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Slaugos 
klinikoje – 
paskaita su 
Niujorko 
universiteto 
Meyers 
slaugos 
koledžo 
studentais
LSMU MA Slaugos klini-
koje lapkričio 11 d. vyko 
nuotolinė konferenci-
ja-paskaita, kurios ini-
ciatorius buvo Niujorko 
universiteto Meyers 
slaugos koledžas. Šios 
konferencijos-paskaitos 
metu buvo dalijamasi 
bendruomenės slaugos 
patirtimi.

Arūnė Norvilaitė 
Išplėstinės slaugos praktikos 
II kurso magistrantė, 
bendrosios praktikos 
slaugytoja

Nuotolinėje konferencijoje- 
paskaitoje dalyvavo LSMU III kur-
so slaugos programos studen-
tai bei ketvirto kurso slaugos stu-
dentai iš Niujorko. Džiugu, jog 
prie šios nuotolinės konferenci-
jos galėjo prisijungti į stažuotę 
Ispanijoje išvykusios Slaugos fa-
kulteto dekanė prof. Jūratė Ma-
cijauskienė ir Slaugos klinikos va-
dovė prof. Aurelija Blaževičienė. 
Pirmojoje dalyje Niujorko univer-
siteto atstovai parengė pristaty-
mą apie bendruomenės slaugą 
konkrečiai Niujorko 
regio ne bei universi-
teto vykdomą veiklą. 

Lietuvos ir Latvijos 
pirmųjų ponių 
vizitas Kauno 
klinikose

Atlikta unikali 
vaisingumą 
išsauganti  
operacija
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Visų laikų LSMU Izraelio
alumnų susitikimas Tel Avive
Lapkričio 17 d. Tel Avive iškilmingai paminėtas Izraelio ir Lietuvos diplomatinių santykių 
30-metis. Ta proga į šventę pakviesti visų laikų LSMU alumnai – ir sovietiniais laikais baigę 
Kauno medicinos institutą, Kauno medicinos akademiją, Kauno medicinos universitetą, ir 
dabartiniai LSMU alumnai. Šventės organizatoriai – LSMU TRSC ir Lietuvos Respublikos 
ambasada Izraelyje, visą pusmetį intensyviai dirbo, derindami susitikimo detales, ieškodami 
absolventų kontaktų ir kviesdami juos į renginį. Išties tai nemažai pastangų ir laiko 
išteklių pareikalavęs iššūkis surengti LSMU šventę užsienio šalyje – Izraelyje.
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„Hospiton 2022” – unikalus sveikatos srities 
hakatonas sprendė retų ligų iššūkius
Lapkričio 18–20 d. Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto (LSMU) Naujausių farmacijos bei sveikatos 
technologijų centre vyko ketvirtasis sveikatos srities 
hakatonas „Hospiton 2022”.

Hakatono (arba kitaip – in-
tensyvių kūrybinių dirbtuvių) for-
matas – itin populiarus pasauly-
je, nes leidžia per itin trumpą laiką 
(dažniausiai – savaitgalį) čia pat 

susibūrusioms komandoms sugene-
ruoti pluoštą idėjų ar net sukurti pir-
minės stadijos prototi-
pus, kurie turi potencialą 
būti plėtojami ateityje.

 ■TRSC tarptautinių programų koordinatorė Aušra Dapkevičienė, TRSC tarptautinių programų koordinatorė Rūta Antanaitienė, pirmoji TRSC dekanė prof. Angelija 
Valančiūtė, Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis, TRSC dekanė prof. Ingrida Janulevičienė, Lietuvos ambasadorė Izraelyje J.E. Lina Antanavičienė, 
prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, TRSC projektų vadovas Jevgenij Razgulin, TRSC tarptautinių programų 
koordinatorė Justina Vonžodienė ir komercijos atašė Izraelyje Arūnas Karlonas.
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Lapkričio 25 d. Kauno klinikose 
lankėsi pirmoji Lietuvos ponia Dia-
na Nausėdienė kartu su pirmąja Lat-
vijos ponia Andra Levite. Oficialaus 
vizito metu jos aplankė Kauno klini-
kų Neonatologijos kliniką ir Akuše-
rijos ir ginekologijos kliniką, taip pat 
Neonatologijos klinikos Donorinio 
motinos pieno banką, aptarė gydy-
mo šiose klinikose galimybes, do-
mėjosi inovacijų diegimu į klinikinę 
praktiką. Pirmosios šalių ponios ap-
žiūrėjo Gimdymo, Akušerijos, Nau-
jagimių ligų ir Naujagimių intensy-
viosios terapijos skyrius, bendravo 
su čia gydomomis pacientėmis ir jų 
mažyliais.

Kauno klinikų fotoinf.

Lietuvos ir Latvijos pirmųjų ponių 
vizitas Kauno klinikose

Slaugos klinikoje – paskaita su Niujorko 
universiteto Meyers slaugos koledžo studentais

Niujorko universiteto 
studentai dalijosi įžval-
gomis apie darbą pirmi-

nės sveikatos priežiūros įstaigose, ti-
kėjimu pagrįstą organizacijų veiklą 
bendruomenėje, senjorų centrus, 
studentų savanoriškai atliekamą 
veik lą. Mūsų universiteto studen-
tai liko sužavėti pristatymais ir turė-

1» jo daug klausimų, susijusių su Niu-
jorko universiteto slaugos studentų 
atliekamomis praktikomis, savano-
riška veikla bei tolesnėmis bendruo-
menės slaugos galimybėmis. 

Antrojoje dalyje LSMU MA Slau-
gos klinikos lektorė dr. Daiva Za-
gurskienė pristatė bendruomenės 
ir šeimos slaugą Lietuvoje, teikia-

mų sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimą, analizavo aktualius 
klausimus apie sveikatos raštingu-
mą ir jo svarbą sveikatos priežiūros 
sistemoje. Savo kaip studentės pa-
tirtimi dalijosi LSMU III kurso slau-
gos programos studentė Brooke 
Ashley Moore. Ji papasakojo apie 
bendruomenės slaugos darbą, ko-

mandos sudėtį, bendruomenės 
slaugytojų atsakomybes ir veiklas. 
Vieną iš naujausių sričių – ambu-
latorines slaugos paslaugas na-
muose pristatė išplėstinės slaugos 
praktikos II kurso magistrantė, ben-
drosios praktikos slaugytoja Arūnė 
Norvilaitė. Pristatyme atsispindėjo 
šių teikiamų paslaugų tikslai, pro-

cesas, komandos sudėtis bei iššū-
kiai, su kuriais tenka susidurti dar-
bo metu. 

