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Kauno klinikose 
per parą atliktos 
net dvi kepenų 
transplantacijos

LSMU MA 
Gastroenterologijos 
klinikos vykdomam 
mokslo projektui – 
LR ambasados 
Japonijoje dėmesys 
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LSMU alumni asociacija 
atnaujino aktyvią veiklą – 
ir kviečia prisijungti!  »2

 »5

Kauno 
klinikose 
paminėta 
pirmoji 
Padėkos 
diena
Kauno klinikose vyko 
pirmoji Padėkos die-
na, kurios metu dar-
buotojai turėjo progą 
padėkoti vieni kitiems 
už kolegišką pagalbą, 
palaikymą ar tiesiog 
kasdienius darbus. Per 
mažiau nei 5 dienas 
darbuotojai vieni ki-
tiems parašė daugiau 
nei 1900 padėkų. 

Sulaukė itin didelio 
susidomėjimo
Tardamas sveikinimo žo

dį Kauno klinikų generalinis di
rektorius prof. habil. dr. Renaldas 
Jurkevičius džiaugėsi, kad pirmo
ji Padėkos diena Kauno klinikose 
sulaukė itin didelio susidomėji
mo. „Pasakyti vienas kitam ačiū – 
nesunku, tačiau kartais nedrąsu, 
nors Kauno klinikose, kuriose 
dirba daugiau nei 7 tūkst. žmo
nių, padėkoti vienas kitam tik
rai yra už ką, – kalbėjo prof. ha
bil. dr. R. Jurkevičius. – Kiekvieno 
iš Jūsų kasdienis atsakingas dar
bas vertas ne vieno padėkos žo
džio, kurie šildo. Todėl sakykime 
ačiū vieni kitiems, nes tai yra la
bai svarbu.“

Kauno klinikų direktorius 
visuomenės sveikatai, mokslui ir 
studijoms doc. Tomas Lapinskas 
pažymėjo, kad nors dėkingumas 
yra savaime suprantamas daly
kas, tačiau kartais iš
tarti šiltus žodžius ko
legai būna nedrąsu.  »4

Konferencija 
„Neurologijos 
ruduo“:
didžiausias dėmesys – 
judesių sutrikimams

 ■Prof. Per Svennigson, prof. Kęstutis Petrikonis, prof. Daiva Rastenytė.
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LSMU alumni asociacija atnaujino 
aktyvią veiklą – ir kviečia prisijungti!

1» Universitete aktyvią veiklą pradeda atsinaujinusi 
LSMU alumni asociacija. 

Prasmingą pirmąją iniciatyvą surengę alumnai kviečia 
sugrįžti į Universitetą visus visų laikų alumnus – ir 
prisijungti prie gerų darbų savo Alma mater labui. 
LSMU alumni asociacija vienija Kauno medicinos 
universiteto, Kauno medicinos akademijos, Kauno 
medicinos instituto, Kauno universiteto Medicinos 
fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos 
fakulteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos, 
Veterinarijos akademijos, Lietuvos universiteto 
Medicinos fakulteto absolventus.
Praeitą savaitę Universiteto alumnai susitiko kraujo 
donorystės iniciatyvoje, o ateityje žada daug nuveikti 
palaikydami alumnų tarpusavio ryšius, prisidėdami  
prie Universiteto veiklos ir įvaizdžio puoselėjimo.

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

Paskelbė deklaraciją 
Minėdami savo aukštųjų mo

kyklų ištakų – Lietuvos universite
to – 100metį, Kauno technologi
jos (KTU), Vytauto Didžiojo (VDU) ir 
Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU) 
universitetų alumnai kolegas, ben
druomenės narius ir svečius pakvie
tė sugrįžti į savo universitetą ir tap
ti kraujo donorais.

Per universitetus nuvilnijo tris 
dienas trukusi kraujo donorystės ini
ciatyva „Mes visi vieno kraujo“, pa
skatinusi skirtingų kartų absolventus 
(alumnus) prisidėti išsaugant žmo
nių gyvybes. 

Minint Lietuvos universiteto 
šimtmetį trijų miesto universitetų 
alumnus vienijančių asociacijų nariai 
paskelbė bendrą deklaraciją „Univer
sitetui, miestui, valstybei“, kurioje iš
sakė pasiryžimą vienytis ateities dar
bams ir iniciatyvoms. 

„Visuomenėje mūsų alumnai 
turi ir turės argumentuotą poziciją, 
svarų žodį svarbiausiais klausimais ir 
idėjų ateičiai. Motyvuosime alumnus, 
įgijusius patirties, grįžti į savo Alma 
mater, dalyvauti universitetų valdy
mo struktūrose, mentorystės, mece
navimo programose, inicijuoti ir rem
ti universitetų paramos fondų veiklą.

Ateinantis Lietuvos universite
to šimtmetis gali tapti bendro mū
sų visų universiteto epocha de facto. 
Alumnų vaidmuo šiame kelyje – 
svarus ir išskirtinis. Mus vienija tos 
pačios pamatinės vertybės ir siekiai, 
mes visi – „vieno kraujo“, – skelbia
ma deklaracijoje, kurią pasirašė KTU 
alumnų asocia cijos prezidentas Da
rius Vaičiulis, LSMU alumnų asocia
cijos prezidentas Audrius Sveikata ir 
VDU absolventų klubo prezidentas 
Džiugas Juknys.

Pažymėjo iniciatyvos svarbą 
Tris dienas vykusi kraujo do

norystės iniciatyva „Mes visi vieno 

 ■Pabrėžę iniciatyvos svarbą, LSMU alumni asociacijos prezidentas prof. Audrius Sveikata (kairėje) ir LSMU 
rektorius prof. Rimantas Benetis kvietė Universiteto absolventus jungtis prie veiklą atnaujinusios asociacijos. 

 ■Prof. Ramunė Morkūnienė. LSMU alumni asociacija kolegas, bendruomenės na-
rius ir svečius pakvietė sugrįžti į savo universitetą ir tapti kraujo donorais.  

KVIEČIA LSMU ALUMNI ASOCIACIJA
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto alumni asociacija – savano-
riška visuomeninė organizacija, vienijanti LSMU, Kauno medicinos 
universiteto, Kauno medicinos akademijos, Kauno medicinos insti-
tuto, Kauno universiteto Medicinos fakulteto, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos, 
Veterinarijos akademijos, Lietuvos universiteto Medicinos fakulte-
to absolventus. 
Asociacija 2022 m. gegužės 13 d. atnaujino aktyvią veiklą ir LSMU 
Emanuelio Levino centre visuotinio LSMU Alumni asociacijos susi-
rinkimo metu išsirinko naują prezidentą, valdybą, kontrolės komi-
siją, papildė įstatus. 
LSMU Alumni asociacijos veiklos tikslai – skatinti ir palaikyti tvirtus 
alumnų tarpusavio ryšius, prisidėti puoselėjant ir kuriant LSMU įvaiz-
dį visuomenėje,  prisidėti prie LSMU veiklos plėtros ir užtikrinant 
aukštą LSMU studijų kokybę; bendradarbiauti su kitų Lietuvos, taip 
pat užsienio universitetų ir kitų institucijų absolventais bei tarptau-
tinėmis organizacijomis.
Į naują LSMU Alumni valdybą išrinkti: prof. Daiva Rastenytė, prof. 
Mindaugas Malakauskas, prof. Aurelijus Veryga, dr. Daiva Zagurskie-
nė, doc. dr. Vida Babrauskienė, dr. Aleksandras Muzikevičius, San-
dra Butkienė, Ieva Simanavičiūtė, Marija Kudrevičiūtė, Ramy Zreik. 
Alumni asociacijos prezidentas – prof. Audrius Sveikata. 

kraujo“ startavo LSMU MA Farmaci
jos fakultete. 

LSMU rektorius prof. Rimantas 
Benetis pabrėžė, kad iniciatyva – 
prasminga ir itin reikalinga: Kau
no klinikų pacientams kraujo reikia 
nuolat, vertingas kiekvienas jo lašas. 

LSMU Tarptautinių ryšių ir stu
dijų centro dekanė prof. Ingrida Ja
nulevičienė pasidžiaugė glaudžiu 
užsienio studentų ryšiu su Alma 

mater. Susirinkusiuosius donuoti 
kraujo profesorė taip pat paragino 
jungtis prie alumnų asociacijos: at
eina metas, kai savo patirtimi, talen
tais ir sėkme verta dalytis. 

KTU alumnų asociacijos prezi
dentas Darius Vaičiulis ir VDU val
dybos narys Mindaugas Nauckūnas 
tikisi, jog kraujo donorystės akcija 
bus pirmasis žingsnis geriems dar
bams vienijant gausų miesto uni

versitetus baigusių aktyvių žmo
nių būrį.

