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Keičiasi 
kvalifikaciniai 
dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų 
reikalavimai

Slaugytojų  
olimpiadoje  
dėl pagrindinio 
prizo varžėsi 
150 dalyvių
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Naujausiuose reitinguose – 
aukštos Universiteto ir 
LSMU gimnazijos pozicijos
Žurnalui „Reitingai“ šiandien pristačius skirtingų švietimo bei aukštojo mokslo institucijų 
dalykinius reitingus ir vertinimus, paaiškėjo aukštos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) pozicijos ir įspūdingas, palyginti su praėjusiais metais, LSMU gimnazijos šuolis 
reitinguose pagal dėstomus dalykus.  »5
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 »2

„Neurologijos 
ruduo“: auto-
ritetų atradi-
mai ir sėkmin-
gi jaunųjų 
debiutai 
Tradiciniai Lietuvos 
sveikatos mokslų uni-
versiteto (LSMU) neuro
logijos mokslo srities 
renginiai – moksliniai 
praktiniai neurologijos 
„pavasariai“ ir „rude-
nys“ – pasižymi įvairo
ve: kaskart plačiai, 
iš skirtingų požiūrių 
gilinamasi į kurią nors 
neurologijos aktuali-
ją, kviečiami žinomi 
specia listai. 

Rasa Masiokaitė
LSMU Komunikacijos tarny-
bos Vidinės ir išorinės komu-
nikacijos tarnybos Išorinės  
komunikacijos specialistė

Renginys subūrė per 220 
įvairių sričių specialistų
Gruodžio pradžioje vy

kęs „Neurologijos ruduo Kau
ne 2022“ didžiausią dėmesį tei
kė judesių sutrikimams. Renginys 
subūrė per 220 įvairių sričių spe
cialistų: gydytojų neurologų, vai
kų neurologų, neurochirurgų, fi
zinės medicinos ir reabilitacijos, 
vidaus ligų, šeimos ir kitų specia
lybių gydytojų, medicinos psi
chologų, kineziterapeutų. 

Tradicinę, jau ketvirtus me
tus vykstančią mokslinę praktinę 
konferenciją organizavo LSMU 
MA Neurologijos klinika ir Neu
rologų draugija. 

LSMU Kauno ligoninei – 
apdovanojimas už geriausią 
„Lean“ projektą
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninėje 
diegiami „Lean“ vadybos metodai sulaukė svaraus įvertinimo. Susu-
mavus apie 70 organizacijų, dirbančių su „Lean“ įrankiais Lietuvoje, 
Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje, rezultatus, 2022ųjų apdovanojimas 
„Metų geriausias projektas“ atiteko LSMU Kauno ligoninei.

 ■ „Nortus“ prizas LSMU Kauno ligoninei.
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Konferencijoje subtiliai 
atiduota duoklė pras
mingam Mokytojo ir Mo

kinio ryšiui. Atskleidžiant ir akcen
tuojant bendradarbiavimą, veiklos 
tęstinumą, pagarbą vyresniesiems 
kolegoms, daug vilčių teikiančias 
ateities perspektyvas, „Neurologi
jos rudens Kaune“ pirmoji dalis pa
vadinta „Mokytojai ir mokiniai“, ant
roji – „Mokiniai ir mokytojai“. 

Pirmajai konferencijos daliai 
pirmininkavo LSMU MA kanclerė, 
Neurologijos klinikos vadovė prof. 
habil. dr. Daiva Rastenytė ir LSMU 
prorektorius studijoms, Neurolo
gijos klinikos Neurologijos skyriaus 
Periferinės nervų sistemos ir neu
roraumeninių ligų sektoriaus vado
vas prof. dr. Kęstutis Petrikonis. Ant
rajai – Neurologijos klinikos Nervų 
sistemos ligų ambulatorinio sky
riaus vadovė prof. dr. Renata Balny
tė ir Neurologijos skyriaus vadovas 
prof. dr. Antanas Vaitkus. 

Kauno neurologai turi kuo 
pasidžiaugti
Prof. habil. dr. D. Rasteny

tė įžanginiame pranešime apie 
šiųmečius Kauno neurologų pasie
kimus apžvelgė svarbiausias Neuro
logijos klinikos veiklos sritis, daugiau 
dėmesio skirdama proveržiams, ku
riems pasiekti reikėjo ne vienų me
tų darbo. 