Konferencija-paskaita užbaig-
ta bendra diskusija bei idėjomis, jog 
toks bendradarbiavimas tarp uni-
versitetų nesibaigtų šiuo vienu su-
sitikimu, o tęstųsi ir toliau, dalijantis 
gerąja praktika. 

 ■  Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Neonatologijos klinikos slaugos vadovė ir slau-
gos koordinatorė Natalija Skorobogatova, Neonatologijos klinikos vadovė prof. Rasa Tamelienė, pirmoji Latvijos ponia An-
dra Levite, pirmoji Lietuvos ponia Diana Nausėdienė, Akušerijos ir ginekologijos klinikos Akušerijos skyriaus vadovė prof. 
Meilė Minkauskienė ir Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas. 
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Hakatono 
formatas –  

itin populiarus 
pasaulyje.

INICIATYVOS

LSMU Komunikacijos tarnyba, 
Akademinės leidybos skyrius 
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 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 VALUCKYTĖ-ŪSIENĖ, 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 ALEKSANDRAVIČIŪTĖ-ŠVIAŽIENĖ 
Jovita GUDELEVIČIŪTĖ

REDAKCIJA: RĖMĖJAS:

„Hospiton 2022” – unikalus sveikatos srities 
hakatonas sprendė retų ligų iššūkius

Šiais metais renginys ir 
vėl subūrė skirtingų sri-
čių specialistus kilniam 

tikslui – spręsti realius retų ligų ke-
liamus iššūkius. Komandos buvo itin 
stiprios, jas sudarė medikai, IT profe-
sionalai, inžinieriai, pacientų atstovai 
ir patys pacientai. 

„Visą savaitgalį 10 tarpdiscipli-
ninių komandų intensyviai dirbo kū-
rybinėse sesijose, generavo idėjas, 
konsultavosi su mentoriais, eksper-
tais, pacientais bei pacientų atsto-
vais, stengdamiesi kuo geriau susipa-
žinti su iššūkiais, su kuriais susiduria 
retomis ligomis sergantys žmonės 
ir jų artimieji bei sukurti unikalius 
sprendimus, kurie galėtų pagerinti 
šios pacientų gyvenimo kokybę”, – 
kalbėjo renginio organizatoriai. 

Kiekvieno reta liga 
sergančio paciento  
balsas turi būti išgirstas 
Retos ligos dažnai būna lėtinės 

ir pažeidžia daugelį organizmo siste-
mų. Daugiau nei 70 proc. retų ligų 
yra genetinės kilmės. Neretai užtrun-
kama, kol pagal progresuojančios li-
gos požymius nustatoma galutinė 
diagnozė. Manoma, kad reta liga ser-
gančio paciento diagnozė išaiškina-
ma vidutiniškai per 4–7 metus.

Tam įtakos turi ir tinkamos įran-
gos trūkumas. Daug laiko trunkantis 
diagnozavimas neleidžia tinkamu 
metu imtis priemonių, lengvinančių 
ligos simptomus ir užkertančių ke-
lią joms progresuoti. Be to, tam rei-
kia gausių ekonominių išteklių, kurie 
kartu su brangiu gydymu yra našta 
sveikatos priežiūros sistemai, apsun-
kina ir paties paciento bei jo šeimos 
narių gyvenimo kokybę. Nereikia pa-
miršti ir socialinių bei integravimosi į 
visuomenę iššūkių. 

Nuo dirbtinio intelekto 
platformų iki inžinerinių 
sprendimų
Lapkričio 20 d. įvyko finaliniai 

pristatymai – inovatyvūs spendimai 
buvo vertinami pagal unikalumą, 
novatoriškumą, techninį produkto 
sudėtingumą, vertinama koman-
dos sudėtis ir pristatymo kokybė. 
Balsavimo komisiją sudarė medici-
nos mokslo, verslo atstovai ir anksty-
vosios stadijos investuotojas.

Pirmos vietos nugalėtojų ko-
mandą sudarė medikė, du elek-
tronikos mechanikos specialistai, ir 
matematikas programuotojas. Jie 
identifikavo problemą, kad pacien-
tams sergantiems retomis neuro-
raumeninėmis ligomis dažniausiai 
yra labai sunku rasti tinkamą elekt-
rinį vežimėlį (jie dažniausiai būna ne-

1»

patogūs, sunkūs,), todėl komanda 
„5th wheel“ sugalvojo kaip išspręsti šią 
problemą – sukūrė daugiafunkcį prie-
dą prie kiekvieno paprasto neįgaliojo 
vežimėlio. Dabar pacientas gali būti 
mobilesnis, jam nereikia naudoti ran-
kų jėgos ir vieno piršto prisilietimu ga-
li judėti visomis kryptimis.

„Šis renginys buvo puiki patir-
tis dirbant kartu su daugiadalyke ko-
manda, su galimybe konsultuotis su 
net trimis kompetentingų mentorių 
komandomis. Per savaitgalį sugebė-
jome išspręsti vieno iš savo koman-
dos nario problemą – šansą laisviau 
judėti neįgaliojo vežimėliu. Esame 
dėkingi organizatoriams, kad subū-
rė mūsų komandą ir rūpinosi viso 
renginio metu“,– pasakojo hakato-
no nugalėtojai.

Antros vietos nugalėtojų ko-
manda „Hacka united“ skyrė dė-
mesį ankstyvai naujagimių ligų re-
tų ligų diagnostikai. Jie nustatė, kad 
atlikus kraujo tyrimą tėvų dažnai ne-
pasiekia informacija ar diagnozuota 
liga ar ne. Dažnai informacija tėvus 
pasiekia labai vėlai ar kita nepatogia 
forma, todėl komanda kūrė interne-
tinę platformą, kur tėvai ir šeimos 
galėtų rasti informaciją iš karto, kai 
pasirodys kraujo tyrimo rezultatai.

„Patys geriausi įspūdžiai – nau-
jos pažintys, idėjos ir galimybės. 
Nors ilgas, tačiau labai produktyvus 
savaitgalis bendraminčių apsuptyje! 
Beje, antros vietos nesitikėjau, nors 
komanda labai palaikė ūpą”, – kal-
bėjo antros vietos nugalėtojų ko-
mandos narė gydytoja 
akušerė-ginekologė Eglė 
Savukynė.  »7
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Visų laikų LSMU Izraelio alumnų 
susitikimas Tel Avive

1» Ne tik maloni 
diplomatinė šventė, 
bet ir galimybė 
susitikti su senais 
draugais

Į šventę susirinko daugiau nei 
100 Universiteto absolventų. Jiems 
tai buvo ne tik maloni diplomatinė 
šventė, bet ir galimybė susitikti su 
senais draugais, o jaunesniajai kar-
tai – pamatyti, kiek daug jų vyres-
niųjų kolegų ir mokytojų yra baigę 
tą pačią mokslo įstaigą – Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetą. 