Pasak LSMU alumnų asociacijos 
prezidento Audriaus Sveikatos, ši ini
ciatyva – pirmasis, bet tikrai ne pas
kutinis trijų alumnų asociacijų inici
juotas renginys. Kuriant bendrus 
renginius, naujas tradicijas ir inicia
tyvas tikimasi sukurti miesto univer
sitetų ir jų alumnų kartų profesinę, 
asmeninę ir tarpusavio bend rystę. 

Trijų universitetų alumnų aso
ciacijos pasiryžusios konsoliduo
ti savo patirtį, istoriškai susiforma
vusio bendro Lietuvos universiteto 
alumnų tradicijas, mecenavimą, 
mentorystę ir studentiškų korpo
racijų iniciatyvas. Tad prasmingų ir 
kilnių iniciatyvų Kaune bus ir dau
giau. 
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LSMU rektorius prof. R. Benetis: 
„Kokia didelė Alma mater reikš

mė, suvoki tik po kurio laiko. Išsau
goti ryšį su savo universitetu turi gilią 
prasmę. Man pasisekė – baigęs Uni
versitetą, sugrįžau į jį dirbti. Matau 
itin plačias alumnų veiklos perspek
tyvas prisidėti prie universitetų teigia
mų veiklos rezultatų. Nuo jų aktyvios 
elgsenos priklausys ir šiandienių stu
dentų profesinė sėkmė ateityje.

Visi mūsų alumnai išlieka svar
būs, mums ne vis tiek, kaip klostosi 
jų karjeros. Universiteto bendruome
nė jungia per 30 tūkst. įvairių sveikatos specialistų, daug jų baigę studijas 
būtent LSMU. Puikiai parengti mūsų specialistai tikrai reikalingi visuome
nei: per pirmuosius metus įsidarbina net per 90 proc. LSMU absolventų.“

LSMU alumni asociacija 
atnaujino aktyvią veiklą – 
ir kviečia prisijungti!

2» Žymūs LSMU alumnai: 

LSMU Tarptautinių ryšių ir 
studijų centro dekanė prof. Ingri-
da Janulevičienė:

„Šilta alumnų bendrystė išlie
ka ir per tūkstančius kilometrų. Prieš 
porą savaičių Tel Avive įvyko išskirti
nės iškilmės – visų laikų LSMU Izra
elio alumnų susitikimas, subūręs per 
100 įvairių kartų alumnų. Juos svei
kino Lietuvos ir Izraelio ambasado
rės, šventėje dalyvavo jų dėstytojai, 
LSMU profesoriai. Žymūs mūsų Uni
versiteto alumnai dalijosi studijų lai
kų prisiminimais, pasakojo apie savo 
karjeros kelią.

Izraelio alumnus pakvietėme 
puoselėti ryšį su Universitetu ir prisi
jungti prie LSMU alumnų asociacijos. 
Kviečiu ir visus LSMU absolventus: esame talentingi, gabūs, turime puikias 
profesijas – ateina laikas pasidalyti ir savo sėkme. Alumnų asociacija ir yra ta 
vieta, kur galima dalytis profesine, finansine sėkme, psichologine gerove.“

Kauno klinikų Akušerijos ir gine-
kologijos klinikos vadovas prof. 
Mindaugas Kliučinskas: 

„Esu absolventas, įstojęs į tuo
metį Kauno medicinos institutą, bai
gęs Kauno medicinos akademiją, 
šiandien dirbantis Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete. Su Universite
tu susijusi didžioji mano karjeros da
lis, tai mano Alma mater, mano pro
fesijos – ir mano gyvenimo mokykla. 
Džiaugiuosi atgijusia LSMU alumnų 
asociacijos veikla – o ypač džiugina 
tai, kaip noriai grįžta pas mus dirbti 
alumnai. Skandinavijos šalyse sėkmin
gas karjeras susikūrę praktikuojantys specialistai atvyksta į Universitetą pa
sidalyti žiniomis ir patirtimi. 

Alumnų iniciatyva „Mes visi – vieno kraujo“ išties prasminga. Vertinant 
iš profesinės pusės – viena iš trijų dažniausių mirties priežasčių akušerijo
je – pogimdyminis kraujavimas. Tad turėti kraujo rezervų, kad būtų galima 
bet kada padėti motinai – tiesiog būtinybė, be jų šiandien sunku įsivaizduo
ti net ir itin toli pažengusią mediciną. Tokios akcijos yra galimybė sukaupti 
kraujo atsargų, užtikrinti saugumą – donuojančiam žmogui tai yra vienas iš 
pilietiškumo, brandos rodiklių.“

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to (toliau – LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, 
Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 6 
papunkčiu ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pe-
dagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatais (patvir-
tintais 2014 m. gegužės 16 d. Senato nutarimu Nr. 46-
15, aktuali redakcija nuo 2021 m. sausio 21 d., Senato 
nutarimas Nr. 145-03), Senatas nutaria suteikti doc. 
Kristinai Lopatienei – profesoriaus pedagoginį vardą ir iš-
duoti atestatą; doc. Rolandui Stankevičiui – profesoriaus 
pedagoginį vardą ir išduoti atestatą; doc. Sandritai Šimo-
nytei – profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti atestatą.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto (toliau – LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231, i. k. 
1101010NUTA00XI-973) 37 punkto 15 papunkčiu, LSMU 
rektoriaus teikimu ir slapto balsavimo rezultatais, Sena-
tas nutaria patvirtinti išrinktą prof. Auksę Mickienę 
MA MF Infekcinių ligų klinikos vadovo pareigoms, 5 me-
tų kadencijai, kurios pradžia 2022-12-22.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227) 
37 punkto 19 papunkčio nuostatomis, Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti pir-
mosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros) pakopų 
bei vientisųjų studijų 2023 metų studentų priėmimo tai-
sykles.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir stu-
dijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto statuto 37 punkto 2 pa-
punkčiu ir siekdamas nustatyti Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto Veterinarijos fakulteto veterinarijos gydy-
tojų kategorijas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
senatas nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to  reikalavimų veterinarijos gydytojų kategorijai nusta-
tyti bei periodinio atitikties kategorijai vertinimo organi-
zavimo ir vykdymo tvarką (toliau – Tvarka). 

2. Įpareigoti Veterinarijos fakulteto Tarybos pirminin-
kę prof. Rasą Želvytę, vadovaujantis Tvarkos 19 punktu, 
pasiūlyti narius į komisiją veterinarijos gydytojų katego-
rijai vertinti (toliau – Komisija). 

3. Įpareigoti LSMU Veterinarijos akademijos, Veteri-
narijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovą doc. 
Arūną Rutkauską ir Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų 
klinikos vadovę doc. Birutę Karvelienę priimti Veterinari-
jos klinikose dirbančių veterinarijos gydytojų prašymus 
atlikti atitikties kategorijai reikalavimų vertinimą ir suteik-
ti veterinarijos gydytojo kategoriją bei raštu kreiptis į Ko-
misiją dėl veterinarijos gydytojų kategorijų nustatymo.

4. Įpareigoti Komisiją užtikrinti, kad nuo šio nutari-
mo įsigaliojimo pirmasis vertinimas Komisijoje turi bū-
ti atliktas ne vėliau nei per 4 mėn., nesilaikant Tvarkos 
4 skyriaus nuostatose numatytų vertinimo terminų. Pas-
kesniems vertinimams šis nutarimo punktas negalioja. 

5. Nustatyti Tvarkos taikymo sąlygų išimtis veterina-
rijos gydytojams, kurie jau dirba LSMU VA Veterinarijos 
fakulteto Veterinarijos klinikose ir pirmą kartą teiks pra-
šymą kategorijai suteikti: 

5.1. Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo pripa-
žintose užsienio veterinarijos institucijose įvykdymo prie-
volė kvalifikaciją kelti srityje, kurioje dirba, įsigalioja ne 
anksčiau nei po 3 (trejų) metų nuo šios Tvarkos 6.4, 7.3, 
8.4, 9.3, 10.4, 11.3 punktų įsigaliojimo.

5.2. Atitinkančių sritį arba su ja susijusioje srityje, kurio-
je veterinarijos gydytojas dirba, straipsnių ar atvejų ana-
lizės turėjimo prievolė pradedama taikyti nuo 2025 m. 
sausio 1 d.; jei vertinimo procedūra kategorijai suteik-
ti vykdoma iki 2025 m. sausio 1 d., vertinimui veterina-
rijos gydytojas turi pateikti mokslo straipsnius ar atvejų 
analizes, kurie gali ir neatitikti srities, kurioje asmuo dir-
ba (šios Tvarkos 6.6, 7.4, 8.6, 9.4, 10.7 ir 11.4 punktai).

6. Paskirti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(toliau – Universitetas) Personalo tarnybos vyresniąją 
specialistę Gintarę Girskienę (atsakingas asmuo, esant 
poreikiui, keičiamas rektoriaus įsakymu) atsakinga už Ve-
terinarijos fakulteto Veterinarijos klinikos, kurioje dirba 
vertinamasis veterinarijos gydytojas, vadovo informavi-
mą apie artėjantį (likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams) 
periodinį veterinarijos gydytojo atitikties kategorijai ver-
tinimą. 

