentą Romaną Zykų. 

Nuotrauka – Shutterstock ID 1144420991

Mokslininkų pagalba įtraukiajam 
ugdymui – nauji terapiniai darbo su 
3–6 metų vaikais metodai Lietuvoje
Lietuvoje psichikos ir elgesio sutrikimai – dažna vaikų negalios 
priežastis. Tačiau nemažai ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 
emocijų ir elgesio sunkumų, laiku negauna pagalbos, nes trūksta 
vertinimo instrumentų esamoms problemoms įvertinti ir moksliškai 
pagrįstų terapijos programų, su vaikais dirbantiems psichologams, 
pedagogams stinga reikiamų žinių ir darbo metodų. Šią spragą ėmėsi 
pildyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslininkai.

nio ir ikimokyklinio ugdymo pedago
gų dauguma nurodė, kad jiems stin
ga žinių ir įgūdžių sėkmingai dirbti 
su vaikais, turinčiais dėmesio, emo
cijų ir raidos sunkumų, ir beveik vi
si yra susidūrę su sunkumais spręsti 
šiems vaikams kylančias prob lemas. 

Patikrintos dvi naujos 
terapinės programos 
LSMU tyrėjų grupė taip pat iš

vertė ir empiriškai patikrino dvi iki 
šiol Lietuvoje nenaudotas terapi
nes programas, įvertintas jų veiks
mingumas. 

Emocinių ir socialinių kom
petencijų ugdymo pratybos ELLA 
skirtos suteikti pagalbą trejų–šeše
rių metų vaikams. Pasitelkus ranki
nę lėlę – žirafėlę Ellą, kuri žaidžia ir 
bendrauja su vaikais, jie kartu moko
si pažinti, išreikšti ir valdyti emocijas, 
suprasti kitus, padėti. 

Marburgo dėmesio koncen
tracijos pratybos skirtos ugdyti iki
mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą 
susikaupti, lavinti atmintį, skatinti 
suvokimo tikslumą, ugdyti savaran
kiškumą ir bendravimo įgūdžius. Pa
baigoje vaikų surinkti taškai keičia
mi į prizus. Programoje naudojamas 
žodinės saviinstrukcijos metodas. 

Pasak doc. G. Širvinskienės, 
mokslinio projekto metu įsitikinta, 
kad abi programos – veiksmingos, 
abi gali naudoti psichologai, peda
gogai, specialieji pedagogai, logo
pedai, psichoterapeutai, dirbantys 
su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

Po ELLA pratybų gerėjo vaikų 
pirminių ir antrinių emocijų atpaži
nimas, supratimas, interpretavimas 
ir raiška, gebėjimas spręsti socialines 
situacijas; pagerėjo ir socialinis elge
sys, ir vaikų savireguliacijos gebėji
mai. Marburgo pratybos 5–6 metų 
amžiaus vaikams pagerino dėme
sio koncentracijos kokybę, emoci
nius gebėjimus. 

Abiejų programų svarbus ypa

tumas – į ugdymo procesą įtraukia
mi tėvai, kuriems pristatomi progra
mų principai ir veikla, skatinamas 
programose taikomų principų tęs
tinumas namuose, su tėvais aptaria
mi ir programų rezultatai. 

Parengta konkrečių 
rekomendacijų 
Reikiamų dirbti su vaikais kom

petencijų ir gebėjimų ugdymas bei 
integracija turėtų būti mokymosi sis
temos uždavinys, tad LSMU moksli
ninkai parengė rekomendacijų ikimo
kyklinio bei priešmokyklinio ugdymo 
pedagoginių studijų programų turi
niui ir pedagogų bei kitų specialistų 
kompetencijoms tobulinti. 

LSMU Sveikatos psichologijos 
katedros Psichologinės gerovės ir 
sveikatos mokymų centre planuoja
ma organizuoti Emocinių ir sociali
nių kompetencijų ugdymo pratybų 
ELLA mokymus specialistams: psi
chologams, pedagogams, specia
liesiems pedagogams, logopedams, 
psichoterapeutams ir kitiems su iki
mokyklinio amžiaus vaikais dirban
tiems specialistams. Mokymų daly
viams bus duodama ir programos 
ELLA į lietuvių kalbą išversta ir išleis
ta knyga. Taip pat planuojama or
ganizuoti ir vaikų dėmesio ugdymo 
bei darbo su vaikais, turinčiais emo
cijų ir elgesio sunkumų, mokymus 
specialistams.

„Tikimės, kad šios programos 
pedagogams, psichologams ir ki
tiems su vaikais dirbantiems spe
cialistams padės rasti būdų įtrauk
ti skirtingų poreikių turinčius vaikus 
į bendrą veiklą, ugdyti įvairius vai
kų gebėjimus ir padėti įveikti emo
cinius bei elgesio sunkumus“, – vy
lėsi doc. G. Širvinskienė. 

Projektą „Įtraukusis ugdymas 
ankstyvojoje vaikystėje: vaikų elge
sio valdymo modeliavimas“ pagal 
sutartį su Lietuvos mokslo taryba 
(LMTLT) finansavo Europos Sąjunga.

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

Drauge su tyrėjais iš Austrijos 
mokslininkų grupė iš vokiečių kalbos 
išvertė ir tyrime taikė du vaikų dėme
sio bei vieną – emocinių socialinių 
kompetencijų vertinimo instrumentą. 

Projekto vadovė, LSMU Visuo
menės sveikatos fakulteto Sveika
tos psichologijos katedros vedėja 

doc. Giedrė Širvinskienė pabrėžė, 
kad įtraukiojo ugdymo plėtrai itin 
svarbu ugdymo procese atsižvelg
ti į kiekvieno vaiko poreikius ir kuo 
anksčiau pradėti teikti šiuos porei
kius atitinkančias paslaugas. 