Šventėje LSMU alumnus svei-
kino garbūs svečiai: J. E. Lina An-
tanavičienė, Lietuvos ambasadorė 
Izraelyje, kuri susirinkusiuosius pa-
sveikino hebrajų kalba ir pažymė-
jo ilgamečių diplomatinių santykių 
svarbą. Ambasadorė akcentavo, kad 
LSMU medicinos ir veterinarijos gy-
dytojai, odontologai ir farmacininkai 
Izraelyje visiems laikams tampa Kau-
no ir Lietuvos atstovais, jungiamą-
ja grandimi tarp dviejų šalių. Vaiz-
do sveikinimą atsiuntė J. E. Hadas 
Wittenberg – Izraelio ambasadorė 
Lietuvos Respublikoje, kuri džiau-
gėsi, kad Kaune yra puikios sąlygos 
studijuoti ir gyventi, dalyvauti Kau-
no žydų centro veikloje, pajusti na-
mus toli nuo namų. 

LSMU rektorius prof. Riman-
tas Benetis pasidžiaugė bendradar-
biavimu tarp dviejų šalių ir sėkmin-
gomis Izraelio jaunuolių studijomis 
Lietuvoje bei būtinybe palaiky-
ti glaudžius Universiteto ir alumnų 
ryšius. Gabūs vaikai tampa puikiais 
specialistais ir Universitetui tenka ne 
tik atsakomybė ir garbė, bet ir dide-
lis džiaugsmas prisidėti prie sveika-
tos sistemos gerovės. Savo buvimu 
šventės dalyvius pagerbė ir Univer-
siteto prorektoriai prof. Vaiva Le-
sauskaitė bei prof. Kęstutis Petri-
konis, Medicinos fakulteto dekanas 
prof. Algimantas Tamelis ir pirmo-
ji TRSC dekanė prof. Angelija Valan-
čiūtė. Tarptautinių ryšių ir studijų 
centro dekanė prof. Ingrida Janu-
levičienė supažindino Universiteto 
absolventus ir svečius su pasikeitu-
sia Universiteto struktūra, įspūdin-
gai išaugusiais tarptautinių studen-
tų skaičiais ir vis gausėjančia Izraelio 
alumnų bendruomene. 

TRSC darbuotojai R. Antanai-
tienė, A. Dapkevičienė, J. Razgulin 
ir J. Vonžodienė taip pat džiaugė-
si galimybe po daugelio metų pa-
matyti LSMU absolventus, dabar jau 
sėkmingai dirbančius Izraelyje. Lie-
tuvos mokslo tarybos atstovė Laura 

Pėkienė kvietė absolventus aktyviai 
atsiliepti teikiant bendrus pasiūly-
mus „Horizon Europe“ programai. 
Dr. Asher Y. Salmon, Izraelio sveika-
tos ministerijos Tarptautinių santykių 
skyriaus vadovas, sveikinimo kalbo-
je pabrėžė tarptautinių studijų svar-
bą. Turėdamas glaudžių šeiminių ry-
šių su Lietuva ir litvakais, dr. Salmon 
pasidžiaugė aukšto lygio universite-
tinėmis studijomis Lietuvoje ir pažy-
mėjo, kad Izraelyje trūksta sveikatos 
mokslų universitetų bei gydytojų. 
Dėl šios priežasties Izraelio vyriau-
sybė numato skirti stipendijas ga-
biems jaunuoliams studijuoti užsie-
nyje ir, įgijus profesiją, grįžti tarnauti 
savo šalies žmonių sveikatai ir gero-
vei. Prof. Alon Harris, Niujorko Mo-
unt Sinai Icahn medicinos mokyklos 
tarptautinių mokslinių ir akademinių 

projektų vadovas ir ilgametis LSMU 
kviestinis lektorius, pažymėjo, kad jo 
mokslinis kelias, prasidėjęs nuo Joha-
nesburgo per Tel Avivą, Indianapolį 
ir Niujorką, glaudžiai siejasi su Kaunu. 
Prieš daugiau nei 20 metų pradėti 
vykdyti bendri moksliniai projektai 
glaukomos ir akies kraujotakos tyri-
mų srityje šiandien vainikuojami ke-
liomis dešimtimis publikacijų, moks-
linių knygų ir naujų mokslinių idėjų 
bei projektinių veiklų.

Tik per mokslinius tyrimus 
galima atrasti atsakymus 
į klinikinius klausimus
Šventėje sveikinimo žodžius 

tarė ir savo prisiminimais apie studi-
jų metus dalijosi įžymūs universiteto 
alumnai – prof. Joseph Press ir Gabi 
Gavriel. Prof. J. Press – ilgametis Iz-

raelio Schneider’io vaikų medicinos 
centro vyr. gydytojas, kurio nuopel-
nai garsina jį ne tik Izraelyje, bet ir vi-
same pasaulyje. Prof. J. Press apžvel-
gė savo profesinį kelią, kuris, siekiant 
tapti geru gydytoju, neatsiejamas 
nuo mokslinės veiklos: „Medicinoje 
taip jau yra, kad tik per mokslinius 
tyrimus galima atrasti atsakymus 
į klinikinius klausimus”, – kalbė-
jo profesorius, prisistatydamas tie-
siog Juozu. Žymus jaunesnės kartos 
alumnų atstovas G. Gavriel 2018-ai-
siais laimėjo geriausio gydytojo ap-
dovanojimą Jeruzalės regione, o 
2019 metais buvo apdovanotas 
prestižine „Geriausio Izraelio metų 
gydytojo“ premija. Šiuo metu jis ne 
tik sėkmingai dirba šeimos gydyto-
ju, bet ir eina atsakingas dviejų šei-
mos klinikų vadovo pareigas. Savo 

kalboje G. Gavriel pasidalijo prisimi-
nimais apie studijų metus, draugiš-
kus santykius su kurso draugais, at-
vykusiais studijuoti iš įvairių pasaulio 
šalių. Gyd. G. Gavriel taip pat kalbė-
jo ir apie tai, kaip pradėti medicininę 
praktiką Izraelio medicinos įstaigose, 
įgijus išsilavinimą užsienio universi-
tete. Gyd. G. Gavriel pasidžiaugė, 
kad jo pasirinkimas studijuoti LSMU 
buvo geriausias sprendimas, kuris 
ne tik padėjo įgyti mėgstamą pro-
fesiją, sukurti šeimą, bet ir studijoms 
į LSMU pritraukė brolį bei kitus arti-
mus giminaičius. Smagu, kad jiems 
LSMU alumnų susitikimas tapo dar 
ir šeimos susibūrimu.