7. Pavesti:
7.1. Dokumentų valdymo tarnybos vadovui su šiuo 

nutarimu supažindinti LSMU Veterinarijos akademijos 
Veterinarijos fakulteto dekanę prof. Vitą Riškevičienę, 
dekanato vyriausiąją administratorę Dovilę Mikėnienę, 
Veterinarijos fakulteto tarybos pirmininkę prof. Rasą Žel-
vytę, Veterinarijos fakulteto tarybos sekretorę doc. Ma-
riją Ivaškienę, Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovą doc. 
Arūną Rutkauską, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų 
klinikos vadovę doc. Birutę Karvelienę, LSMU Persona-
lo tarnybos vadovę Liną Keršytę ir vyresniąją specialis-
tę Gintarę Girskienę.

7.2. Dokumentų valdymo tarnybos vadovui – šį nuta-
rimą paskelbti per Universiteto informacines sistemas 
ir su juo supažindinti Veterinarijos fakulteto Stambiųjų 
gyvūnų klinikoje ir Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų 
klinikoje dirbančius veterinarijos gydytojus pasirašytinai.

8. Šio nutarimo vykdymo kontrolę pavesti Veterinari-
jos akademijos kancleriui prof. Mindaugui Malakauskui.

9. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja Tvarką pa-
tvirtinus Senate.

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

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, va-
dovaudamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisi-
jos rekomendacija, numatančia, kad tuo atveju, kai dėl 
nusišalinimo nebelieka kvorumo ir tokio sprendimo ne-
įmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su 
daugumos narių privačiais interesais ir jiems nusišali-
nus sprendimą priimti būtų neįmanoma, balsų dau-
guma galima nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūro-
je ir klausimą spręsti iš esmės (https://www.vtek.lt/index.
php/13-dirbantiems-valstybineje-tarnyboje/32-nusisalini-
mas), nutaria dalyvauti toliau nagrinėjant klausimą ir 
spręsti jį iš esmės.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to statuto (Žin., 2010 Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. 
k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 4 papunkčiu, Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto Senatas nutaria pat-
virtinti papildytą ir nauja redakcija išdėstytą Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Kvalifikacinių ir atestacijos 
reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms 
nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėsty-
tojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Ieva Petrutytė, Posėdžio pirmininkė
Vika Jaskevičiūtė, Posėdžio sekretorė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO SENATO POSĖDYJE  
2022 M. LAPKRIČIO 24 D.
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Padėkos diena – viena iš  
Kauno klinikų Psichologinės gerovės 

projekto iniciatyvų.

Kauno klinikose paminėta pirmoji 
Padėkos diena

1» „Vidinis dėkingumas – 
veiksmingesnis nei išori
nis, jis motyvuoja dar la

biau stengtis, padėti vieni kitiems. 
Džiaugiuosi, kad visi drauge judame 
dėkingumo kultūros kūrimo mūsų 
bendruomenėje link“, – sakė doc. 
T. Lapinskas.

Renginio metu apdovanoti 
daugiausiai padėkų gavę ar parašę 
darbuotojai ir padaliniai, o šventinę 
nuotaiką palaikė muzika, karšta ar
bata ir dalyvių iškepti pyragai. Tiki
masi, kad ši šventė taps gražia ben
druomenės tradicija, kuri puoselės 
dėkingumo, pagarbos ir bendruo
meniškumo kultūrą ligoninėje.

Kauno klinikų Padėkos die
nos metu apdovanota:
 ■aktyviausia profilinė klinika (dau

giausiai padėkų parašiusi klinika) – 
Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika 
(109 padėkos); 
 ■aktyviausias padėkas rašęs filia

las – Romainių tuberkuliozės ligo
nė (158 padėkos);
 ■daugiausiai padėkų parašęs žmo

gus – Pacientų aptarnavimo centro 
vadovė Ligita Patapavičienė (115 
padėkų). 

Daugiausiai padėkų iš kolegų 
sulaukę darbuotojai:
 ■Renata Jagminienė, Akušerijos ir 

ginekologijos klinika, Moterų kon
sultacija, vyr. akušerėslaugos admi
nistratorė (11 padėkų);
 ■ Jolanta Litvinienė, Ambulatorinio 

diagnostikos centro vyr. slaugyto
jaslaugos administratorė (9 padė
kos); 
 ■Rita Dzikaitė, Kardiologijos klini

kos Išeminės širdies ligos skyriaus 
bendrosios praktikos slaugytoja (9 
padėkos).

Daugiausiai padėkų gavę pa
daliniai:
 ■daugiausiai padėkų gavęs Kauno 

klinikų filialas – Onkologijos ligoni
nė (127 padėkos);
 ■daugiausiai padėkų gavusi profi

linė klinika – Akušerijos ir ginekolo
gijos klinika (82 padėkos);
 ■daugiausiai padėkų gavusi tarny

ba – Vykdomasis sekretoriatas (22 
padėkos).

Kauno klinikų inf.

Pasakyti vienas 
kitam ačiū – 

nesunku, tačiau 
kartais nedrąsu.

 ■Kasdienis atsakingas darbas vertas ne vieno padėkos žodžio, ku-
rie šildo.

 ■Kauno klinikų direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms doc. Tomas Lapinskas,  
Ambulatorinio diagnostikos centro vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Jolanta Litvinienė ir 
Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
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Renginys subūrė per 
200 dalyvių

Renginys, skirtas gydytojams 
neurologams, vaikų neurologams, 
neurochirurgams, FMR gydytojams, 
vidaus ligų gydytojams, šeimos gy
dytojams ir kitų specialybių gydy
tojams, medicinos psichologams, 
psichologams, kineziterapeutams, 
subūrė per 200 dalyvių. 

Atskleidžiant ir akcentuojant 
bendradarbiavimą, veiklos tęstinumą, 

Konferencija „Neurologijos ruduo“:
didžiausias dėmesys – judesių sutrikimams

Gruodžio 2-ąją, penktadienį, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 

Mokomajame laboratoriniame korpuse 
vyko mokslinė-praktinė konferencija 
„Neurologijos ruduo Kaune 2022: daugiau 
dėmesio judesių sutrikimams“. Tradicinę, 
jau ketvirtus metus vykstančią mokslinę-
praktinę konferenciją organizavo LSMU MA 
Neurologijos klinika ir Neurologų draugija. 

1»

pagarbą vyresniesiems kolegoms, 
ateities perspektyvas, konferencijos 
„Neurologijos ruduo Kaune“ pirmo
ji dalis pavadinta „Mokytojai ir moki
niai“, antroji – „Mokiniai ir mokytojai“. 

Konferencijos pirmajai daliai 
pirmininkavo LSMU MA kanclerė, 
Neurologijos klinikos vadovė prof. 
habil. dr. Daiva Rastenytė ir LSMU 
prorektorius studijoms, Neurologijos 
klinikos Neurologijos skyriaus Perife
rinės nervų sistemos ir neuroraume

 ■Konferencijos dalyviai (iš dešinės): prof. Kęstutis Petrikonis, prof. Daiva Rastenytė, prof. Per Svenningsson, dokt. Evelina 
Pajėdienė, dokt. Erlandas Paulėkas.

 ■ Išsamų pranešimą apie Parkinsono ligą skaitė žymus šios srities autoritetas prof. 
Per Svenningsson (Švedija).  

ninių ligų sektoriaus vadovas prof. 
dr. Kęstutis Petrikonis. Antrosios da
lies pirmininkai – Neurologijos klini
kos Nervų sistemos ligų ambulatori
nio skyriaus vadovė prof. dr. Renata 
Balnytė ir Neurologijos skyriaus va
dovas prof. dr. Antanas Vaitkus. 

Nemažai pranešimų – 
Parkinsono ligai aptarti
Prof. habil. dr. D. Rastenytė 

įžanginiame pranešime priminė, 

Kęstučio Šimatonio ir renginio organizatorių nuotr.

kad Universiteto Neurologijos klini
ka dirba mažiausiai keturiose srity
se: šalia klinikinio darbo ligoninėje, 
vyksta pedagoginė veikla su stu
dentais ir rezidentais, moksliniai ty
rimai, plati atstovavimo veikla. Pro
fesorė apžvelgė visas klinikos veiklos 
sritis ir Kauno neurologų pasiekimus 
2022 metais. 

Judesio sutrikimus plačiai ap
tarusiame renginyje nemažai prane
šimų skirti įvairiais aspektais aptarti 

vienai pagrindinių judesių sutrikimą 
sukeliančių ligų – Parkinsono ligai.

Išsamų pranešimą „Parkinsono 
liga – nevienalytė ir sudėtinga dėl 
klinikinės išraiškos ir progresavimo“ 
skaitė ir žymus šios srities autorite
tas, Karolinskos ligoninės (Švedija) 
profesorius Per Svenningsson. 