Kauno klinikose veikiančia
me Epilepsijos centre (vad. prof. 
dr. Gied rė Jurkevičienė) šiemet ga
lutinai įteisinta epilepsijos daugia
dalykio konsiliumo veikla gydymui 
atsparios epilepsijos priešchirurgi
niam ištyrimui. Pradėtas taikyti to
kiu ištyrimu grįstas priepuolinės 
elektroencefalografijos aprašymas 
vieno fotono emisijos kompiuteri
nės tomografijos tyrime.

Dokt. Evelinos Pajėdienės ini
ciatyva Kauno klinikose jau galima 
atlikti narkolepsijos diagnostikai 
ir diferencinei diagnostikai svar
bų neuropeptido hipokretino kon
centracijos tyrimą smegenų skysty
je. Tai tyrimas, būtinas norint atitikti 
tarptautinius standartus ir patvirtin
ti narkolepsijos diagnozę. 

Nervų ir raumenų ligų centre 

„Neurologijos ruduo“: autoritetų 
atradimai ir sėkmingi jaunųjų debiutai

1»

(vad. gyd. Evelina Grušauskienė ir 
gyd. Milda Dambrauskienė) patvir
tintas odos biopsijos protokolas – 
tyrimas, kuris palengvina smulkiųjų 
skaidulų polineuropatijos diagnos
tiką. 

Pradėti gydyti suaugusieji pa
cientai, sergantys 3 tipo spinaline 
raumenų atrofija – iki šių metų šis 
gydymas buvo prieinamas tik vai
kams, sergantiems 1–2 tipo raume
nų distrofija.

Atnaujintos abi Neurologijos 
klinikos vykdomos rezidentūros pro
gramos, padėti pagrindai bazinės 
neuroradiologijos, kaip subspeciali
zacijos, kompetencijų įgijimui neu
rologijos rezidentūros metu. Stu
dentams ir rezidentams parengtas 
leidinys „Įvadas į klinikinę encefalo
grafiją“. 

Džiugina ir jaunoji specialistų 
karta: gydytojos Evelina Pajėdienė 
ir Gintarė Žemgulytė, baigia reng
ti daktaro disertacijas. E. Pajėdienė 
išrinkta Lietuvos miego medicinos 
draugijos prezidente, Europos neu
rologų akademijos Miego ir budru
mo sutrikimų grupės pirmininke. 
G. Žemgulytės pranešimas 15oje 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų kon
ferencijoje pripažintas geriausiu. 

Parkinsono liga aptarta 
įvairiais aspektais 
Judesio sutrikimus nagrinėju

sioje šiųmetėje konferencijoje ne

mažai pranešimų skirta nagrinėti 
vienai pagrindinių judesių sutriki
mą sukeliančių ligų – Parkinsono 
ligai. 

Išsamų pagrindinį pranešimą 
„Parkinsono liga – nevienalytė ir 
sudėtinga dėl klinikinės išraiškos ir 
progresavimo“ skaitė ir žymus šios 
srities autoritetas, Karolinskos ligo
ninės (Švedija) prof. Per Svennigson. 
Pranešimas sulaukė didelio susido
mėjimo, konferencijos dalyviai pro
fesoriui uždavė nemažai klausimų. 

Vėliau Parkinsono liga buvo 
aptarta ir įvairiais kitais aspektais. 
Dokt. Erlandas Paulėkas aptarė pro
drominės Parkinsono ligos stadi
jos nemotorinių simptomų spektrą 
ir naujų biožymenų paiešką, dokt. 
Evelina Pajėdienė nagrinėjo mie
go sutrikimus, sergant Parkinsono 
liga ir parkinsonizmu. Gydytojas re
zidentas Tadas Vanagas kalbėjo apie 
atipinio parkinsonizmo ir griuvimų 
diferencinę diagnostiką. 

Dr. Kristina Laučkaitė (East 
Kent University Hospital, JK) aptarė 
antrinį (kraujagyslinį, vaistų sukel
tą ir kt.) parkinsonizmą: kada įtarti, 
kaip gydyti. 