Jaukią nuotaiką šventėje kūrė 
žymaus džiazo atlikėjo Tal Babitzky 
atliekami gyvos muzikos garsai. Sve-
čiai turėjo galimybę įsiamžinti prie 
LSMU logotipais papuoštos fotosie-
nelės, buvo kviečiami pasidalyti dar-
binės karjeros patirtimis trumpų in-
terviu metu. 

Izraelio alumnai buvo kviečia-
mi prisijungti prie LSMU alumnų 
asociacijos ir taip išlaikyti ryšius su 
Universitetu. Tikimės, kad šis susitiki-
mas ne tik subūrė įvairių kartų LSMU 
Izraelio absolventus, padėjo atgai-
vinti prisiminimus, sutikti seniai ma-
tytus studijų draugus, tačiau tapo ir 
pagrindu užmegzti naujas pažintis, 
ateityje sutelksiančias naujiems dar-
bams bei bendradarbiavimui tarp 
Lietuvos ir Izraelio institucijų.

TRSC inf.TRSC nuotr. 

 ■TRSC dekanė prof. Ingrida Janule-
vičienė.

 ■LSMU Alumnis Philip Perlov, Medicinos fakulteto dekanas 
prof. Algimantas Tamelis.

 ■TRSC Tarptautinių programų koordinatorės: Rūta Antanaitienė, Justina Vonžodienė, 
Aušra Dapkevičienė (antra iš dešinės), TRSC dekanė prof. Ingrida Janulevičienė, TRSC 
projektų vadovas Jevgenij Razgulin.

 ■LSMU Alumni prof. Joseph Press.  ■ Izraelio sveikatos ministerijos Tarptautinių santykių skyriaus vadovas dr. Asher 
Y. Salmon, LSMU Alumni prof. Joseph Press su žmona. 
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On November 17, 
the 30th anniver-

sary of Lithuanian 
Israeli bilateral 

diplomatic 
relations was 

celebrated 
in Tel Aviv.

INTERNATIONAL TRIBUNE

Over 100 University graduates 
attended the celebration. Besides 
being a pleasant diplomatic 
occasion for them, it was also an 
opportunity to meet and catch 
up with old friends, and for the 
younger generation, to see how 
many of their senior colleagues 
and teachers have graduated from 
the same educational institution, 
the Lithuanian University of Health 
Sciences.

At the celebration, LSMU alum-
ni were greeted by distinguished 
guests: H. E. Lina Antanavičienė, 
the Ambassador of Lithuania to 
Israel, who greeted the invitees in 
Hebrew and noted the importance 
of long-standing diplomatic rela-
tions. The Ambassador emphasized 
that LSMU medical and veterinary 
doctors, dentists and pharmacists 
in Israel forever become represen-
tatives of Kaunas and Lithuania, a 

connecting link between the two 
countries. The video greeting was 
sent by H. E. Hadas Wittenberg, the 
Ambassador of Israel to the Repub-
lic of Lithuania, who was delighted 
that there are excellent conditions 
for studying and living in Kaunas, 
participating in the activities of the 
Kaunas Jewish Center, and feeling a 
home away from home. LSMU Rec-
tor Prof. Rimantas Benetis in a video 
message emphasized how pleased 
he was with the cooperation bet-
ween the two countries and the 
successful studies of Israeli youth 
in Lithuania, as well as the need 
to maintain close ties between the 
University and its alumni. Talented 
children become excellent specia-
lists, and the University has not on-
ly the responsibility and honor, but 
also the great joy of contributing to 
the well-being of the health system. 
The participants of the celebration 
were honored by the presence of 
the University vice-rectors Prof. Vai-
va Lesauskaitė and Prof. Kęstutis 
Petrikonis, Dean of the Faculty of 
Medicine Prof. Algimantas Tamelis, 
and the first dean of the Interna-
tional Relations and Study Center, 
Prof. Angelija Valančiūtė. The pre-
sent Dean of IRSC Prof. Ingrida Ja-
nulevičienė introduced to the Uni-
versity graduates and guests the 
changed structure of the University, 
the impressive increase in the num-
ber of international students, and 
the growing community of Israeli 

alumni. IRSC employees Rūta Anta-
naitienė, Aušra Dapkevičienė, Jev-
genij Razgulin, and Justina Vonžo-
dienė were also happy about the 
opportunity to see LSMU grad-
uates after many years who are 
now successfully working in Israel. 
The representative of the Lithuani-
an Scien ce Council, Laura Pėkienė, 
invited the graduates to active-
ly respond by submitting com-
mon proposals to the Horizon Eu-
rope program. Dr. Asher Y. Salmon, 
head of the International Relations 
Department of the Israel Ministry 
of Health, emphasized the impor-
tance of international studies in his 
welcome speech. Having strong 
fa mi ly ties with Li thua nia and Lit-
vaks, Dr. Salomon was pleased with 
the high-level university studies in 
Lithua nia and noted that there is a 
lack of health sciences universities 
and doctors in Israel. For this rea-
son, the Israeli government plans 
to award scholar ships to talented 
young people to study abroad and, 
after gaining a profession, return to 
serve the health and well-being of 
the people of their country. Prof. 
Alon Harris, head of internation-
al scientific and academic projects 
at New York’s Mount Sinai Icahn 
School of Medicine and a long-
time guest lecturer at LSMU, noted 
that his scientific path, which start-
ed from Johannesburg via Tel Aviv, 
Indiana polis and New York, is tight-
ly connected to Kaunas. More than 

All-Time LSMU Israeli Alumni Reunion 
in Tel Aviv

On November 17, the 30th anniversary of Lithuanian Israeli bilateral 
diplomatic relations was celebrated in Tel Aviv. To mark the occasion, 
LSMU alumni of all times were invited to the festive celebration, inclu-
ding those who graduated in Soviet times from the Kaunas Medical 
Institute, Kaunas Medical Academy, Kaunas Medical University, and 
present LSMU alumni. The organizers of the celebration, LSMU Inter-
national Relations and Study Center (IRSC) and the Embassy of the 
Republic of Lithuania in Israel worked hard for the entire six months 
coordinating the details of the meeting, looking for alumni contacts, 
and inviting them to the event. Indeed, the organization of the LSMU 
celebration in a foreign country, Israel, was a challenge that required a 
lot of effort and time resources.

20 years ago, joint scientific pro-
jects in the field of glaucoma and 
ocular blood flow research have be-
gun; today they are crowned with 
seve ral dozen publications, scien-
tific books, and new scientific ideas 
and project activities.