Gilindamasi į įtraukiojo ugdy
mo ankstyvojoje vaikystėje ir vaikų 
elgesio valdymo modeliavimo ga
limybes, tarptautinė mokslininkų 
grupė atliko du tyrimus, kurių metu 
surinko duomenis apie 300 vaikų, jų 
emocijų, elgesio sunkumus, emoci
nius, socialinius gebėjimus, taip pat 

atliko jų tėvų ir ugdančių pedagogų 
anketines apklausas.

Pedagogai nežino, 
kaip padėti sunkumų 
patiriantiems vaikams 
Tyrimo rezultatai atskleidė, 

kad beveik penktadalis (18 proc.) 
3–6 metų vaikų turėjo emocinių ar 
elgesio sunkumų, tokių kaip neri
mastingumas, somatiniai nusiskun
dimai, užsisklendimas, emocionalu
mas, agresyvumas, miego, dėmesio 
ar kiti sunkumai. 

Iš 159 apklaustų priešmokykli
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Linas Šumskas
Visuomenės sveikatos fakulteto 
Profilaktinės medicinos katedros 
profesorius, projekto SPRING 
vadovas

Ketvirtasis Universiteto 
žurnalas
Iki šiol mūsų universitetas bu

vo įkūręs ir reguliariai leido tris 
mokslo žurnalus – „Medicina“, „Ve
terinarija ir zootechnika“, „Nursing 
Education, Research and Practice“. 
Taigi nuo 2022 metų buvo prade
damas publikuoti ir ketvirtasis žur
nalas: MEDHEECA – Journal of Me
dical and Health Sciences Education 
for Eastern Europe and Central Asia 
(liet. Rytų Europos ir Centrinės Azi
jos medicinos ir sveikatos mokslų 
studijų žurnalas). 

Šis recenzuojamas mokslinis 
ir praktinis žurnalas įkurtas vykdant 
ERASMUS+ KA2 projektą „ Eksperti
nio vertinimo instrumentų ir tikslų 
medicinos ir sveikatos studijoms su
kūrimas“ (projekto vadovas prof. Li
nas Šumskas). Projekto pagrindinis 
tikslas – skatinti universitetų ben
druomenes siekti aukštos studijų 
kokybės ir aktyviai dalyvauti verti
nant studijų kokybę ir ją užtikrinant. 

Minėtas projektas buvo pradėtas 
2019 metais, baigiasi 2022 metų 
pabaigoje. Projekte dalyvauja 7 ša
lys (14 universitetų) – Lietuva, Bul
garija, Sakartvelas, Baltarusija, Mol
dova, Kazachstanas, Tadžikistanas. 

2022 metais buvo išleisti du 
MEDHEECA žurnalo numeriai. Nau
jojo žurnalo redakcijai lygiomis tei
sėmis vadovaus trijų šalių atstovai – 
prof. Ramunė Kalėdienė (Lietuva), 
prof. Levan Metreveli (Sakartvelas), 
prof. Antoniya Yanakieva (Bulgarija). 
Redkolegiją sudaro 14 universitetų 
atstovai, tarp jų ir redkolegijos pir
mininkas prof. Linas Šumskas. Įstei
giant ir rengiant žurnalą daug pa
stangų įdėjo LSMU Akademinės 
leidybos skyriaus vadovė Asta Va
luckytėŪsienė bei skyriaus dar
buotojai.

Tikimasi, kad SPRING projekto 
metu įsteigtas žurnalas ir pasibaigus 
projektui sėkmingai tęs sveikatos, 
medicinos studijų krypčių universi
tetų gebėjimų stiprinimo veiklą, ska
tins mokslinius tyrimus studijų koky
bės vertinimo srityje. 

MEDHEECA žurnalo straips
nius galima peržiūrėti prisijungus 
prie jo tinklalapio https://lsmu.lt/lei-
diniai/mokslo-zurnalai/medh-eeca/

Naujojo tarptautinio LSMU mokslinio 
žurnalo MEDH-EECA pristatymas
Lapkričio 8 d. LSMU Emanuelio Levino 
centre vyko naujo tarptautinio mokslinio 
žurnalo, skirto medicinos ir kitų sveikatos 
mokslų studijų kokybei, inauguracijos 
renginys. Inauguracijoje dalyvavo per 
40 dalyvių iš mūsų universiteto, o taip pat 
svečiai, projekto partneriai iš Kišiniovo, 
Moldovos valstybinio medicinos ir 
farmacijos universiteto.

A. Koroliovo nuotr.

 ■Projekto SPRING vadovas prof. Linas Šumskas ir Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis.

 ■Prof. Ramunė Kalėdienė. ■ Studijų centro atstovė Monika Miliušienė.  ■Prorektorė mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė.

https://lsmu.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai/medh-eeca/
https://lsmu.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai/medh-eeca/
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2022-ųjų ruduo vaikų 
ligų specialistams 
buvo dosnus tarp-

tautiniais renginiais.

SVEIKAS ŽMOGUS

Kuo ypatingas nėštumo lai-
kotarpis, kalbant apie psichologi-
nę būseną?

Nėštumo metu moters psi
chologinei būsenai didelę įtaką 
daro hormonai. Šiuo laikotarpiu 
sparčiau gaminasi estrogenas, pro
gesteronas, kortizolis, serotoninas 
ir endorfinai. Estrogenas ir proges
teronas atsakingi už nuotaikų svy
ravimo dažnumą ir stiprumą. Kor
tizolis – už nerimą, adrenalinas – už 
pykčio momentus. Tačiau seroto
ninas, endorfinai yra atsakingi už 
didesnį pasitenkinimą gyvenimu, 
moterys dažnai randa prasmę, kur 
seniau jos nematė. Vieni hormonai 
truputį sujaukia gyvenimą, o kiti – 
kaip tik padeda.

Kaip jaustis nėštumo metu 
normalu ir kokioms emocijoms 
kylant reikėtų kreiptis pagalbos?