Vaistai nuo Parkinsono 
ligos  – jau pakeliui? 
Po savo pranešimo prof. Per 

Svennigson atsakė į keletą klausimų. 
Kadangi profesorius – Nobe

lio komiteto narys ir aktyviai daly
vauja teikiant Nobelio premiją fizi
ologijos ir medicinos srityje, vienas 
pirmųjų klausimų prof. P. Svennig
son ir buvo – už kokį proveržį gy
dant Parkinsono ligą ir kada, jo ma
nymu, galėtų būti teikiama Nobelio 
premija? 

Pasak mokslininko, praeityje 
jo tautietis Arvidas Carlssonas yra 
gavęs Nobelio premiją už atradi
mus, susijusius su signalo perdavi
mu nervų sistemoje. Premija įver
tinti mokslininko darbai buvo susiję 
su Parkinsono liga. Šiuo metu esa
ma tam tikrų proveržių stimuliuo
jant smegenis, neurochirurgas pro
fesorius Alimas Louisas Benabidas 
(Prancūzija) šioje srityje pelnė pres
tižinį Laskar apdovanojimą. 

„Vis dėlto turbūt labiausiai No
belio premijos verta būtų atrasta te
rapija arba vaistai – juk mes iki šiol 
neturime nei veiksmingo gydymo, 
nei vaistų nuo Parkinsono ligos“, – 
pastebėjo pašnekovas. 

„Šiandien svarbiausia tai, jog 
jau yra žinoma daug skirtingų Par
kinsono ligos pogrupių. Ateityje jie 
bus skirtingai gydomi – ir tai gali pa
keisti požiūrį į pačią ligą.

Šiuo metu laboratorijoje ieš
kome būdų ne tik diagnozuoti, bet 
ir gydyti Parkinsono ligą. Džiaugia
mės galėdami papildyti ligos pato
genezę ir kurti terapiją be šalutinio 
poveikio. 

Atlikome ganėtinai įdomių kli
nikinių tyrimų ir manome, kad pa
grindiniai vaistai jau pakeliui. 

Klinikinių tyrimų tikslas – sulė
tinti ligos eigą. Esame gavę finansa
vimą išbandyti būdus ligos eigai lė
tinti nenaudojant prieuždegiminio 
gydymo, taip pat gydyti diabetą ir 
reguliuoti alfasinukleinus. 

Parkinsono liga progresuoja 
itin sparčiai, tai didelė problema. 
Kai kurie pacientai patiria palyginti 
švelnius šios ligos simptomus, ta
čiau kai kurie vidutiniškai per 15 
metų pasiligoja labai sunkiai. Pa
grindiniuose tyrimuose sužinome 
vis daugiau apie įvairius geneti
nius ir tarpląstelinius mechaniz
mus, kuriuos bandome koreguoti 
pasitelkę genų terapiją“, – apie sa
vo tyrimus pasakojo prof. P. Sven
nigson. 

Ar įmanoma Parkinsono 
ligos prevencija – ar mes 
patys galime ką nors 
padaryti? 
„Šiandien nėra jokios veiksmin

gos prevencijos nuo šios ligos. Ta
čiau yra žinoma, jog galimybę su
sirgti Parkinsono liga mažina fizinis 
aktyvumas, mankšta, taip pat kava 
(kofeinas) – ir, deja, taip pat nikoti
nas. O štai diabetas didina tikimybę 
susirgti šia liga. Manau, viskas, ką ga
lime padaryti – sveika gyvensena, 
fizinis aktyvumas, priemonės ne
susirgti diabetu ir kavos gėrimas“, – 
šyptelėjo pašnekovas. 

Po renginio – naujos žinios 
ir galimybės
Konferencijoje „Neurologijos 

ruduo Kaune 2022“ aptartos ir kitos 
neurologijos aktualijos. Prof. Dr. Kęs
tutis Petrikonis gilinosi į spastiką ir 
distoniją po insulto, prof. dr. Anta
nas Vaitkus aptarė neurodegenera
cines ligas ir galvos skausmus.