At the celebration, famous 
university alumni Prof. Joseph 
Press and Dr. Gabi Gavriel gave wel-
come speeches and shared memo-
ries of their study years. Prof. Press 
is a long-term chief doctor of Is-
rael Schneider Children’s Medical 
Center, a doctor whose merits make 
him famous not only in Israel, but all 
over the world. Prof. Press reviewed 
his professional path, which, in or-
der to become a good doctor, is in-
separable from scientific activity: “in 
medicine, it is the case that answers 
to clinical questions can only be 
found through scientific research,” 
said the Professor, introducing him-
self simply as Juozas. A prominent 
representative of the younger ge-
ne ration of alumni, Dr. Gabi Gavri-
el won the award of the best doc-
tor in the Jerusalem region in 2018, 
and in 2019, he was awarded the 
presti gious “Best Israeli Doctor of 
the Year” award. Presently, he does 
not only successfully work as a fami-
ly doctor, but also holds the res-
ponsible position of the manager 
of two family clinics. In his speech, 
Dr. Gavriel shared memories of his 
study years, friendly relations with 
fellow students who came to study 

from different parts of the world. 
Dr. Gavriel also spoke about how 
to start medical practice in Israeli 
medical institutions after receiving 
an education at a foreign universi-
ty. He was happy to acknowledge 
that his choice to study at LSMU 
was the best decision, which not 
only helped him acquire a beloved 
profession, but also create a family 
and attracted his brother and other 
close relatives to study at LSMU. It is 
nice that the LSMU alumni meeting 
has also become a family gathering 
for them.

The sounds of live piano music 
performed by famous jazz artist Tal 
Babitzky created a pleasant mood 
at the celebration. Guests had the 
opportunity to take pictures at the 
media backdrop decorated with 
LSMU logos and were invited to 
share their working career experi-
ences during short video interviews.

Israeli alumni were invited to 
join the LSMU alumni association 
and thus maintain constant ties 
with the University. We hope that 
this meeting not only brought to-
gether LSMU Israeli graduates of 
different generations, helped to 
revive memories, meet long-lost 
study friends, but also became a 
basis for making new acquaintan-
ces, which in the future will focus 
on new works and cooperation bet-
ween Lithuanian and Israeli insti-
tutions.

IRSC information

Photo by TRSC

 ■Dean of IRSC Prof. Ingrida Janulevičienė, LSMU alumni Prof. Joseph Press, 
Vice-Rector for Studies Prof. Kęstutis Petrikonis.

 ■LSMU Rector Prof. Rimantas Benetis.
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Dovana – autonominė  
šildymo-kondicionavimo sistema
Tarptautinė LIONS klubų asociacija (angl. 

Lions Clubs International) – didžiausia visuome-
ninė klubinė ne politinė organizacija pasauly-
je. Šiuo metu pasaulyje veikia beveik 50 tūkst. 
LIONS klubų, kurie vienija daugiau kaip 1,4 mln. 
narių. Įvairiose pasaulio šalyse ji vykdo įvairius 
labdaros projektus: rūpinasi sergančiais vaikais, 
dalyvauja skurdo mažinimo programose, rūpi-
nasi aplinkos apsauga, likviduoja pasaulio sti-
chinių nelaimių padarinius, padeda kenčian-
tiems nuo bado ir kt.

Dr. Vincentas Veikutis
Kauno „Tauro“ LIONS klubo 
prezidentas

Lietuvos LIONS priklauso 35 
klubai, kurie veikia vietos bendruo-
menėse ir vienija per 700 narių. 
Kauno „Tauro“ LIONS klubo pagrin-
dinė kryptis – parama ir pagalba 
vaikams, turintiems fizinę negalią. 
Ypač akcentuojamas dėmesys į di-
abetu sergančių mažųjų pacientų 
problemas, nes tokių pacientų vis 
daugėja ir tai tampa pasauline epi-
demija. Šiais metais, be kitų labda-
ros veiklų, mūsų dėmesio centre 
atsidūrė Kauno klinikų Endokrino-

logijos ligoninės vaikų endokrinolo-
gijos skyrius, kuriam labai reikalinga 
autonominė šildymo-kondicionavi-
mo sistema. Kauno „Tauro“ LIONS 
klubas skyrė finansinę paramą ir or-
ganizavo tokios sistemos įrengimą 
„diabeto mokyklėlės“, procedūrinio 
kabineto bei 4 ypač sunkių mažųjų 
pacientų palatose. Ateinančiais me-
tais taip pat planuojame dalį para-
mos lėšų skirti šiai sistemai įrengti 
ir kitose skyriaus palatose bei ka-
binetuose. Nuoširdžiai dėkojame 
Kauno klinikų direktorei ekonomi-
kai ir infra struktūrai G. Bagdonaitei 
už visokeriopą pagalbą realizuojant 
šį projektą.

 ■LSMU MA Endokrinologijos klinikos vadovė prof. Rasa Verkauskienė, dr. Vincentas Veikutis ir Vaikų endokrinologijos 
skyriaus vedėja dr. Edita Jašinskienė.

 ■Prof. Saulius Paškauskas.

Atlikta unikali vaisingumą išsauganti operacija
19-metė Raimonda – pirmoji pacientė Lietuvoje, ku-

riai Kauno klinikose atlikta inovatyvi operacija – laikinas 
gimdos ir kiaušidės su kiaušintakiu perkėlimas į jiems 
neįprastą vietą. Nauja sudėtinga operacija merginai at-
likta prieš dubens spindulinę terapiją, siekiant išveng-
ti kiaušidžių ir gimdos apšvitinimo, taigi išsaugant jos 
vaisingumą ateityje.

Diagnozuota klastinga 
onkologinė liga
Prieš dvejus metus Raimondai 

diagnozuota klastinga onkologinė li-
ga – kryžkaulio gigantinių ląstelių na-
vikas. Pasak Kauno klinikų Akušerijos ir 
ginekologijos klinikos gydytojo akuše-
rio ginekologo, chirurgo prof. Sauliaus 
Paškausko, tai – sunkiai prognozuoja-
mas navikas, kuris iš pradžių pacien-
tei gydytas taikant įvairius moderniau-
sius gydymo metodus, bet pastaruoju 
metu navikas pradėjo didėti. „Pacien-
tė skundėsi stipriu skausmu juosmens 
srityje. Atlikus radiologinius tyrimus, 
daugiadalykė gydytojų komanda nu-
sprendė taikyti dubens spindulinę te-
rapiją“, – aiškina profesorius.