Visas emocijas jausti nėštumo 
metu yra normalu. Labai svarbu kal
bėtis apie juos ir įvardinti, ką aš jau
čiu. Jei kyla didelis nerimas, baimė ir 

Nuotrauka – Shutterstock ID 614707322

tai trukdo gyventi kokybišką gyveni
mą, tikėtina, kad reikalingas apsilan
kymas pas psichologą, kuris gali bū
ti naudingas.

Kaip moteris gali sau padė-
ti nėštumo metu, jei jaučia didelę 
įtampą, nerimą, baimę?

Dažnai nerimo lygis kyla dėl 
nežinojimo, ką aš jaučiu, kas su ma
nimi vyksta. Reikia išsikelti klausimą, 
ko aš bijau? Prižiūrintis gydytojas 
dažnai gali atsakyti į tuos klausimus 
ir racionalizuoti moters baimę.

Kaip artimieji gali padėti bū-
simai mamai?

Artimieji vaidina labai didelį vai
dmenį. Vienas iš pagrindinių patari
mų – klausti ir domėtis. Reikia skatinti 
moterį kalbėtis, išsakyti savo jausmus, 
emocijas, įvardyti, kokių lūkesčių ji tu
ri, kaip norėtų, kad su ja būtų elgiama
si. Viena moteris nori, kad jai padėtų 
buityje tam, jog galėtų ramiai rūpintis 
kūdikiu, kitai moteriai buitis nėra svar
bi, tačiau ji nori artimųjų buvimo šalia.

Kaip atpažinti pogimdyminę depresiją?
Nėštumas – vienas iš svarbiausių etapų 
moters gyvenime. Nėštumo metu ji 
susiduria tiek su maloniais jausmais: 
laime, pakylėjimu, tiek ir su nemaloniais – 
kyla nerimas, abejonės, baimė. Kauno 
klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos 
medicinos psichologė Vaiva Karaliūnaitė-
Skrickienė pataria, kaip pasirūpinti moters 
psichologine sveikata nėštumo metu ir 
po gimdymo.

Kokie simptomai gali išduo-
ti, kad moteris susirgo pogimdy-
mine depresija?

Jeigu moteris jaučia intere
sų sumažėjimą, nenori užsiimti jo
kia veikla namuose, rūpintis savo 
naujagimiu, santykiai nebeteikia 
džiaugsmo – būtina atkreipti dė
mesį ir ieškoti priežasčių.

Kodėl moteris suserga po-
gimdymine depresija?

Priežasčių gali būti labai daug, 
įvardyti vienos būtų neįmanoma. 
Atlikti tyrimai rodo, kad labai svar
bus moters depresiškumo vertini

mas nėštumo metu: ar ji susidūrė 
su depresija, nuotaikų kaita. Svarbus 
ir pasiruošimo nėštumui vertinimas, 
santykis su partneriu. Moterys, besi
laukiančios pirmojo vaikelio, turi di
desnę riziką susirgti pogimdymine 
depresija, taip pat tos, kurių artimie
ji yra sirgę depresija ar kitomis psi
chikos ligomis.

Kaip galima išvengti pogim-
dyminės depresijos?

Tiek prieš nėštumą, tiek jau 
pastojus rekomenduojama rūpin
tis savo psichine sveikata – lanky
ti individualias psichologo kon

sultacijas, grupinius užsiėmimus, 
stengtis geriau pažinti save. Žmo
gus, pažinęs save, sužinojęs, kaip 
jis reaguoja į nerimą, baimę, jau ži
no, kaip elgtis panašiose situaci
jose ir pritaiko sau tinkančius įvei
kos būdus.

Ką daryti, jei pogimdyminės 
depresijos nepavyko išvengti?

Būtina kreiptis į specialistus. 
Tik jie gali diagnozuoti ligą, įvertin
ti jos stiprumą ir suteikti tinkamiau
sią, kiekvienai moteriai individualiai 
pritaikytą gydymą.

Kauno klinikų inf.

2022-ųjų ruduo vaikų ligų specialistams buvo 
dosnus konferencijomis, kongresais ir įvairiais 
mokymais tarptautinėje erdvėje. Vaikų ligų 
klinikos gydytojai bei gydytojai rezidentai kasdien 
rūpinasi mažųjų pacientų sveikata ir jų gerove, 
todėl kvalifikacijos kėlimas yra būtinas. Pradėję 
savo mokslinę-edukacinę kelionę Barselonoje, 
pabuvoję JAV, Prahoje ir kitose Europos šalyse, 
vaikų ligų gydytojai bei gydytojai rezidentai 
nenuilsta ir jau dairosi kitų konferencijų bei 
mokslinių iššūkių.

Vaikų ligų gydytojai ir gydytojai rezidentai – 
komanda, kuri matoma tarptautinėje erdvėje 
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 ■LSMU MA Vaikų ligų klinikos doktorantė A. Šnipaitienė prista-
to stendinį pranešimą PRESS konferencijoje Prahoje.