Plačiau apie konferenciją skai
tykite kitame savaitraščio „Ave vita“ 
numeryje. 

LSMU Komunikacijos tarnybos inf.

Lapkričio 23 d. Kardiologijos institute buvo pasirašyta sutartis su Indijos 
kompanija „Sunfox“. Ši kompanija siekia kurti patogius, įperkamus ir priei
namus įrenginius ateičiai, kurie padėtų kiekvienam visuomenės sluoksniui 
augti ir klestėti. Turėdami didelę patirtį ir gilias žinias medicinos ir pramo
nės rinkose, „Sunfox“ suteikia prasmingų įžvalgų, kurių reikia, norint sukurti 
inovatyvius produktus. Tikimasi, kad Kardiologijos instituto ir „Sunfox“ įmo
nės bendradarbiavimas turės didelės įtakos gerinant sveikatą ir kuriant nau
jus, inovatyvius, automatizuotus įrenginius, prieinamus kiekvienam žmogui. 

LSMU Kardiologijos instituto fotoinf.

LSMU Kardiologijos institutas pasirašė sutartį 
su Indijos inovatyvių technologijų kompanija

 ■Prof. Gintarė Šakalytė ir prof. Alfonsas Vainoras.
 ■PhD Vaiva Šiaučiūnaitė (KTU), prof. Gediminas Jaruševičius (LSMU), prof. Gintarė Šakalytė (LSMU), įmonės „Sunfox“ 

vadovas Rajat Jain, prof. Alfonsas Vainoras (LSMU), prof. Mayur Pal (KTU).
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Vaisingumo 
išsaugojimo 
srityje ypač 

svarbi tampa 
daugiadalykė 

specialistų 
komanda.

KONFERENCIJA

Svarbi daugiadalykė 
specialistų komanda
Kauno klinikų Akušerijos ir gi

nekologijos klinikos vadovas prof. 
Mindaugas Kliučinskas teigia, kad 
vaisingumo išsaugojimo srityje ypač 
svarbi tampa daugiadalykė specia
listų komanda: įvairių sričių gydy
tojai, slaugytojai, embriologai, psi
chologai, kurie dalyvautų šiame 
svarbiame procese. „Todėl kalbė
ti ir diskutuoti šia tema ne tik svar
bu, bet būtina. Bendradarbiavimas 
tarp pacientą gydančių specialistų 
ir vaisingumo išsaugojimo procedū
ras atliekančios komandos yra labai 
svarbus. Dėkoju Reprodukcinės me
dicinos centro komandai už nuošir
dų darbą, aktualių klausimų kėlimą 
ir diskusijos skatinimą“, – sakė Aku
šerijos ir ginekologijos klinikos va
dovas. 

Pacientai dėl vaisingumo 
išsaugojimo paslaugų 
turėtų atvykti nukreipti 
kitų specialistų
Dėl specialaus pasirengimo, 

siekiant išsaugoti vaisingumą, ir 

Vaisingumo išsaugojimas tampa vis labiau 
aktualus skirtingų sričių specialistams
Lapkričio mėnesį vyko Kauno klinikų 
Akušerijos ir ginekologijos klinikos 
Reprodukcinės medicinos centro 
organizuojama mokslinė konferencija 
„Vaisingumo išsaugojimas Lietuvoje: 
dabartis ir perspektyva“.

daugiadalykės komandos svarbos 
pritaria ir viena iš konferencijos or
ganizatorių – Kauno klinikų Repro
dukcinės medicinos centro vadovė 
doc. Eglė Drejerienė. Jos teigimu, 
pacientai dėl vaisingumo išsaugoji
mo paslaugų turėtų atvykti nukreip
ti kitų specialistų, – gydytojų hema
tologų, šeimos gydytojų, gydytojų 
onkologų, gydytojų vaikų onkolo
gų, gydytojų urologų ir pan. „Jei li
ga ir agresyvus jos gydymas trikdo 
vaisingumą, procedūros, kurios ga
li išsaugoti vaisingumą, pageidau
jant pacientui, turi būti numaty
tos planuojant gydymą. Jei norime, 
kad pacientas būtų informuotas, 
pirmiausia turėtų būti informuotas 
specialistas.“

Svarbu kalbėti apie 
vaisingumo išsaugojimą
Pasak Reprodukcinės medici

nos centro vadovės, visuomenėje 
yra įprasta ir savaime suprantama, 
kad galima susilaukti vaikų. „Šio ge
bėjimo netekimas žmogų gali ne tik 
šokiruoti, bet ir sukelti rimtų bei ilgai 
trunkančių psichologinių problemų. 
Todėl apie vaisingumo išsaugojimą 
svarbu kalbėti, nes ši funkcija atspin
di ir vieną iš šių dienų visuomenė
je laikomo kokybiško gyvenimo ro
diklių.“

Reprodukcinę sistemą gali pa
veikti ne tik onkologinės ligos, bet ir 
autoimuninės ligos, pavyzdžiui, sis
teminė raudonoji vilkligė, kuri gy
doma agresyviais vaistais, trikdan
čiais vaisingumo funkciją. Taip pat 
kraujo ligos, gydomos kaulų čiulpų 
transplantacija, prieš kurią skiriama 

chemoterapija. Vaisingumui įtakos 
turi ginekologinės ligos, pavyzdžiui, 
endometriozė, abipusiai kiaušidžių 
augliai. Su šiomis problemomis su
siduria ir pacientės, kurioms gresia 
priešlaikinis kiaušidžių išsekimas.

Biotechnologijos, ypač – krio
biologija, leidžia tobulinti ir plėsti 
vaisingumą išsaugančių paslaugų 
spektrą. Gerėja onkologinių ir kitų 
ligų, kurios gali paveikti reprodukci
nę sistemą, diagnostika ir gydymas. 
Vis daugiau žmonių po įvairių sun
kių onkologinių ligų išgyvena, todėl 
svarbu ne tik pačios gyvybės išsau
gojimas, bet ir tolesnė gyvenimo 
kokybė ir jaunų žmonių vaisingu
mo išsaugojimas. 

Pasaulyje po 
kiaušidžių audinio 
autotransplantacijos 
jau gimė daugiau kaip 
200 vaikų
Vaisingumo išsaugojimo bū

dai vyrams ir moterims yra skirtingi. 
„Norint išsaugoti moterų vaisingu
mą, gali būti naudojamos medika
mentinės priemonės, slopinančios 
kiaušidžių veiklą gydymo metu. 
Taip pat chirurginės intervencijos, 
kai kiaušidės mažajame dubenyje 
yra pakeliamos ir taip išvengiama 
žalojančio spinduliuotės poveikio. 

Per pastarąjį dešimtmetį ištobulin
tas ne tik moteriškųjų lytinių ląste
lių, bet ir kiaušidžių audinio šaldy
mas. Atšildžius lytinių ląstelių banke 
saugomas kiaušialąstes jos gali bū
ti panaudotos pagalbiniam apvai
sinimui. O štai užšaldžius kiauši
dės audinį ir vėliau po atšildymo 
jį transplantavus išlieka savaimi
nio (natūralaus) pastojimo galimy
bė. Pasaulyje po kiaušidžių audinio 
autotransplantacijos jau gimė dau
giau kaip 200 vaikų. Prieš moteriškų
jų lytinių ląstelių paėmimą turi būti 
skiriamas gydymas vaistais, o norint 
užšaldyti kiaušidžių audinį reikalin
ga chirurginė intervencija“, – aiški
na doc. E. Drejerienė.

Siekiant išsaugoti vyriškas lyti
nes ląsteles, atliekamas jų užšaldy
mas ir jos laikomos lytinių ląstelių 
banke, kol prireiks. Tačiau vyrai, ku
riems atliekamas lytinių ląstelių už
šaldymas, turi būti lytiškai brandūs.

Sudėtingesnė situacija dėl ber
niukų, kurie dar nėra lytiškai subren
dę. „Dėl nebrandumo negalima už
šaldyti ejakuliato, todėl yra taikoma 
eksperimentinė metodika – sėkli
džių audinio paėmimas, užšaldymas 
ir saugojimas. Tobulėjant kamieni
nių ląstelių medicinai, artimiausiu 
metu būtent šioje svarbioje srity
je tikimasi ryškaus proveržio“, – tei

gia Reprodukcinės medicinos cen
tro vadovė.

Konferencijoje diskutavo 
apie 380 skirtingų sričių 
specialistų
Apie vaisingumo išsaugojimo 

svarbą ir vieną pirmųjų siekių – tei
singos informacijos pateikimą paci
entui bei daugiadalykės komandos 
subūrimą – mokslinėje konferen
cijoje diskutavo apie 380 skirtingų 
sričių specialistų: gydytojai akušeriai 
ginekologai, gydytojai onkologai, 
gydytojai vaikų onkologai, gydyto
jai hematologai, gydytojai reuma
tologai, šeimos gydytojai ir kiti spe
cialistai, kuriems aktualus pacientų 
vaisingumo išsaugojimas. Taip pat 
dalyvavo ir pacientų atstovai bei 
Pagalbos onkologiniams ligoniams 
asociacijos (POLA) nariai.