Paskyrus tolesnį gydymą, 
mergina iš karto nukreipta gydyto-
jo akušerio ginekologo konsultaci-
jai. „Gydytojai pasakė, kad, taikant 
spindulinę terapiją į dubenį, vaisin-
gumo išsaugoti nepavyks. Jaučiau-
si pasimetusi, svarsčiau, ar noriu, 
kad man būtų atlikta nauja, Lietu-
voje dar niekada nedaryta operaci-
ja, galinti išsaugoti vaisingumą. Ga-
liausiai supratau, kad sutikusi nieko Nuotrauka – Shutterstock ID 696840031

neprarasiu“, – pasakoja Kauno klini-
kų pacientė Raimonda. 

Didžioji dauguma 
pacienčių po dubens 
spindulinio gydymo lieka 
nevaisingos
Spindulinės terapijos metu dėl 

kiaušidžių apšvitinimo sutrinka jų 
hormoninė funkcija, atsiranda įvai-
raus sunkumo menopauzės požy-
mių ar jos padarinių. Prof. S. Paškaus-
kas sako, kad dėl gimdos ir kiaušidžių 
apšvitinimo nukenčia vaisingumas, 
didžioji dauguma pacienčių po du-
bens spindulinio gydymo lieka ne-
vaisingos. „Kauno klinikose atlik-
ta unikali operacija – tai chirurginė 
galimybė išsaugoti vaisingumą re-
produkcinio amžiaus moterims, kai 
planuojama dubens spindulinė te-
rapija“, – pažymi profesorius.

Sudėtinga ir kompleksinė ope-
racija, kurios metu perkelta gimda 
kartu su kiaušidėmis ir kiaušintakiu, 
truko daugiau nei 3 valandas. Perkė-
limas atliktas per nedide-
lį pjūvį žemiau bambos.  »7

https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Organizacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Labdara
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„Hospiton 2022” – unikalus sveikatos srities 
hakatonas sprendė retų ligų iššūkius

3» Trečios vietos nu-
galėtoja komanda „POC” 
kūrė platformą, kurioje 

būtų patogiai talpinama informaci-
ja apie ligas, suteikiamos psichologi-
nės konsultacijos ir kuriama retomis 
ligomis sergančių pacientų ar arti-
mųjų bendruomenė. 

Pirmųjų vietų nugalėtojų ko-
mandos buvo apdovanotos pini-
giniais prizais tolesniam idėjų 
vystymui. Dvi komandos buvo 
apdo  vanotos UAB „Delta bioscien-
ces“ ir UAB „Metida“ konsultacijo-
mis. Bendrą prizinį fondą sudarė 
3500 eurų. 

Paciento ir gydytojo 
bendradarbiavimo bei 
tarpusavio ryšio svarba
Šiandien retomis ligomis ser-

gantys pacientai aktyviai buriasi į 
bendruomenes ir kartu su mokslinin-
kais ieško minėtų problemų sprendi-
mų būdų – veiksmingesnių ir ekono-
miškesnių diagnostikos, ligos eigos 
stebėsenos ir gydymo metodų.

Tam reikia ne tik technologinių 
sprendimų, bet ir rinkti bei sistemiš-
kai integruoti duomenis. Itin didelė 
personalizuoto gydymo, paciento ir 
gydytojo bendradarbiavimo bei tar-
pusavio ryšio svarba. Siekiama kur-
ti vis daugiau priemonių, kurios bū-
tų orientuotos pacientui nuraminti, 
ugdyti jo sąmoningumą, šviesti vi-
suomenę. Ieškoma būdų, kaip pri-
taikyti aplinką prie tokiomis ligomis 
sergančių pacientų, kaip palengvinti 
jų pačių ir šeimos narių kasdienybę: 

kuriamos įvairios programėlės, žai-
dimai, platformos, dizaino ir inžine-
riniai sprendimai, drabužiai, eduka-
ciniai įrankiai. 

„Manau, kad renginio metu 
sukurtos idėjos bus įgyvendintos ir 
pasitarnaus retomis ligomis sergan-
tiems žmonėms bei jų artimiesiems, 
tai investicija į ateitį, į specialistus, į 
ligoniukų ir jų artimųjų gerovę”, – 
įspūdžiais po renginio dalijosi ma-
ma, auginanti reta genetine liga ser-
gančią dukrą bei labdaros paramos 
fondo „Saugi Rusnė” ir Facebooko 
grupės „Auginu ypatingą vaiką” įkū-
rėja Vaida Urbaitytė.

„Hakatonas“ – puiki vieta pa-
versti šiuos žodžius konkrečiais 
darbais. „Hospitoną“ palaikė Ino-
vatyvios farmacijos pramonės aso-
ciacija (IFPA), siekianti, kad pacien-
tai gautų tik geriausią ir naujausią 
gydymą. Kūrybinių dirbtuvių pla-
nus įgyvendinti padėjo ir kiti mūsų 
partneriai: Kauno klinikos bei Retų 
ir nediagnozuotų ligų koordinaci-
nis centras, UAB „Metida“,  „Inova-
cijų agentūra“ ir kt. 

„Dažnai retomis ligomis ser-
gantys pacientai jaučiasi atstumti 
ar pamiršti, todėl prireikia daug lai-
ko, kol išmokstama gyventi su liga. 
Kiekvieno reta liga sergančio paci-
ento balsas turi būti išgirstas”, – kal-
bėjo viena renginio organizatorių, 
Kauno klinikų Retų ir nediagnozuo-
tų ligų koordinacinio centro vadovė 
doc. dr. Lina Jankauskaitė. 

LSMU sveikatos inovacijų vystymo 
centro inf.

Profesorius priduria, kad, praė-
jus 6 mėnesiams po pritaikyto 
spindulinio gydymo, planuo-

jamas antrasis operacijos etapas – gim-
dos ir reprodukcinių organų grąžinimas į 
dubenį – įprastą jų buvimo vietą.

Sudėtingai operacijai medikai  
ruošėsi net keletą metų
Sudėtingai operacijai Akušerijos ir 

ginekologijos klinikos medikai ruošėsi net 
keletą metų. „Analizavome užsienio spe-
cialistų atliktų operacijų aprašus, vaizdo 
įrašus, rezultatus. Šįmet atsiradus pacien-
tei, kuriai suplanuota dubens spindulinė 

terapija, mes jau buvome pasiruošę – tei-
gia prof. S. Paškauskas. – Operacija, nors ir 
pirmoji Lietuvoje, pavyko sklandžiai, po-
operacinis laikotarpis nekomplikuotas, 
mergina greitai išvyko į namus.“

Raimonda tikina, kad po procedū-
ros greitai atsigavo. „Dabar jaučiuosi pui-
kiai, ilsiuosi namuose, atvykstu į Kauno 
klinikas spindulinės terapijos gydymui ir 
su nekantrumu laukiu antrojo operacijos 
etapo, – šypsosi mergina. – Esu dėkinga 
visai medikų komandai už atliktą sudėtin-
gą operaciją ir toliau taikomą gydymą.“

Šiandien mergina kiekvienam iš pa-
cientų linki neprarasti stiprybės. „Ne visa-

da reikia rinktis lengviausią kelią. Kartais 
mums tenka tokie išbandymai, kuriuos 
galime įveikti“, – sako Raimonda.