Gyd. Jolita Čičelienė kalbė
jo apie tai, ar verta tirti uoslę, doc. 
dr. Giedrė Gelžinienė skaitė pra

nešimą apie epilepsiją ir judesių 
sutrikimus, doc. dr. Dalia Micke
vičienė – apie judesių sutrikimus 
sergant išsėtine skleroze. Gyd. Dei
mantė Janulytė pateikė naujausių 
diagnostikos ir gydymo rekomen
dacijų apie neramių kojų sindro
mą, dokt. Mindaugas Urbonas ap
tarė hidrocefalijos ir jos sukeltų 
simptomų neurochirurginio gy
dymo galimybes. 

Neurologų draugijos pirmi
ninkas prof. K. Petrikonis pabrėžė: 
renginio formatas numatė ir žino
mų tarptautinių pranešėjų, ir jau
nųjų, karjerą pradedančių moksli
ninkų pranešimus, taip pat siekta 
sutelkti dėmesį ir į vieną ligą, šiuo 
atveju – Parkinsono, ir pateikti di
delę įvairovę pranešimų apie kitas 
ligas. 

Visa tai šioje konferencijoje la
bai pasiteisino. 

„Parkinsono liga ar į ją pana
šios būklės pagal klasifikaciją yra 
klasikinė judesių sutrikimo liga. Ka
dangi šiuo metu pasaulyje aktyviai 
ieškoma, kaip paveikti Alzeimerio li
gos progresavimą ir plitimą, tikėtina, 
kad kita, sulauksianti tokio dėmesio, 
bus Parkinsono liga.

Puikūs tarptautiniai pranešė
jai sulaukė susirinkusiųjų dėmesio. 
Prof. P. Svennigson – vienas produk
tyviausių mokslininkų, dirbančių su 
Parkinsono liga ir ankstyvąja jos dia
gnostika, mūsų bendradarbiavimas 
tęsiasi, ir planuojame jį plėsti, ypač 
miego sutrikimų ir gydant Parkin
sono ligą, kur galėtume būti stiprūs 
partneriai. 

Dr. Kristina Laučkaitė, Ist Ken
to universiteto Judesių sutrikimo 
padalinio vadovė, pranešė šios sri
ties naujienų iš Jungtinės Karalys
tės – ir suteikė visai temai platesnės 
perspektyvos. 

Labai pasiteisino įvairių kitų li
gų aptarimas. Tradiciškai skatiname 
dalyvauti ir jaunus pranešėjus.

Tad esu patenkintas tiek kon
ferencijos apimtimi, tiek ir turiniu: 
suteikė naujų žinių, idėjų, atskleidė 
ryšį tarp mokytojų ir mokinių, paro
dė tarptautines perspektyvas, sutei
kė progą įvairių specialybių gydy
tojams susitikti, pasidalyti patirtimi, 
padiskutuoti. 

Šiais laikais daugelis problemų 
jau išeina iš vienos disciplinos ribų, 
tad atsiveria naujų galimybių“, – api
bendrino prof. K. Petrikonis. 

Vis dėlto turbūt 
labiausiai Nobelio 

premijos verta 
būtų atrasta 
terapija arba 

vaistai – juk mes 
iki šiol neturime 
nei veiksmingo 

gydymo, nei vaistų 
nuo Parkinsono 

ligos.
 ■LSMU MA kanclerė, Neurologijos klinikos vadovė prof. 

habil. dr. Daiva Rastenytė.  ■Karolinskos ligoninės (Švedija) prof. Per Svenningson.

 ■Prof. Per Svennigson, prof. Kęstutis Petrikonis, prof. Daiva Rastenytė.
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 ■LSMU Kauno ligoninės „Lean“ komanda.
 ■Projekto nugalėtoja autorė R.  Paleckienė, prof. D.  Žaliaduonytė ir „Nortus“ 

atstovas A. Leščiauskas.