Rugsėjo 4–6 dienomis Barselo
na pasitiko su Europos respiratolo
gų kongresu (ERS), kuriame kasmet 
susitinka geriausi pasaulio kvėpa
vimo takų ligų ekspertai, moksli
ninkai, inovatoriai. Būsima vaikų li
gų gydytoja pulmonologė Viktorija 
Mejerytė šioje konferencijoje gilino
si į naujausius kvėpavimo takų ligų 
diagnostikos ir gydymo metodus, 
dalyvavo mokslinių pranešimų pri
statymuose bei išbandė jėgas mo
kymų platformoje. Viktorija jau sva
joja apie 2023 metų kongresą ir su 
vadove doc. Valdone Misevičie
ne entuziastingai griebiasi moksli

nių temų. Vaikų ligų klinikos dokto
rantė gyd. vaikų reumatologė Aušra 
Šnipaitienė dalyvavo kasmetiniame 
Europos vaikų reumatologų kon
grese (PRESS 28) Prahoje. Gydytoja 
aktyvi Europos vaikų reumatologų 
organizacijos narė, dalyvauja dau
gelyje studijų, todėl ši konferencija 
buvo erdvė ne tik pristatyti savo nu
veiktus darbus, bet ir dalyvauti dar
bo grupėse bei mokymuose (kapi
liaroskopijos, sąnarių ultragarso bei 
retų ligų diagnostikos temos). Gy
dytoja dar rugsėjo pradžioje gilino 
savo žinias ir COST lyderystės aka
demijoje. Šie mokymai aktualūs gy

 ■Doc. L. Jankauskaitė, gyd. Brian R McMurray, ACEP 
lyderystės apdovanojimo laimėtojas už nuopelnus, su-
teikiant pagalbą Ukrainai, ir gyd. Lupe Coronel – ispa-
nijos atstovė ACEP.

dytojai, nes dalyvauja projektuo
se bei dalijasi patirtimi su projektų 
part neriais, LSMU kolegomis, tiek 
ir su jaunaisiais kolegomis – stu
dentais ir rezidentais. Spalio pra
džioje doc. Lina Jankauskaitė buvo 
pakviesta į ACEP2022 – skubios me

dicinos edukacinę konferenciją JAV, 
į kurią susirenka ne tik JAV skubios 
medicinos ekspertai, vaikų skubios 
medicinos gydytojai, dėstytojai, bet 
ir mokslininkai bei profe
sionalai iš gausybės pa
saulio šalių. 
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Vaikų ligų 
klinikos gydytojai 

bei gydytojai 
rezidentai 

kasdien rūpinasi 
mažųjų pacientų 

sveikata ir jų 
gerove, todėl 
kvalifikacijos 
kėlimas yra 

būtinas.

Vaikų ligų gydytojai ir gydytojai 
rezidentai – komanda, kuri matoma 
tarptautinėje erdvėje 

7»

 ■Gyd. rezidentė V. Mejerytė ERS2022 konferencijoje; mokymų metu atlieka pleuros punkciją kontroliuojant ultragarsu. ERS 2022.

ACEP „Global village“ 
sutraukė gausybę įvai
rių specialistų ir pagrin

dinis akcentas – karas Ukrainoje bei 
pagalba nukentėjusiesiems bei kare 
dalyvaujantiems asmenims. Daugu
ma skubios medicinos ekspertų pa
tys dalyvauja apmokymuose, veža 
pagalbą (vaistus, priemones, antklo
des, miegmaišius) fronte esantiems 
kariams. Jie dalijosi įvairiapuse patir
timi apie sunkiausias minutes, pra
leistas Ukrainoje. Įdomu ir tai, kad 
tai buvo pirmasis kartas, kai Lietu
vos vaikų ligų atstovai dalyvavo šia
me renginyje ir galėjo pasidalyti pa
tirtimi su pasaulio ekspertais. 

EAPS 2022 – Europos pedia
trų akademijos organizuota konfe
rencija, kuri suvienijo neonatologus, 
slaugytojus, vaikų chirurgus, bioin
formatikus, vaikų genetikus, vaikų 
intensyvios terapijos specialistus, 
vaikų skubios medicinos gydyto
jus bei visus dirbančius su vaikais ir 
teikiančius įvairiapusę pagalbą vai
kams, vyko spalio pradžioje Barselo
noje. Konferencijoje dalyvavo gau
sus Kauno klinikų pediatrų ir gyd. 
rezidentų būrys. Konferencijos me
tu buvo sėkmingai pristatyti 4 sten
diniai pranešimai, moderuotos ke
lios konferencijos sesijos bei didelio 
susidomėjimo sulaukė pranešimas 
apie vaikų retų ligų koordinato
riaus funkcijas LSMU Kauno kliniko
se bei naujus biožymenis atpažįs
tant sunkią bakterinę infekciją ypač 
mažiems vaikams. Pranešimuose 
bei diskusijose buvo gausu naujau
sių tyrimų ir informacijos apie ino
vatyvius gydymo metodus, saugią 
ir įrodymais pagrįstą farmakotera
piją, diagnostikos naujoves. Ypač 
atkreiptas dėmesys į mažųjų paci
entų gyvenimo kokybę ir aplinkos 
gerinimą, socialines problemas ir 
jų svarbą bei akcentuota COVID19 
įtaka bei ilgalaikės priežiūros porei
kio augimas. Taip pat didelis dėme
sys skirtas vaikams, sergantiems re
tomis ir nediagnozuotomis ligomis. 
Kelti klausimai, kaip pagerinti šių 
vaikų gyvenimo kokybę, pagreitinti 
mokslinius tyrimus, paskatinti dau
giau medikų ir organizacijų įsitrauk
ti į taip reikalingą retų ligų priežiūrą. 

Spalio 15–19 dienomis, kaip ir 
kasmet, vaikų ligų specialistai daly
vavo Europos skubiosios medicinos 
konferencijoje (EUSEM) Berlyne, sėk
mingai pasidalijo savo atliekamo
mis epidemiologinėmis bei eksperi
mentinėmis studijomis. Vaikų ligų ir 
vaikų intensyvios terapijos reziden
tė gyd. K. Ganzijeva supažindino su 
skausmo objektyzavimo naujų tyri
mų įžvalgomis ir tyrimais. Skausmo 
tematika ypač aktuali, todėl doc. 
L. Jankauskaitė pristatė atliekamo 
tyrimo rezultatus, kai eksperimenti
nio skausmo metu matuojamas kor
tizolio lygis. Labai džiugu, kad viso

se konferencijose aktyviai prisidėjo 
ir LSMU studentai – būsimi vaikų li
gų gydytojai, kurie jau dabar siekia 
kuo geriausios kvalifikacijos ir nau
jausių žinių pediatrijoje. 