Po konferencijos vyko dvi 
dienas trukęs praktinis seminaras. 
Lapkričio 15–16 dienomis Kauno 
klinikose vyko kiaušidžių audinio 
šaldymo technologijos mokymai, 
kuriuose savo žinias ir praktinius 
įgūdžius tobulino embriologai. 
Mokymams vadovavo konferenci
jos viešnia prof. Christiani A. Amo
rim iš Belgijos Liuveno universiteto 
reprodukcijos tyrimų centro.

Kauno klinikų inf.

Šiuo metu Kauno klinikų re-
produkcinės medicinos cen-
tro lytinių ląstelių banke ga-
lima saugoti ne tik užšaldytas 
vyriškąsias bei moteriškąsias 
lytines ląsteles, bet ir kiau-
šidžių audinį. Šį rudenį Kau-
no klinikose atlikta inovatyvi 
operacija – laikinas gimdos 
ir kiaušidės su kiaušintakiu 
perkėlimas į jiems neįprastą 
vietą. Nauja sudėtinga ope-
racija merginai atlikta prieš 
dubens spindulinę terapiją, 
siekiant išvengti kiaušidžių 
ir gimdos apšvitinimo, tokiu 
būdu išsaugant jos vaisingu-
mą ateityje.

Kauno klinikų nuotr.

Nuotrauka – Shutterstock ID 1100560883
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Šiuolaikinė slauga 
nėra vien pacien-

to priežiūra, 
tai – visiškai nauja 
koncepcija, grįsta 
mokslu, studijo-
mis, slaugytojų 

kompetencijomis 
ir įgūdžiais.

Šiandieninės slaugos koncepcija: 
naujas mąstymas ir praktika 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno 
ligoninės ir LSMU organizuota mokslinė-praktinė konferencija 
„Mokslo pažangos įgyvendinimas slaugoje: įžvalgos ir praktinis 
pritaikomumas“ sudomino daugybę dalyvių iš visos Lietuvos. 

Jūratė Kuzmickaitė
LSMU Kauno ligoninės 
komunikacijos vyr. specialistė

Nauja slaugos koncepcija 
„Šiuolaikinė slauga nėra vien 

paciento priežiūra, tai – visiškai nau
ja koncepcija, grįsta mokslu, studijo
mis, slaugytojų kompetencijomis ir 
įgūdžiais“, – sveikindama konferen
cijos dalyvius kalbėjo pirmajai ren
ginio daliai pirmininkavusi LSMU 
Kauno ligoninės direktorė medici
nai, LSMU profesorė dr. Diana Ža
liaduonytė. „Mes, gydytojai, žinome, 
kad be slaugytojo nepagydysime 
pacien to“, – pabrėžė profesorė. 

 ■LSMU Kauno ligoninės gydytojos dietologės E. Sabonaitytė ir A. Gečionienė da-
lijosi žiniomis apie pacientų mitybą.

 ■LSMU Kauno ligoninės Slaugos tar-
nybos slaugos koordinatorės mokslo 
integracijai ir kokybei R. Paleckienė.

 ■LSMU Kauno ligoninės Geriatrijos 
skyriaus vedėja profesorė Gytė Damu-
levičienė.

 ■Prof. A. Blaževičienė kvietė slaugyto-
jus būti pilietiškai aktyviems.

 ■Pirmininkaujančios profesorės J. Macijauskienė ir D. Žaliaduonytė.

LSMU Slaugos fakulteto deka
nė profesorė dr. Jūratė Macijauskie
nė, taip pat pirmininkavusi kon
ferencijai, tardama įžanginį žodį 
pažymėjo, kad per šimtmetį slauga 
padarė stulbinamą šuolį. Simboliš
ka, sakė profesorė, kad 100mečio 
jubiliejų minintis Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas šiandien turi 
slaugos studijas, išplėstinės slaugos 
praktikos magistro studijų progra
mą, kurią vainikuoja nauja mąsty
mo paradigma slaugoje – sveikatos 
mokslų magistro laipsnis ir išplėsti
nės praktikos slaugytojo 
kvalifikacija.  »8

Sėkmingos organų trans
plantacijos – tai komandinis dar
bas, neįsivaizduojamas be gydyto
jų, gydytojų rezidentų, slaugytojų 
ir donorų koordinatorių. Kauno kli
nikų medikai pabrėžia, kad dvi ke
penų transplantacijos per vieną 
parą – nemenkas iššūkis visai trans
plantacijas organizuojančiai ir at
liekančiai komandai. Vienos trans
plantacijos metu dirba didelė 
profesionalų komanda, sudaryta iš 
daugiau nei dvidešimties specialis
tų. Atliekant dvi kepenų transplan
tacijas, reikia net kelių komandų, 
užtikrinančių tiek sklandų donori
nių kepenų paėmimą, tiek jų per
sodinimą.

Didelis iššūkis visai Kauno klini
kų transplantacijų komandai kilo ne 
tik organizuojant dvi transplantaci

jas vienu metu, bet ir ruošiant paci
entus operacijoms. Vienam iš paci
entų, kuriam transplantacija atlikta 
praėjusią savaitę, tik skubi operacija 
galėjo išgelbėti gyvybę. Dėl to rei
kėjo didelio komandos profesiona
lumo ir susitelkimo.

Didėjantys kepenų transplan
tacijų skaičiai rodo Kauno klinikų 
transplantologų komandos profe
sionalumą, susitelkimą ir gerai su
organizuotus procesus. Tai suteikia 
vis daugiau vilties pacientams, lau
kiantiems kepenų transplantacijos. 
Medikai pastebi, kad organų trans
plantacijos vis dar apipintos įvai
riausiais mitais, tačiau geri pavyz
džiai įkvėpia ir padeda visuomenei 
vis mažiau abejoti kilnia organų do
norystės idėja.

Kauno klinikų inf.

Kauno klinikose transplantacijos atliekamos jau daugiau nei 20 metų ir išlieka viena iš prioritetinių 
ligoninės veiklos bei plėtros sričių. Per kelis dešimtmečius transplantologijos sritis vystėsi ir tobu-
lėjo, joje kasmet diegiamos reikšmingos diagnostikos ir gydymo naujovės. Kauno klinikose atliktų 
kepenų transplantacijų skaičius auga kasmet: pernai čia atlikta 16, o per šių metų vienuolika mėne-
sių – jau 19 kepenų transplantacijų.

Kauno klinikose per parą atliktos net dvi kepenų 
transplantacijos
Prieš dvi savaites Kauno klinikų medikai atliko 
net tris kepenų transplantacijas, iš kurių dvi – 
per vieną parą.
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Šiandieninės slaugos koncepcija:  
naujas mąstymas ir praktika 

 ■Konferencija sulaukė gausaus dalyvių skaičiaus.

7» „Būkime slaugos lobistai“ 
Pranešimą „Išplėstinė slaugos prak
tika: dabartis ir ateities perspekty

vos“ skaitė LSMU MA Slaugos klinikos vadovė, 
LSMU Kauno ligoninės slaugos koordinatorė 
mokslo integracijai ir kokybei profesorė Aure
lija Blaževičienė. 

Ji akcentavo, kad išplėstinės praktikos slau
gytojai, taikydami naujausias žinias ir įgūdžius, 
šiandien ne tik savarankiškai dirba sveikatos 
priežiūros įstaigose, bet ir tampa lyderiais, spren
džiančiais sveikatos priežiūros sistemos proble
mas. Profesorė slaugytojams palinkėjo ne vien 
plėsti kompetencijas, bet ir būti pilietiškai akty
viems, siekiant pokyčių keičiant požiūrį į slaugą. 

„Slaugytojų balsas Lietuvoje nepakanka
mai girdimas. Būkime slaugos lobistai“, – pa
kvietė prof. A. Blaževičienė. 

Prioritetai – kokybė ir pacientų sauga
Per 300 dalyvių konferencijos salėje ir apie 

1500 stebinčių tiesioginę transliaciją klausėsi pra
nešimų apie moksliniais tyrimais grįstų gydymo 
metodų diegimą kasdienėje praktinėje gydytojų 
ir slaugytojų veikloje, reikiamus įgūdžius, tarpdis
ciplininį gydytojų ir slaugytojų bendradarbiavimą 
bei dalijimąsi kompetencijomis, siekiant slaugos 
kokybės ir pacientų saugos gerinimo. 

Pranešimą apie klinikinę mitybą skaitė 
LSMU Kauno ligoninės gydytojos dietologės 
Evelina Sabonaitytė ir Auksė Gečionienė. Dide
lio susidomėjimo sulaukė dokt. A. Gečionienės 

pranešimas apie enterinę ir parenterinę mity
bos terapiją. 