LSMU Kauno ligoninei – apdovanojimas 
už geriausią „Lean“ projektą

Jūratė Kuzmickaitė
LSMU Kauno ligoninės 
komunikacijos vyr. 
specialistė

Paskelbta: esate 
nugalėtojai 
„Metų geriausio projekto“ no

minacijoje tarp organizacijų, tai
kančių „Lean“ metodus, esate nu
galėtojai“, – sveikino efektyvios 
vadybos praktikų bendrovės „Nor
tus“, padedančios įmonėms taiky
ti „Lean“ praktikas, atstovas Audrius 
Leščiauskas, įtekdamas prizą „Lean“ 
diegimo LSMU Kauno ligoninėje ini
ciatorei direktorei medicinai prof. dr. 
Dianai Žaliaduonytei. 

„Smagu, kad gavome dar vie
ną patvirtinimą, jog esame efekty
vūs, taikydami savo asmens svei
katos priežiūros įstaigoje pažangią 
pasaulinės vadybos praktiką. Tikiu, 
kad šis apdovanojimas mus paska
tins dar labiau įveiklinti „Lean“ įran
kius, tobulinant ligoninės darbo 
procesus“, – atsiimdama prizą sakė 
profesorė. 

1» „Nuoširdžiai dėkoju visai 
LSMU Kauno ligoninės „Lean“ ko
mandai už gerą darbą, skirtą lai
ką ir energiją, siekį tobulėti, gebė
jimą įveikti iššūkius, kurių visada 
būna naujovių kelyje ir vienintelis 
būdas juos įveikti yra veikti. Jūs – 
šaunūs“, – šypsojosi prof. D. Žalia
duonytė, sveikindama medicininių 
ir nemedicininių ligoninės padali
nių darbuotojus, aktyviai įsitrauku
sius į „Lean“ diegimo veiklą.

Viena „Lean“ lyderių
Daugiau nei prieš dvejus me

tus kai kuriuose LSMU Kauno ligoni
nės padaliniuose direktorės medici
nai prof. D. Žaliaduonytės iniciatyva 
imta diegti „Lean“ metodika. 

2022uosius ligoninė pradė
jo konferencija, kurioje įstaigos 
„Lean“ lyderiai, vadovai, gydyto
jai, vyresnysis slaugos personalas, 
administruojančias funkcijas atlie
kantys darbuotojai dalijosi patirti
mi, kaip šios sistemos įrankiais se
kasi gerinti darbų saugą ir kokybę, 
užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę 
pagalbą pacientams, taupyti dar
buotojų laiką, mažinti kaštus, iden
tifikuojant ir šalinant problemas, at
sisakant nuostolių, gerinant darbo 
aplinką ir kt. 

Konferencijoje dalyvavęs vie
nas „Nortus“ vadovų Vaidotas Kren
cius jau tuomet, 2022ųjų sausį, 

LSMU Kauno ligoninę įvardijo kaip 
ryškią lyderę tarp šalies asmens svei
katos priežiūros įstaigų, savo darbe 
taikančių „Lean“.

„Lyderystė yra veiksmas“, – tuo
met kalbėjo prof. D. Žaliaduonytė.

Pastarąjį „Metų geriausio pro
jekto“ apdovanojimą LSMU Kau
no ligoninei pelnė vieno iš „Lean“ 
įrankių – PDSA (liet. planuok – da
ryk – tikrink – veik) diegimas Hipo
dromo g. 13 padalinio operacinėse, 
metant iššūkį problemai, su kuria 
susiduria daugelis ligoninių, – ope
racijų vėlavimui. 

Kelias rezultato link 
Metų geriausio „Lean“ projek

to „Operacijų pradžia laiku“ autorė – 
„Lean“ įrankio PDSA lyderė LSMU 
Kauno ligoninėje, slaugos koordi
natorė mokslo integracijai ir koky
bei Rasa Paleckienė pasakojo, kad 
projekto sumanymas gimė suskai
čiavus, jog dėl atsilikimo nuo nu
matyto grafiko ligoninė per mėne
sį „praranda“ vidutiniškai aštuonias 
operacijas, kurių finansinė išraiška 
siekia 9,5 tūkst. eurų.

„Projektas „Operacijų pradžia 
laiku“ įrodė, kad tinkamai planuo
jant, šalinant trukdžius, gerinant 
darbo organizavimą, optimizuojant 
kai kuriuos procesus, „Lean“ įrankis 
suteikia galimybę siekti norimo re
zultato“, – pažymėjo R. Paleckienė.