Gydytojos rezidentės Kristi
na ir Gabija savo kvalifikaciją kėlė ir 
domėjosi svarbia ir kartai užmiršta 
tema – paliatyviąja vaikų medicina. 
AAF organizuoti kursai Zalcburge 
(Austrija) atnešė gausybę įspūdžių, 
naujų patirčių, įgūdžių bei pažin
čių. Šių kursų metu apdovanojami 
geriausius pranešimus pristatę kur
santai – Kristina buvo apdovanota 
geriausio pranešimo diplomu. Lau

kiame merginų sugrįžtant su nau
jomis įžvalgomis ir įkvėpimu.

Visa vaikų ligų komanda yra 
dėkinga LSMU rezidentų judru
mo fondui bei Kauno klinikų gy
dytojų kvalifikacijos kėlimo fondui 
už suteiktą finansinę paramą – tai 
yra labai svarbus indėlis į jaunųjų 
ir pažengusiųjų klinicistų, moksli
ninkų ir edukatorių kvalifikaciją, 
pažinčių plėtimą bei įgūdžių ge
rinimą. Tik naujausios, įrodymais 
pagrįstos ir eksper
tinės žinios bei at
naujinti, palaikomi 
ar įgyti nauji specia

listų įgūdžiai prisideda prie pedia
trijos evoliucijos. Labai dėkojame 
visam kolektyvui už prisidėjimą 
prie mokslinių studijų, prof. R. Kė
valui už galimybes vykdyti studijas 
bei jomis dalytis su pasaulio kole
gomis. Dėkojame Retų ir nediag
nozuotų ligų koordinacinio cent
ro ekspertėms Rūtai ir Daivai, dir. 
E. Ramanauskienei už palaikymą ir 
motyvaciją retų ligų temomis. 

Parengė Lina Jankauskaitė

 ■Vaikų onkohematologijos gyd. rezidentė G.Venckutė, doc. L. Jankauskaitė, vai-
kų ligų ir vaikų intensyviosios terapijos gyd. rezidentė K. Ganzijeva ir vaikų ligų 
gydytoja, neonatologijos gyd. rezidentė Erika Žėkaitė-Vaišnienė EAPS konferen-
cijoje Barselonoje.

 ■Vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų gyd. rezidentė Vy-
kinta Zaleckytė, vaikų gastroenterologijos gyd. reziden-
tė Melita Nedzinskaitė, neonatologijos gyd. rezidentė 
Bea tričė Stulgienė, vaikų reumatologijos gyd. rezidentas 
Dovydas Bartkus ir vaikų kardiologijos gyd. rezidentas 
Ernestas Iljin prieš EAPS plenarinę sesiją.

 ■Gyd. Rezidentei Kristinai Ganzijevai įteikiamas ge-
riausio pranešimo sertifikatas. 

 ■Doc. L.  Jankauskaitė ir EAPS skubios medicinos sekcijos ko-
manda – EUSEM vaikų ligų sekcijos buvęs vadovas bei Prancūzi-
jos PEM komandos lyderis Luigi Titomanlio, REPEM tyrėjas ir Is-
panijos atstovas Roberto Velasco, Erasmus MC doktorantė Chantal 
Tan, Turkijos atstovė Teksam Ozlem.

 ■Gyd. Rezidentės Kristina Ganzijeva ir Gabija Gaidamavičienė 
OMI AAF organizuotuose Paliatyviosios medicinos pediatrijoje 
kursuose.
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VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ 
UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, 
Kaunas, SKELBIA RINKIMUS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU 
EITI ŠIAS PAREIGAS PENKERIŲ METŲ KADENCIJAI:

MEDICINOS AKADEMIJOJE:
Farmacijos fakultete: 
 ■Vadovo Farmacinių technologijų institute (už vadovavimą 

institutui mokamas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo ap-
mokėjimo sistemos p. 24.1.1).

Išrinktas instituto vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 
2023 m. kovo 24 d.
 ■Vedėjo Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje 

(už vadovavimą katedrai mokamas priedas pagal LSMU darbuo-
tojų darbo apmokėjimo sistemos p. 24.1.1.).

Išrinktas katedros vedėjas pareigas turi pradėti eiti nuo 
2023 m. balandžio 5 d.

Medicinos fakultete: 
 ■Vadovo Gastroenterologijos klinikoje (už vadovavimą kli-

nikai mokamas priedas pagal LSMU darbuotojų darbo apmokė-
jimo sistemos p. 24.1.1.).

Išrinktas klinikos vadovas pareigas turi pradėti eiti nuo 2023 m. 
balandžio 5 d.

Pretendentai į katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos 
vadovo pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu 
Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ka-
tedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vado-
vo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti rinkimuose.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
5. Atestacijos kortelę.
6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Biblio-

grafijos skyriaus.
Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 16 d. Personalo 

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

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

 ■Dekano Tarptautinių ryšių ir studijų centre (darbo užmokestis 
2715 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Išrinktas Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas pareigas 
turi pradėti eiti nuo 2023 m. kovo 24 d.

Pretendentai į fakulteto dekano pareigas turi atitikti reikalavi-
mus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 
m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto fakulteto dekanų ir mokslo institutų di-
rektorių rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti rinkimuose. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymą.
5. Tarptautinių ryšių ir studijų centro veiklos plano projektą.
6. Mokslinių darbų sąrašą.
7. Kitus papildomus dokumentus (originalus ir kopijas (origi-

nalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) ar-
ba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus no-
taro), leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 16 d. Personalo 
tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universi-
tetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

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

MEDICINOS AKADEMIJOJE:
Medicinos fakultete:
 ■1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 1936,70 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Biochemijos katedroje.
 ■1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 2353,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Anesteziologijos klinikoje.
 ■1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 2353,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Kardiologijos klinikoje. 
 ■1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 

1991,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Orto-
pedijos traumatologijos klinikoje. 
 ■1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 

1692,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vai-
kų ligų klinikoje. 