Kauno klinikų inf.

Atlikta unikali vaisingumą išsauganti operacija

6» Pasaulyje gimdos ir kiaušidžių su kiaušintakiais per-
kėlimo operacijos atliekamos nuo 2017 metų. Šios 
operacijos atlikimo galimybės turėtų būti apsvarsty-
tos prieš numatomą dubens spindulinį gydymą mer-
gaitėms iki lytinės brandos ir reprodukcinio amžiaus 
moterims, siekiančioms išsaugoti vaisingumą, gy-
dant onkologinę ligą. Kauno klinikų Akušerijos ir 
ginekologijos klinika – didžiausia akušerijos ir gine-
kologijos paslaugas teikianti sveikatos priežiūros įs-
taiga Lietuvoje, kurioje atliekamos aukščiausio lygio, 
sudėtingiausios ginekologijos operacijos ir procedū-
ros, nuolat diegiamos naujovės į klinikinę praktiką ir 
vystomas akušerijos ginekologijos mokslas. 

Didžioji dauguma 
pacienčių po dubens 
spindulinio gydymo 
lieka nevaisingos.
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Iškilmingoje šventėje 
pagerbti Kauno klinikų 
Kraujo centro donorai
Lapkričio 28 dieną Kauno klinikų Kraujo centras surengė iškilmingą 
šventę, kurios metu pagerbė nuolatinius kraujo donorus ir skleidė 
neatlygintinos kraujo donorystės idėją. Tradicija tapusio Kraujo 
centro renginio metu donorams padėkota už jų prasmingą darbą, 
dėl kurio pacientams gali būti atliekamos sudėtingos operacijos ir 
procedūros bei skiriamas gyvybes gelbstintis gydymas.

Kiekvienas kraujo lašas – 
svarbus

Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos viceministras Auri-
mas Peč kauskas sveikinimo kalboje 
dėkojo visai bendruomenei už su-
teikiamą viltį ir gelbėjamas gyvybes. 
„Man didelė garbė būti šį vakarą su 
Jumis, nes jaučiuosi šios nuostabios 

bendruomenės dalimi. Simboliška, 
tačiau ir pats pirmą kartą su kraujo 
donoryste susipažinau Kauno klini-
kų Kraujo centre prieš pradedant re-
zidentūrą. Jau tuo metu labai aiškiai 
supratau, kad kiekvienas kraujo lašas 
yra gyvybiškai svarbus, – prisiminė 
viceministras. – Nuoširdžiai dėkoju 
visiems donorams už tūkstančius iš-

gelbėtų gyvybių, už suteikiamą viltį 
gyventi ir už įrodymą, kad žmogiš-
kumas vis dar egzistuoja.“

Paaukojo daugiau nei 
43 tonas kraujo
Kauno klinikų generalinis di-

rektorius prof. habil. dr. Renaldas 
Jurkevičius padėkojo kraujo dono-

rams visų ligoninės medikų vardu: 
„Jūsų dėka mūsų gydytojai gelbė-
ja žmonių gyvybes. Kauno klinikose 
per metus atliekama daugiau nei 66 
tūkst. operacijų, tarp kurių pasitaiko 
ir itin sudėtingų, kai, norint išgelbė-
ti vieną gyvybę, prireikia kelių dono-
rų kraujo.“ Profesorius pabrėžė, kad 
kraujo ir jo komponentų poreikis li-
goninėje kasmet didėja. „Kauno kli-
nikų Kraujo centras šiais metais mini 
10 metų jubiliejų. Per visą šį laiko-
tarpį Kraujo centre donorai apsilan-
kė daugiau nei 100 tūkstančių kar-
tų ir paaukojo daugiau nei 43 tonas 
kraujo. Surenkamu donorinio krau-
jo kiekiu kol kas patenkiname 80 
proc. Kauno klinikų poreikio, tačiau 
tikime, kad šis skaičius augs“, – sakė 
generalinis direktorius. 

Kauno klinikų Kraujo cent-
ro vadovė dr. Diana Remeikienė 
džiaugėsi, kad vis daugiau žmonių 
nelieka abejingi ir prisijungia prie 
kilnaus tikslo. „Šio renginio metu 
norime padėkoti kraujo donorams 
už atliekamą prasmingą darbą – jie 
padeda pacientams tada, kai to la-
biausiai reikia. Dėka kraujo dono-
rų galime ne tik atlikti sudėtingas 
operacijas bei organų transplanta-
cijas, bet ir gydyti įvairias ligas, kai 
pacientui taikoma chemoterapi-
ja. Be kraujo donorų būtų neįma-
nomas daugelio medicinos sričių 
progresas, – pabrėžė dr. D. Remei-
kienė. – Dėkojame kiekvienam, ski-
riančiam laiko kraujo donorystei. 
Donorystė – vienas lengviausių bū-
dų išgelbėti kito žmogaus gyvybę.“ 
Kraujo centro vadovė kalboje mi-

nėjo, kad vis daugiau kraujo dono-
rų pasirenka donorystės kelią pa-
kartotinai. 

Apdovanojami kraujo 
donorai
Kiekvienais metais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymu apdovanojami krau-
jo donorai. Donorai, neatlygintai 
kraujo paaukoję 20 kartų ir daugiau, 
apdovanojami Lietuvos donorys-
tės žymūno pažymėjimu, 30 kartų 
ir daugiau – Lietuvos nusipelniusio-
jo donoro pažymėjimu, o dovanoju-
siems kraujo ne mažiau kaip 40 kartų 
suteikiamas Garbės donoro vardas.

Šiais metais Donorystės žymū-
no pažymėjimai įteikti 120 Kauno 
klinikų Kraujo centro donorų, Lietu-
vos nusipelniusio donoro pažymėji-
mai – 45 kraujo donorams, o Garbės 
donoro vardai suteikti 12 donorų. 

Renginio metu šventinę at-
mosferą kūrė charizmatiškasis ope-
ros solistas Liudas Mikalauskas, so-
listė Vaida Genytė ir pianistė Beata 
Vingraitė.