LSMU Kauno ligoninės gydytoja geriatrė 
Jurgita Knašienė pristatė paskaitą apie demen
ciją: nuo diagnozavimo iki tęstinės priežiūros 
organizavimo. 

Gydytojai ir slaugytojai dalijosi 
kompetencijomis 
Antrajai konferencijos daliai pirmininkavo 

LSMU Kauno ligoninės direktorė slaugai Marija 
Žeruolienė ir vadovė palaikomajam gydymui, 
slaugai ir paliatyviajai pagalbai dr. Lina Urbietė. 

Pranešimą „Orofaringinės disfagijos pati
kra, diagnostika ir korekcija“ skaitė LSMU Kauno 
ligoninės Geriatrijos skyriaus vedėja, gydytoja 
geriatrė profesorė Gytė Damulevičienė. 

Rasos Paleckienės, LSMU Kauno ligoninės 
Slaugos tarnybos slaugos koordinatorės moks
lo integracijai ir kokybei, pranešimas buvo apie 
pacientų, sergančių širdies nepakankamumu, 
mitybą, jos įtaką savirūpai ir gyvenimo kokybei. 

Ar visavertė mityba turi įtakos pragulų 
profilaktikai – tokia buvo Irmos Černevičienės, 
LSMU Kauno ligoninės slaugos koordinatorės 
išplėstinei slaugos praktikai, pranešimo tema. 

Praktinių mokymų dirbtuvėse realiais pa
vydžiais buvo iliustruojami teorinėje dalyje ap
tarti slaugos aspektai. 

Renginys buvo finansuojamas iš Lietu
vos mokslo tarybos mokslo finansavimo prie
monės.

LSMU MA Gastroenterologijos klinikos 
vykdomam mokslo projektui –  
LR ambasados Japonijoje dėmesys 
LSMU MA Gastroenterologijos klinika nuo 2021 m. sėkmingai vykdo  
Lietuvos ir Japonijos mokslo bendradarbiavimo skatinimo programos 
projektą „Mitybos, metagenominių ir molekulinių skrandžio mikroap-
linkos veiksnių sąveika Helicobacter pylori sąlygotoje skrandžio vėžio 
karcinogenezėje“ (Nr. 2022-PRO-00032). Projektui vadovauja LSMU MA 
Gastroenterologijos klinikos vadovas prof. Juozas Kupčinskas ir Japonijos 
Tokai universiteto Gastroenterologijos ir Hepatologijos klinikos vadovas 
prof. Hidekazu Suzuki.

 ■Keio universitetinės ligoninės gyd. gastroenterologas Hideki Mori, Tokai universiteto profesorius Hidekazu Suzuki, LSMU 
doktorantas, gyd. gastroenterologas Vytenis Petkevičius, Lietuvos ambasadorius Japonijoje dr. Aurelijus Zykas, Lietuvos amba-
sados Japonijoje antrasis sekretorius Rokas Danilevičius.

plėtoti Lietuvos ir Japonijos mokslo 
programas. Buvo pasidžiaugta sėk
mingu mokslininkų bendradarbia
vimu, kuriam kelią atvėrė bendros 
Lietuvos ir Japonijoje mokslo finan
savimo programos.

Vykdoma nacionalinė 
skrandžio vėžio patikros 
programa
Vizito metu aplankytos Tokai ir 

Šidzuokos universitetų laboratorijos, 
kuriose tiriami surinkti Lietuvos ir Ja
ponijos pacientų mėginiai. Susipa
žinta su turima laboratorine įranga 
ir jos panaudojimu moksliniams ty
rimams. Stažuotės metu dokt. Vyte
nis Petkevičius aplankė Tokai ir Keio 
universitetines ligonines bei Šidzuo
kos universitetą. Japonija yra viena 
iš nedaugelio pasaulio šalių, kurioje 
vykdoma nacionalinė skrandžio vė
žio patikros programa, todėl Japo
nija lyderiauja anksti diagnozuojant 
skrandžio vėžį ir sėkmingai jį gydant. 
Vizito metu stebėtos pažangios 
ankstyvo skrandžio vėžio endosko
pinio gydymo procedūros – en
doskopinės submukozinės disek
cijos. Ši procedūra leidžia radikaliai 
pašalinti skrandžio vėžį, naudojant 
minimaliai invazines endoskopines 
priemones. Su kolegomis buvo ap
tarti standartizuoti endoskopiniai 
skrandžio gleivinės vertinimo krite
rijai bei bendram tyrimui reikalingų 
mėginių surinkimo protokolai. 

Gastroenterologijos klinikos inf.V. Petkevičiaus nuotr. 

Palyginti su kitomis 
Europos valstybė-

mis, skrandžio vėžio 
paplitimas Lietuvoje 

yra labai didelis.

Japonų sergamumas skran-
džio vėžiu – vienas didžiausių pa-
saulyje

Įgyvendinant šį projektą LSMU 
Gastroenterologijos klinikos dokto
rantas Vytenis Petkevičius dvi savai
tes stažavosi Japonijos Tokai univer
sitete ir universitetinėse ligoninėse. 
Japonijos gyventojų sergamumas 
skrandžio vėžiu yra vienas didžiau
sių pasaulyje. Nors Lietuvos gyven
tojai šia liga serga rečiau nei japonai, 
tačiau, palyginti su kitomis Europos 
valstybėmis, skrandžio vėžio papli
timas Lietuvoje yra labai didelis. Ty
rimo metu bus lyginami Lietuvos ir 
Japonijos pacientų, sergančių skran
džio vėžiu, ir sveikų žmonių mitybos 
įpročiai ir metagenominiai veiksniai, 
molekuliniai profiliai bei jų vaidmuo 
skrandžio vėžio patogenezėje. 

Stažuotės metu buvo sureng
tas projekto tyrėjų komandos su
sitikimas Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Tokijuje su LR ambasa
doriumi dr. Aurelijumi Zyku. Susitiki
mo metu aptarta Lietuvos ir Japoni
jos mokslininkų bendradarbiavimo 
svarba bei tolimesnės galimybės 
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Ištiko staigi mirtis
Kauno klinikų kieme vyrą išti

ko staigi mirtis. Tuo metu pro šalį 
ėjusi Kauno klinikų Širdies chirurgi
jos anesteziologijos ir intensyvio
sios terapijos skyriaus vyresnioji 
slaugytojaslaugos administratorė 
Kristina Skrockienė pamatė jį ir šalia 
stovinčius du jaunuolius. „Nedve
jodama pribėgau prie jų, nes su
pratau, kad reikia mano pagalbos. 
Vyro veidas jau buvo mėlynos spal
vos, kakle pulso užčiuopti nepavy
ko. Iš karto pasakiau, kad reikės at
likti pradinį gaivinimą“, – prisimena 
K. Skrockienė.

Norėdami atlikti pradinį gaivi
nimą, pirmiausia jie apvertė Bernar
dą ant nugaros. K. Skrockienė atvė
rė kvėpavimo takus, vienas iš šalia 
esančių jaunuolių atliko širdies ma
sažą, o kitas – kvietė skubią pagal
bą. „Netrukus prie mūsų prisijungė 
ir kolegos, gaivinti padėjo gydytojas 
rezidentas Rokas Nekrošius. Atvykęs 
reanimobilis skubiai nuvežė pacien
tą į Kardiologijos kliniką“, – pasakoja 
vyresnioji slaugytojaslaugos admi
nistratorė.

Kauno klinikose vyrui atlikus 
tyrimus paaiškėjo, kad jam – miokar
do infarktas. Pacientą gydęs Kauno 
klinikų Kardiologijos klinikos gydy
tojas kardiologas Martynas Jurėnas 
pažymi, kad, įvykus staigiai mirčiai, 
aplinkiniai turėtų nelikti abejingi, 
nepasimesti ir kaip galima greičiau 
kviesti netoliese esančią pagalbą ar
ba skambinti bendruoju pagalbos 
numeriu 112. 

Dalis sėkmingo gydymo 
priklausė ir nuo laiku 
atlikto pradinio gaivinimo
„Pacientas į gydytojų kardiolo

gų rankas pateko itin sunkios būklės 
po įvykusios staigios mirties. Dalis 
sėkmingo gydymo priklausė ir nuo 
laiku atlikto pradinio gaivinimo. Kuo 
anksčiau jis pradedamas, tuo gydy
mo prognozės yra sėkmingesnės“, – 
pradinio gaivinimo reikšmę pabrė
žia M. Jurėnas.

Gydytojas kardiologas pridu
ria, kad miokardo infarktas – tai šir
dies liga, kai dėl širdies kraujotakos 
pablogėjimo negrįžtamai pažeidžia
mas širdies raumuo. „Dažniausiai jis 
pasireiškia staiga, todėl, įvykus mio
kardo infarktui, svarbiausias yra lai
kas – kuo greičiau galėsime suteik
ti pagalbą pacientui, tuo geresnių 
gydymo rezultatų sulauksime“, – 
pastebi M. Jurėnas.