Visuomenės sveikatos fakultete:
 ■1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, 

atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių) Profilaktinės medicinos katedroje.

Kardiologijos institute:
 ■1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryp-

tis – biofizika, atlyginimas 1547,55 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių) Ląstelių kultūrų laboratorijoje.
 ■1 vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – 

visuomenės sveikata, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių) Populiacinių tyrimų laboratorijoje. 

Neuromokslų institute:
 ■1 mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atly-

ginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokes-
čių) Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus 
pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. ge-
gužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir ates-
tacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms 
nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas 

skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo dar-
buotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti studijų daly-
ko „Biochemija“ dėstymo medicinos ir sveikatos mokslų srities 
studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis patir-
ties, mokslinio darbo patirties – profesoriaus pareigoms eiti 
Biochemijos katedroje. 2. Turėti galiojančią gydytojo anestezi-
ologo – rea nimatologo medicinos praktikos licenciją ir patirties 
dėstyti studijų dalyką „Anesteziologija ir reanimatologija“ stu-
dijų programos „Odontologija“ studentams, skaityti paskaitas 
ISP studijų programos studentams, vesti seminarus anestezio-
logijos  – reanimatologijos rezidentūros rezidentams  – pro-
fesoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje. 3.  Turėti 
galiojančią gydytojo kardiologo medicinos praktikos licenci-
ją – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje. 4. Tu-
rėti galiojančią vaikų kardiologo ir vaikų reumatologo medici-
nos praktikos licenciją  – lektoriaus pareigoms eiti Vaikų ligų 
klinikoje. 5.  Turėti biomedicininių mokslinių kiekybinių ir ko-
kybinių tyrimų, mokslinio darbo rengimo dalykų dėstymo pa-
tirties – lektoriaus pareigoms eiti Profilaktinės medicinos ka-
tedroje. 6. Mokėti ląstelių kultūrinimo ir transfekcijos, ląstelės 
membranos jonų srovių ir tarpląstelinio ryšio tyrimų vienos ir 
dviejų ląstelių fiksuotos įtampos metodu (dual whole-cell pa-
tch-clamp), fluorescencinės mikroskopijos tyrimų metodus – 
jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Ląstelių kultū-
rų laboratorijoje. 7. Turėti darbo vykdant širdies ir kraujagyslių 
ligų ir jų rizikos veiksnių epidemiologinius tyrimus vaikų ir pa-
auglių populiacijoje patirties – vyresniojo mokslo darbuoto-
jo pareigoms eiti Populiacinių tyrimų laboratorijoje. 8. Gebėti 
dirbti su ląstelių kultūromis, modifikuoti plazmides, turėti gi-
lias sekoskaitos atlikimo ir analizės žinias – mokslo darbuoto-
jo pareigoms eiti Molekulinės neurobiologijos laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass 

formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą 

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

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

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

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei tele-
fono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 16 d. Personalo 
tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasitei-
rauti: tel. 8 37 465415.

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
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REDAKCIJA: RĖMĖJAS:

 ■Gyd. rezidentė V. Mejerytė ERS2022 konferencijoje; mokymų metu atlieka pleuros punkciją kontroliuojant ultragarsu. ERS 2022.

Skelbimą, spausdintą lapkričio 9 d. „Ave vita“ Nr. 36, dėl Kau-
no klinikų Aprūpinimo sandėlių skyriaus sandėlių vadovo 1,0 et. 
Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnyboje laikyti negaliojančiu.

NAUJA SKELBIMO REDAKCIJA:
Kauno klinikų administracija skelbia konkursą eiti šias pareigas:
 ■Aprūpinimo sandėlių skyriaus sandėlių vadovo 1,0 et. 

Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnyboje (darbo užmokestis 
nuo 1105,14 Eur. už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai turi 
atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 
m. gegužės 10 d. įsakymo „Lietuvos nacionalinės sveikatos sis-
temos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų 

padalinių ir filialo vadovams keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ 
Nr. V-574, II skyriaus 17 punkte bei III skyriuje nurodytus kva-
lifikacinius reikalavimus. Taip pat turėti ne mažesnę nei 3 m. 
praktinio darbo patirtį. Privalumas: vadovaujamo darbo patir-
tis, 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 privačiųjų interesų dekla-
raciją, veiklos planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių 
tarnybai arba elektroniniu paštu: zmogiskuju.istekliu.tarnyba@ 
kaunoklinikos.lt iki 2022-11-28. Išsami informacija teikiama 
tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

SKELBIMĄ LAIKYTI NEGALIOJANČIU

Visos šeimos vardu norime 
tarti nuoširdų ačiū Kauno 
klinikų Širdies, krūtinės ir 

kraujagyslių chirurgijos klinikos 
Kraujagyslių chirurgijos skyriaus 
komandai ir gydytojui Martynui 
Laukaičiui. Martynas – gydytojas 
iš pašaukimo, nuostabus ir pro
fesionalus specialistas. Esame 
nuoširdžiai dėkingi už Jūsų atsi
davimą, nuolatinį bendravimą ir 
supratingumą.

Zdanių šeima

PADĖKA

http://zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt
http://zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt
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Nuoširdžiai užjaučiame LSMU Neuromokslų instituto  
personalo inspektorę Iloną Galdikienę,  

mirus brangiai seseriai dr. Vilijai Jakumaitei,  
buvusiai Elgesio medicinos laboratorijos (Palanga) darbuotojai  

ir Palangos klinikos FMR gydytojai.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

LSMU Neuromokslų instituto darbuotojai

Lapkričio 22 d. 12 val. LSMU MA Reabilitacijos klinikos doc. dr. Lina 
Varžaitytė LSMU Mokomojo laboratorinio korpuso (MLK) Prof. K. Oželio 
auditorijoje (Eivenių g. 4) skaitys viešąjį pranešimą „Asmenų, patyrusių 
trauminį galvos smegenų sužalojimą, reabilitacijos ypatumai“. 
Maloniai kviečiame dalyvauti.