Moderniausius standartus ati-
tinkantis Kauno klinikų Kraujo cen-
tras užima 400 kvadratinių metrų 
plotą ir yra įrengtas taip, kad krau-
jo donorystės procesas ligoninėje 
vyktų patogiai ir saugiai. Kauno kli-
nikose donorų kraujo reikia nuolat 
ir nedelsiant pacientams po sun-
kių traumų, nudegimų, chirurginių 
operacijų metu, gimdyvėms, nauja-
gimiams, pacientams, sergantiems 
onkologinėmis bei kitomis ligomis. 

Kauno klinikų inf.Donato Babensko nuotr.
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Nuoširdžiai užjaučiame  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės  

Kauno klinikų Akių ligų klinikos gydytoją oftalmologę  
Ireną Bušauskienę mirus mylimai Mamytei.

Kauno klinikų Akių ligų klinikos kolektyvas

Skaudžią netekties valandą,  
mirus mylimai Mamytei,  

LSMU Kalbų ir edukacijos katedros profesorę
Liudmilą Dulksnienę ir jos artimuosius  
nuoširdžiai užjaučia katedros kolektyvas.

Kviečiame Jus pasidžiaugti advento pradžia ir gruodžio 2 d. dalyvauti 
respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos uni-
versiteto 100-mečiui paminėti „Dermatologijos ir venerologijos aktua
lijos“, kuri vyks viešbučio „Victoria“ konferencijų centre, Miško g. 11, Kaune. 
RENGINIO PROGRAMĄ. Vakarienė vyks nuo 18.30 val., viešbučio restorane.

Džiaugsimės Jūsų dalyvavimu ir prašome iki lapkričio 28 d. registruo-
tis: https://reg.eventas.lt/dva22?categoryid=201890535

KONFERENCIJA
„DERMATOLOGIJOS IR VENEROLOGIJOS AKTUALIJOS“

Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo tarybų NCP kartu su partneriais – Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis ir Vilniaus universite-
to Santaros klinikomis – rengia konferenciją, skirtą Europos Sąjungos (ES) 
vėžio srities misijos koordinavimui Baltijos šalyse „From competition to 
coalition: coordination of Mission cancer in Baltic states“.

Renginyje Lietuvos, Latvijos ir Estijos iš sveikatos priežiūros institucijų, 
mokslinių tyrimų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai prista-
tys pirmuosius ES vėžio srities misijos įgyvendinimo žingsnius ir pasidalys 
įžvalgomis apie pasirengimą geriau koordinuoti misijos įgyvendinimą regio-
niniu lygmeniu.

Renginys vyks nuotoliniu būdu gruodžio 1 d. 
Renginio pradžia – 14 val.

Registracija (iki lapkričio 29 d.) ir renginio programa. 

Gruodžio 5 d. 16 val. LSMU FF, A-204 auditorijoje prof. Aušra Saudar
gienė skaitys viešąjį pranešimą „Europos smegenų tyrimų projekto 
EBRAINS pasiekimai ir vystymo perspektyvos LSMU“.

VIEŠASIS PRANEŠIMAS

 ■Radiologijos technologo 5 et. (5 × 1,0 et.) Radiologi-
jos klinikos Tomografijų skyriuje (darbo užmokestis nuo 
1478,55 iki 1707,83 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).
 ■Radiologijos technologo 1,5 et. (3 × 0,5 et.) Radiolo-

gijos klinikos Rentgeno skyriuje (darbo užmokestis nuo 
1423,80iki 1644,13 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta radiologi-
jos technologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti radio-
logijos technologo licencija. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavini-
mą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
20221212. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Radiologi-
jos klinikos Intervencinės radiologijos skyriuje (darbo už-
mokestis nuo 1697,58 iki 1962,75 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių).

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

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvir-
tinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavi-
nimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pa-
teikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 20221212. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 
326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

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

 ■Gydytojo anesteziologo reanimatologo 2,75 et. (2 
× 0,75 et., 1 × 0,5 et. 3 × 0,25 et.) Anesteziologijos klini-
koje (darbo užmokestis nuo 2706,64 iki 3081,39 Eur už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

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

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę pa-
tvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašy-
mą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius 
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (reko-
mendacijas), pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nu-
teistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra 
priimtas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, 
nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje“ pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
20221212. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Administratoriaus 1,0 et. (1 × 0,75 et, 1 × 0,25 et.) 
Intensyviosios terapijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 
1157,33 iki 2025,03 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis 
universitetinis išsilavinimas, raštvedybos žinios, mokėti 
dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro technikos prie-
monėmis. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą 
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirti-
nančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą, 
pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
20221212. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Akių ligų kli-
nikoje (darbo užmokestis nuo 1259,53 iki 1452,94 Eur už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

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

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavini-
mą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
20221212. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai pa
vaduotojo 1,0 et. Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to Kauno klinikose (darbo užmokestis nuo 3858,42 Eur 
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: preten-
dentai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2018  m. gegužės 10  d. įsakymo Nr. 
574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vals-
tybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų or-
ganizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos 
sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešų-
jų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvali-
fikacinių reikalavimų patvirtinimo“ nurodytus kvalifikaci-
nius reikalavimus. Turėti įgiję techninių mokslų studijų 
krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą; turėti sta-
tybos projektų valdymo patirties (bent 2 metus); turė-
ti investicinių projektų (ES arba Valstybės lėšomis) įgy-
vendinimo patirties (būtų privalumas); būti susipažinę 
su viešųjų pirkimų įstatymu; būti susipažinę su staty-
bos darbų, įgytų viešųjų pirkimų būdu, valdymo specifi-
ka; gebėti dirbti individualiai ir komandoje; bet koks su 
statybos veik la susijęs kvalifikacijos atestatas būtų pri-
valumas; turėti gerus komunikacinius įgūdžius, greitą 
orientaciją, iniciatyvumą; gebėti gerai dirbti kompiuteriu 
(MS Office paketu, AutoCAD programa); gebėti sklandžiai 
dėstyti mintis, rengiant įvairius raštus ar sutartis. Prašy-
mą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirti-
nančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), viešųjų ir 
privačių interesų deklaraciją, veiklos planą, pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
20221215. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:

Kauno klinikų Padėkos diena
Gruodžio 2 d. 11 val.

Kviečiame į renginį pasikviesti 
kolegą ir kartu atsinešti ne tik gerą 
nuotaiką, bet ir savo iškeptą 
pyragą.

Dalyvaukite ir išgirskite, kas sulaukė daugiausiai padėkų.

Daugiausiai padėkos žodžių sulaukusių darbuotojų ar 
padalinių laukia prizai! 

Kauno klinikų Centrinio korpuso 
vestibiulyje. 
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