Patekęs į Kauno klinikas, Ber
nardas skubiai nuvežtas į inter
vencinės kardiologijos operacinę, 
sėkmingai atkurta kraujotaka vai
nikinėse arterijose, maitinančiose 
širdies raumenį. Joms užsikišus ir 
įvyksta miokardo infarktas. „Vėliau, 
atlikus papildomus tyrimus ir pritai
kius medikamentinį gydymą, paaiš
kėjo, kad paciento širdies raumuo 
miokardo infarkto metu stipriai nu
kentėjo. Siekiant apsaugoti pacien
tą nuo staigios mirties pasikartojimo 
ateityje, pacientui implantuotas šir
dies defibriliatorius. Jis sugeba atpa
žinti širdies ritmo sutrikimus, laiku 
juos normalizuoti, taip išgelbėjant 

žmogaus gyvybę“, – aiškina gydy
tojas kardiologas.

Atkūrus širdies vainikinių arte
rijų kraujotaką, paciento būklė stabi
lizavosi. Šiuo metu Bernardas jaučia
si daug geriau. „Turiu daugiau jėgų, 
iš lėto savijauta gerėja. Visai neseniai 
į namus grįžau po reabilitacijos. Esu 
labai dėkingas medikams, kurie iš
gelbėjo mano gyvybę“, – teigia Kau
no klinikų pacientas.

Daugiau informacijos apie 
miokardo infarktą galite rasti čia: 
https://bit.ly/3DNeZX5 

Daugiau informacijos, kaip tai
syklingai atlikti pradinį gaivinimą, 
galite rasti čia: https://bit.ly/3TeFMkw 

Kauno klinikų inf.

Sukniubusio vyro gyvybę išgelbėjo 
sėkmingas pradinis gaivinimas
Šiandien Kauno klinikų pacientas Bernardas po intensyvaus 
gydymo ligoninėje ilsisi namie ir stengiasi atgauti jėgas. Rugsėjo 
viduryje vyras atvyko į klinikas tyrimams ir netikėtai pasijuto blogai. 
„Sustojau, kelias minutes pastovėjau, atrodė, kad silpnumas 
praėjo, – prisimena jis. – Deja, netrukus vėl pasidarė silpna. 
Atsisėdau ant suolo, paskambinau artimiesiems ir pranešiau, kad 
man labai bloga. Kas vyko toliau, neatsimenu. Pramerkiau akis tik 
Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriuje.“
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 ■Kauno klinikų Kardiologijos klinikos gydytojas kardiologas Martynas Jurėnas.

 ■Kauno klinikų Širdies chirurgijos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos 
skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Kristina Skrockienė.

Per metus į Kauno klinikų 
Kardiologijos kliniką atvyksta 
apie 1,7 tūkst. pacientų, ku-
riems diagnozuojamas mio-
kardo infarktas. Gruodžio 5–9 
dienomis minima Miokardo 
infarkto savaitė. Gydytojai ra-
gina, pajutus pirmuosius šios 
ligos simptomus – staigų, ūmų 
ir intensyvų maudimą kairėje 
krūtinės pusėje, plintantį į kai-
rę ranką ar žandikaulį, nedels-
ti ir vykti į gydymo įstaigą ar-
ba kviesti greitąją medicinos 
pagalbą. Įvykus miokardo in-
farktui, laikas – ypač svarbus, 
o kiekviena uždelsta minutė 
gali būti lemtinga. 

Kauno klinikų nuotr.

https://bit.ly/3DNeZX5
https://bit.ly/3TeFMkw
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Paminėtos Lietuvos farmacijos 
istorijos muziejaus įkūrėjo 
doc. Alfonso Kaikario (1922–1997) 
100-osios gimimo metinės 
Prieš 100 metų, 1922 lapkričio 30 d., 
Žagarėje vaistininko Antano Kaikario ir 
Izabelės Kaikarienės šeimoje gimė būsimas 
Lietuvos farmacijos istorijos muziejaus 
įkūrėjas, Lietuvos farmacijos istorijos 
tyrinėtojas, Kauno medicinos instituto 
Farmacijos ir stomatologijos prodekanas 
(1957–1963), tarptautinės P. Stradinio 
premijos laureatas (įteikta 1989 m.),  
Kauno medicinos instituto docentas 
Alfonsas Kaikaris.

 ■Alfonsas Kaikaris Lietuvos farmacijos muziejuje, jo įkurtame Kauno medicinos instituto centrinių rūmų (A.  Mickevi-
čiaus g. 9) palėpėje, 1975 m. 

Vilma Gudienė
Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejus

Paskelbė per 90 publikacijų 
mokslinėje ir populiarioje 
spaudoje
1947 m. gavęs provizoriaus – 

chemiko vaistininko diplomą, pradė
jo dirbti Vaistų formų ir Galeno prepa
ratų technologijos katedroje. 1957 m. 
A. Kaikaris buvo paskirtas Farmacijos 
ir stomatologijos fakulteto prodeka
nu. 1963 m. šių pareigų atsisakė ir sa
vo veiklą paskyrė farmacijos istorijai. 

Nuo 1964 m. A. Kaikaris buvo 
Farmacininkų mokslinės draugijos 
valdybos narys, farmacijos istorijos 
sekcijos vadovas. Jis paskelbė per 90 
publikacijų mokslinėje ir populiario
je spaudoje. 

1957 m. į jo rankas pateko pir
mieji eksponatai – keli daiktai iš 
prieškario kolekcijos, kuri buvo su
rinkta planuojant įkurti „Senovės 
Lietuvos vaistinės muziejų“. 

Turėdamas ypatingus diplo
matijos sugebėjimus ir visų mėgs

tamas A. Kaikaris savo darbe sulau
kė pagalbos iš Lietuvos farmacijos 
sektoriaus vadovų, farmacijos įmo
nių, Kauno medicinos instituto ko
legų, vaistininkų ir studentų. 

Gausėjant kolekcijai ekspona
tai iš dėstytojo A. Kaikario kabineto 
buvo perkelti į specialiai jiems pa
statytas spintas Farmacijos fakulte
to koridoriuje. 1973 m. KMI palėpėje 
buvo įrengta uždara vieno kamba
rio patalpėlė ir prie durų pritvirtin
tas užrašas „Musaeum Pharmaceu
ticum Lithuaniae“. 

Įvyko iškilmingas 
muziejaus atidarymas
Po kelių metų muziejus buvo 

išplėstas ir vietoj vieno kambario 
turėjo jau penkis ir tik tada 1975 m. 
rugsėjo 26 d. įvyko iškilmingas mu
ziejaus atidarymas. 

1987 m. Lietuvos farmacijos 
muziejus iš KMI palėpės buvo per
keltas į XVI amžiaus pastatą, esantį 
Rotušės aikštėje. Rūsyje ir pirmajame 
aukšte buvo įkurta Lietuvos farmaci
jos muziejaus ekspozicija, iliustruo

janti XIX a. pabaigos vaistinę, antra
jame aukšte – medicinos istorijos 
ekspozicija. 

Iki paskutinės gyvenimo minu
tės doc. A. Kaikaris dirbo muzieju
je. 1997 m. lapkričio 30 d. buvo iš
kilmingai paminėtas jo 75 metų 
jubiliejus. Prabėgus kelioms savai
tėms gruodžio 19 d. muziejaus įkū
rėjas mirė. 

Lapkričio 30 d. doc. Alfonso 
Kaikario 100osios gimimo metinės 
paminėtos Lietuvos medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejuje. Ren
ginyje dalyvavo A. Kaikario šeimos 
nariai, buvę kolegos, bičiuliai, Far
macijos fakulteto dėstytojai, studen
tai. Renginio dalyviai peržiūrėjo ar
chyvinę, 1986 gruodžio 1 d. sukurtą 

vaizdajuostę, kurioje doc. A. Kaika
ris pasakoja apie Lietuvos farmacijos 
muziejaus ekspoziciją centiniuose 
KMI rūmuose A. Mickevičiaus g. 9 ir 
pasirengimą persikelti į naujas pa
talpas Rotušės a. 28. 

Muziejaus direktorius dr. Tau
ras Mekas A. Kaikario dukrai Daliai 
Kaikarytei Kižlienei ir sūnui Vygintui 
Kaikariui įteikė apdovanojimą doc. 
A. Kaikariui – J. F. Volfgango vardo 
ordiną, skiriamą žymiausiems Lietu
vos farmacininkams. 