VIEŠASIS PRANEŠIMAS

2022 m. gruodžio 27 d. 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro A-202 auditorijo-
je (Sukilėlių pr. 13, LT-50166 Kaunas), viešajame Medicinos mokslo krypties 
tarybos posėdyje bus ginama Vytauto Aukštakalnio daktaro disertacija 
„Sunkias traumas patyrusių pacientų vaizdo ir garso įrašų, atliktų 
skubios pagalbos skyriuje, analizės ir struktūrizuotų aptarimų reikš-
mė traumos komandos darbui“ (medicinos ir sveikatos mokslai, medici-
na – M 001).

Mokslinis vadovas – prof. dr. Dinas Vaitkaitis (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

Konsultantas – prof. dr. Justinas Stučinskas (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Antanas Vaitkus (Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).
Nariai:
doc. dr. Albertas Daukša (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medici-

nos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Skirmantė Sauliūnė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, me-

dicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata – M 004);
prof. dr. Valentinas Uvarovas (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveika-

tos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Simon Carley (Mančesterio universitetas (Jungtinė Karalystė), me-

dicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).
Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

bib liotekoje (Eivenių g. 6, LT-50162 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

2023 m. sausio 19 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto li-
goninės Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Didžiojoje auditorijoje (Eivenių g. 2, 
LT-50161 Kaunas), viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje 
bus ginama Algirdo Dagio daktaro disertacija „Sunkios bakterinės infek-
cijos rizikos vertinimas ir ankstyvųjų biožymenų paieška karščiuo-
jantiems iki 5 metų amžiaus vaikams“ (medicinos ir sveikatos mokslai, 
medicina – M 001).

Mokslinis konsultantas – prof. dr. Rimantas Kėvalas (Lietuvos sveika-
tos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Giedrius Barauskas (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).
Nariai:
prof. dr. Diana Bilskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medici-

nos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Raimondas Savickas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, me-

dicinos ir sveikatos mokslai, slauga – M 005);
dr. Inga Ivaškevičienė (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos moks-

lai, medicina – M 001);
dr. Andrius Masedunskas (Sidnėjaus universitetas, gamtos mokslai, bio-

logija – N 010).
Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

bib liotekoje (Eivenių g. 6, LT-50162 Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

DISERTACIJOS GYNIMAS

 ■Ergoterapeuto 1,0 et. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės 
„Lopšelis“ Vaikų reabilitacijos klinikos bendrajame personale (darbo užmo-
kestis nuo 1267,14 Eur. už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsila-
vinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 
kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaci-
nius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pažy-
mą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinančią, kad kandi-
datui nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 
1 dalyje“ pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu: zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-11-30. Išsa-
mi informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai (pir-
mosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų, pradedant 
trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių 
stipendijų konkurse iki 2022 m. lapkričio 30 d., 17 val., 
LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi pateikti šiuos 
dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (pra-
šymas adresuojamas Rektoriui). Prašymo formos nuo-
roda: http://www.lsmusa.lt/prasymai-seniunu-protokolai- 
bei-ju-pildymo-pavyzdziai-2/
2. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
3. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje (pažymas apie 
veiklą galima gauti iš savo organizacijų/centrų vadovų) ir/ar 
remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar glo-
bėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra 
iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
4. Aktyvų savanorišką dalyvavimą Universiteto tarptautišku-
mo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, Universiteto 
žinomumo užsienyje didinimo nuolatinėse veiklose pasiek-
tus rezultatus patvirtinančius dokumentus (pateikti sertifika-
tus, pažymėjimus, Tarptautinių ryšių ir studijų centro rekomen-
dacijas ir kt. pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus 
už 2021/2022 m. m. pavasario semestrą), (pretenduojantiems 
gauti LSMU vardinę stipendiją už pasiekimus plėtojant univer-
siteto tarptautiškumą arba „Vitafarma“ vardinę stipendiją);
5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus.

Pažymos apie bendrą studijų vidurkį prašymus dalyvauti 
vardinių stipendijų konkurse pateikusiems studentams bus už-
sakomos centralizuotai (patiems studentams kreiptis į dekana-
tus dėl šių pažymų išdavimo nereikia).
Pastaba.
1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai. 
2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2022/ 
2023  m.  m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo 
fondų.

Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną doku-
mentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nuro-
dytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skai-
čiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštais info@lsmusa.lt ir 
socialinis.komitetas@lsmusa.lt 

Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gau-
ti, skambinti telefonu +370 656 03500 arba rašyti į LSMU 
SA Facebook paskyrą https://www.facebook.com/LSMUSA/?re-
f=bookmarks.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreip-
tis į LSMU SA administratorę el. paštu info@lsmusa.lt, tele-
fonu +370 656 03500 arba +370 681 41537. Vardinių sti-
pendijų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžiai vyks 
2022 m. gruodžio 6 d. ir 8 d., nuo 13 val. LSMU centri-
niuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), Rektorato 
posėdžių salėje.

Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos 
posėdyje yra būtinas.

Apie paskirtą pokalbio datą ir laiką prašymus dalyvauti 
vardinių stipendijų konkurse pateikę studentai bus infor-
muoti el. paštu.
Bus skiriamos šios stipendijos:
1. LSMU vardinė stipendija už pasiekimus plėtojant 
universiteto tarptautiškumą (studentams, aktyviai įsi-
traukusiems ir pasiekusiems didelių rezultatų LSMU tarp-
tautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, taip 
pat LSMU žinomumo užsienyje didinimo srityse);
2. „Vitafarma“ vardinė stipendija (studentams už akade-
minius pasiekimus ir aktyvią veiklą, didinant LSMU tarptau-
tiškumą, daugiakultūrės aplinkos kūrimą, LSMU žinomumą 
užsienyje);
3. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės 
Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);
4. Prof. Juozo Kupčinsko (Medicinos fakulteto Medicinos 
studijų programos 3–6 kurso studentui);
5. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto stu-
dentui ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentui);
6. Juozo Oleko (Medicinos fakulteto studentui);
7. „Camelia“ vardinė stipendija (Farmacijos fakulteto Far-
macijos programos studentams);
8. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fa-
kulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studen-
tui);
9. UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto 
studijų programos „Veterinarinė medicina“ ne žemesnio 
kaip 3 kurso studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų 
programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės 
technologijos“) studentui);
10. AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto studijų pro-
gramos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų moks-
lų fakulteto studijų programos „Gyvūno ir žmogaus sąveika“ 
(iki 2018 m. „Gyvūnų mokslas“) studentui).

Prof. Kęstutis Petrikonis, Prorektorius studijoms,  
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas

Students (the first and second cycles, and integrated 
studies, starting from the third semester) wishing to par-
ticipate in the Honorary Scholarship Competition shall sub-
mit the following documents to the LSMU Student Repre-
sentative (LSMU SA) until 30 November 2022, 5 p.m.:
1. An application letter to participate in the Honorary Schol-
arship Competition (addressed to the Rector); Download at: 
http://www.lsmusa.lt/prasymai-seniunu-protokolai-bei-ju-pildy-
mo-pavyzdziai-2/ 
2. A free-form Curriculum Vitae;
3. Documents proving active participation in student ac-
tivities (certificates can be obtained from the heads of 
your organizations/centers) and/or the need for finan-
cial aid (students who have lost their parents (adoptive 
parents) or guardians, students with disabled parents 
(adoptive parents) or guardians, or students from large 
families);
4. Documents proving voluntary participation in the inter-
nationalization of the University, creation of a multicultur-
al environment, as well as increasing of knowledge about 
the University abroad through continuous activities (certifi-
cates, attestations, recommendations of International Re-
lations and Studies Centre etc. confirming the achieved re-
sults for the spring semester of 2021/2022). For applicants 
who expect to receive the LSMU honorary scholarship for 
achievements in developing the internationality of the uni-
versity or the “Vitafarma” Scholarship;
5. Other documents proving the achievements of a student.

Documents certifying grade point average (GPA) will be 
booked for all students who had applied for the honorary 
scholarship (students will not need to apply at the Dean’s of-
fice for the certificates). 
NOTE:
1. GPA shall not be lower than 8.
2. The scholarship shall not be awarded to students who 
had already been awarded a scholarship from other funds 
in year 2022/2023.

The submitted documents must be compiled into one 
document saved in PDF format, the title of which must in-
clude the Name, Surname, Faculty (abbreviated) and cour-
se (year).

Documents shall be submitted via e-mails: socialinis. 
komitetas@lsmusa.lt and info@lsmusa.lt 

Should you not get a response within 24 hours that the 
documents have been received, please call +37065603500 
or write to the LSMU SA Facebook page https://www.facebook. 
com/LSMUSA/?ref=bookmarks.

If you have any questions regarding the preparation of 
the documents, please contact the LSMU Student Repre-

sentative Office administrator at info@lsmusa.lt or by phone 
+370 656 03500 and +370 681 41537. 

The meeting of the Honorary Scholarship Committee 
will be held on 6 and 8 December 1:00 p.m. Address: A. 
Mickevičius st. 9, Kaunas, in the meeting hall of the Rec-
torate.

Note: Candidates’ participation in the Committee meet-
ing is mandatory. Students who have applied to participate 
for the scholarship competition will be informed about the 
date and time of the interview by e-mail.

The following scholarships will be awarded:
1. LSMU honorary scholarship for achievements in de-
veloping the internationality of the University (for stu-
dents who are actively involved and have achieved great re-
sults in the fields of increasing the internationality of LSMU, 
creating a multicultural environment, as well as growing the 
awareness of LSMU abroad).
2. “Vitafarma” Scholarship (for students for academic 
achievements and active activities, increasing LSMUsis in-
ternationally, creating a multicultural environment, LSMU 
awareness abroad).
3. Lithuanian Science Support Dr. Juozas and Birutė 
Skrinskai Fund (for students of the Faculty of Medicine).
4. Prof. Juozo Kupčinsko Scholarship (for the 3-6 year 
student of the Medicine study programme of the Facul-
ty of Medicine).
5. Vytenis Povilas Andriukaitis Scholarship (for student 
of the Faculty of Medicine and the Faculty of Public Health).
6. Juozas Olekas Scholarship (for a student of the Facul-
ty of Medicine).
7. “Camelia” Scholarship (for student of the Faculty of 
Pharmacy).
8. Veterinary Pharmacy Association Scholarship (for a 
student of the “Veterinary Medicine” study programme at 
the Faculty of Veterinary Medicine).
9. JSC “Magnum Veterinarija” Scholarship (for a stu-
dent of the “Veterinary Medicine” study programme of the 
Faculty of Veterinary Medicine and for a student of the 
“Animal Science” study programme at the Faculty of Ani-
mal Science).
10. AB “Vilkijos ūkis” Scholarship (for a student of the 
“Veterinary Medicine” study programme of the Faculty of 
Veterinary Medicine and for a student of the “Animal and 
Human Interaction” (until 2018 “Animal Science”) study pro-
gramme of the Faculty of Animal Science).

Prof. Kęstutis Petrikonis,  
Vice-Rector for Studies, Chairman of the Commission  

for Awarding Nominal Scholarships

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KONKURSAS VARDINĖMS 
STIPENDIJOMS GAUTI

HONORARY SCHOLARSHIP COMPETITION
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