Pristatyta doc. A. Kaikario 
gyvenimui ir profesinei 
veiklai skirta paroda
Renginio svečiai dalijosi jau

triais, šiltais ir linksmais atsimi

nimais apie išskirtinę A. Kaikario 
asmenybę. Kalbėjo, kad doc. A. Kai
kario dėmesingumas kiekvienam 
žmogui, erudicija, meilė savo dar
bui, diplomatiški sprendimai, tole
rancija, subtilus humoras žavėjo su 
juo bendravusius ir drauge dirbu
sius žmones. 

Jaukią atmosferą kūrė atlikėjos 
iš Ukrainos Marinos Pilipenko muzi
kinė programa. 

Taip pat pristatyta doc. A. Kai
kario gyvenimui ir profesinei veiklai 
skirta paroda, kurią galima pamaty
ti ne tik muziejaus ekspozicijų salė
je, bet ir virtualioje erdvėje. 

https://www.muziejai.lt/Kaunas/
doc-alfonsas-kaikaris_farmacijos_

muziejus.lt.asp

 ■Daliai Kaikarytei Kižlienei ir Vygintui Kaikariui įteiktas jų tėvui doc. Alfonsui 
Kaikariui skirtas apdovanojimas.

 ■Alfonsas Kaikaris su žmona Eugenija ir dukra Dalia Nidoje, 1965 m. 

https://www.muziejai.lt/Kaunas/doc-alfonsas-kaikaris_farmacijos_muziejus.lt.asp
https://www.muziejai.lt/Kaunas/doc-alfonsas-kaikaris_farmacijos_muziejus.lt.asp
https://www.muziejai.lt/Kaunas/doc-alfonsas-kaikaris_farmacijos_muziejus.lt.asp
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Per jūrą ir literatūrą
naviguosime
su kapitonu rašytoju
Rimtautu Rimšu

Ištraukas iš laivo žurnalo skaitys
Dalija Gudaitytė

Literatūrinį kruizą rengia Kalbų ir edukacijos katedra

Bures keliame
2022 m. gruodžio 14 d. 16.30 val.
M. Jankaus g. 2, 9 auditorijoje

2023  m. sausio 20 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro A-203 auditorijoje (Su-
kilėlių pr. 13, LT-50166 Kaunas), viešajame Slaugos mokslo krypties tarybos 
posėdyje bus ginama Eglės Tamulevičiūtės-Prascienės daktaro disertaci-
ja „Antruoju reabilitacijos etapu taikytų papildomų jėgos ir pusiau-
svyros treniruočių įtaka vyresnio amžiaus pacientams po širdies 
ydos operacijos ar gydomosios perkateterinės intervencijos“ (me-
dicinos ir sveikatos mokslai, slauga – M 005).

Mokslinis vadovas – prof. dr. Raimondas Kubilius (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, slauga – M 005).

Konsultantė – prof. dr. Birna Bjarnason-Wehrens (Vokietijos sporto uni-
versitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, slauga – M 005).

Slaugos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Narseta Mickuvienė (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, slauga– M 005).
Nariai:
prof. dr. Gytė Damulevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

medicinos ir sveikatos mokslai, slauga – M 005);
prof. dr. Laimonas Šiupšinskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

medicinos ir sveikatos mokslai, slauga – M 005);
prof. dr. Giedrius Davidavičius (Vilniaus universitetas, medicinos ir svei-

katos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Tomas Jernerb (Karolinskos universitetas, medicinos ir sveika-

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

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

DISERTACIJOS GYNIMAS

Gruodžio 15 dieną 12 val. doc. Vilda Baliulienė Kauno klinikų Vaikų li-
gų klinikos auditorijoje Nr. 4004, (4 aukštas), skaitys viešąjį pranešimą „Spi-
nalinės anestezijos sukelta hipotenzija ir jos korekcija cezario pjū-
vio operacijos metu“.

Gruodžio 15 dieną 13 val. lektorė Ilona Razlevičė Kauno klinikų Vaikų li-
gų klinikos auditorijoje Nr. 4004, (4 aukštas), skaitys viešąjį pranešimą „Vai-
kų procedūrinė sedacija: dabartis ir ateitis“.

Gruodžio 16 d. 10 val. LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų 
klinikos lektorė dr. Dalia Juodžentė LSMU VA Centrinių rūmų S. Jankaus-
ko auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Šunų kelio sąnario priekinio 
kryžminio raiščio liga ir jos gydymas“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Gruodžio 16 d. 11 val. LSMU MA Vaistų techologijos ir socialinės far-
macijos katedros lektorė dr. Aurima Stankūnienė LSMU MA Farmaci-
jos fakulteto A-203 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13) skaitys viešąjį pranešimą 
„Farma cijos specialistai COVID-19 pandemijos metu: nuo iššūkių 
link lyderystės“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

VIEŠASIS PRANEŠIMAS

Gruodžio 14 d. 16.30 val. Kalbų ir edukacijos katedroje (V. Jankaus g. 2), 9 auditorijoje, vyks susitikimas su ži-
nomu buriuotoju, buriavimo mokytoju ir treneriu, kapitonu, rašytoju, žinomiausiu šiuolaikiniu marinistu Rim-
tautu Rimšu.

Susitikę kalbėsimės apie jūrą ir literatūrą, sklaidysime knygas, bandysime perprasti „Nulinio plūdrumo“ paslap-
tis, patikrinti, ar „Jūra nesupranta metaforų“, o „Klajonės po jūrą ir save“ galbūt atskleis „Vyriško torto receptą“ 
arba paskatins išvykti į „Ne Karibų kruizą“ ir galbūt sužinosime, kas yra „Pavogtasis“.

Ištraukas iš minėtų knygų skaitys prof. dr. Dalija Gudaitytė.
„Apie ką jos? Apie tai, kad kiekviename iš mūsų yra dalelytė jūros druskos“.... („Nulinio plūdrumo“ galinis viršelis)
Bus smagus pasibuvimas. Gal išgirsime jūros ošimą, gal įkvėpsime jūros vėjo....
Laukiame visų, besižavinčių ir jūra, ir literatūra, visų, kam nesvetimas burių plazdėjimas ir bangų sūrumas, 

kam metafora – kasdienė gyvenimo palydovė ir žodžio meistrystė – gyvenimo būdas.
Iki pasimatymo literatūriniame kruize!

 ■Gydytojo kardiologo 1,0 et. Kardiologijos klinikos 
Ambulatoriniame diagnostikos skyriuje (darbo užmo-
kestis nuo 2219,74 iki 2527,14 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių).
 ■Gydytojo kardiologo 0,25 et. Kardiologijos klinikos 

Kardiologijos intensyvios terapijos  skyriuje (darbo užmo-
kestis nuo 2998,59 iki 3216,03 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių).
 ■Gydytojo kardiologo 0,5 et. Kardiologijos klinikos 

Širdies ir kraujagyslių tyrimų sektoriuje  skyriuje (darbo 
užmokestis nuo 2803,88 iki 3192,14 Eur už 1,0 et. dar-
bo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukšta-
sis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama me-
dicinos praktikos licencija.  
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą 
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirti-
nančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elekt roniniu 
paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-12-19. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 0,5 et. Vaikų ligų 
klinikoje (darbo užmokestis nuo 1314,28 iki 1771,54 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, išsila-
vinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavi-
mus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), 
pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų regis-
tro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra priimtas ap-
kaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje“ pateikti Kauno klini-
kų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2022-12-
19. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eive-
nių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Vidaus ligų gydytojo 4,75 et. (3 × 1,0 et., 2 × 0,875 et.) 
Skubiosios medicinos klinikos Skubios diagnostikos ir 

trumpalaikio gydymo skyriuje (darbo užmokestis nuo 
2511,83 iki 2859,71 už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių).

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

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavini-
mą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-12-19. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Vyresniojo slaugytojo – slaugos administratori-
aus 1,0  et. Akušerijos ir ginekologijos klinikos Akušeri-
jos ir ginekologijos skyriaus operacinėje (darbo užmokes-
tis nuo 1840,86 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių).
 ■Vyresniojo slaugytojo – slaugos administrato-

riaus 1,0 et. Endokrinologijos klinikos Endokrinologijos 
skyriuje (darbo užmokestis nuo 1840,86 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Vyresniojo slaugytojo – slaugos administrato-

riaus 1,0 et. Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tar-
nybos Chemoterapijos dienos stacionaro skyriuje (darbo 
užmokestis nuo 1575,07 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: sveikatos 
mokslų arba gyvybės mokslų studijų krypties aukštasis iš-
silavinimas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis; turėti LR tei-
sės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią profesinės 
praktikos licenciją; ne mažesnę kaip 3 metų darbo stažą.

Papildomos kompetencijos: darbo patirtis administra-
vimo, vadovavimo srityje, mokslo laipsnis, užsienio kal-
bų mokėjimas, papildomų profesinės kvalifikacijos kur-
sų ar mokymų išklausymas sveikatos politikos, vadybos 
ir administravimo srityse.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą 
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirti-
nančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą 
pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-12-19. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius
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