Paaiškėjo, kiek daug laiko pa
deda sutaupyti vykdant projektą 
įdiegti dalykai – iš anksto pareng
tos standartizuotos pacientų regis
travimo formos, pagal operacijos 
pobūdį susisteminta informacija 
pacientams skirtose atmintinėse, 
su anesteziologais aptartas pacien
tų pirmumas. Rezultatai pasijuto ir 
pabandžius prieš operacijas skam
binti pacientams, informuojant 
apie labai konkretų atvykimo lai
ką, patikslinant, ar atlikti visi tyri
mai ir pan.

Faktų kalba – efektyviausia
Prof. D. Žaliaduonytė pabrėžė, 

kad „Lean“ diegimas ligoninėje nė
ra baigtinis procesas, tai veikla, ku
riai būtinas nuolatinis vadovų ir dar
buotojų įsitraukimas.

„Tiek pasaulio, tiek Lietuvos li
goninės šią vadybos sistemą ren
kasi visų pirma dėl naudos dar
buotojams. Kai laikas nešvaistomas 
nereikalingam ieškojimui, blašky
muisi, laukimui, mažėja streso, konf
liktų, didėja pacientų sauga“, – sa
kė LSMU Kauno ligoninės direktorė 
medicinai. Pasak prof. D. Žaliaduo
nytės, „Lean“ leidžia kalbėtis faktais 
ir skaičiais, o ne emocijomis.

Projekto „Operacijų pradžia 
laiku“ metų laimėjimas – ne vie
nintelis įvertinimas, kurio sulau
kė „Lean“ LSMU Kauno ligoninėje. 

Itin sėkmingu pripažintas ir „Lean“ 
įrankio „5S“ (surūšiavimas, susitvar
kymas, švara, standartizavimas, savi
kontrolė) diegimas Reanimacijos ir 
intensyvios pagalbos skyriuje (Hipo
dromo g. 13). „Lean“ konsultantai šį 
ligoninės skyrių, kuriame padedant 
įrankiui „5S“ sutvarkyti slaugytojų ir 
gydytojų kabinetai, slaugytojų pos
tai, vaistų, patalynės laikymo ir kitos 
patalpos, pavadino pavyzdiniu. 

„Net iš pradžių skeptiškai nusi
teikę gydytojai pastebėjo, kad įve
dus „5S“ sistemą jie kur kas greičiau 
suranda reikiamas priemones“, – pa
sakojo Reanimacijos ir intensyvio
sios terapijos skyriaus vedėja gydy
toja Liucija Jodžiūnienė. 

LSMU Komunikacijos tarnyba, 
Akademinės leidybos skyrius 
A. Mickevičiaus g. 9, LT44307 Kaunas 
El. paštas: avevita@lsmuni.lt 
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kuriai būtinas 
nuolatinis vadovų 

ir darbuotojų  
įsitraukimas.
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Enrika Ragainytė
Karjeros konsultantė

Neformalaus susitikimo metu LSMU 
Studentų reikalų tarnybos vadovė, stu
dentų dekanė doc. dr. Laura Malakauskie
nė studentams pristatė naujai įkurtą 
Studentų reikalų tarnybą ir priminė speci
aliųjų poreikių turintiems studentams uni
versitete teikiamas pagalbos galimybes.

Diskusijos metu buvo aptarti studijų 
procese kylantys sunkumai, su kuriais susi
duria studentai, turintys specialiųjų porei
kių, ieškota galimų problemų sprendimo 
būdų. Atvirų pokalbių metu buvo išsigry
nintos problemos ir galimybės padėti ne 
tik studentams, bet ir dėstytojams, kurie 

Paminėta Tarptautinė 
neįgaliųjų diena
Gruodžio 1-ąją Studentų reikalų tarnyba 
ir Neįgalių studentų reikalų koordinavimo 
komisija inicijavo pirmąjį susitikimą su 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
studentais, kuriems svarbi negalios kultūra 
mūsų universitete. Susitikimo metu buvo 
paminėta gruodžio 3-ioji – Tarptautinė 
neįgaliųjų diena, ir aptarti studentų, 
turinčių negalią, poreikiai bei patirtys. Nuotrauka – Shutterstock ID 2154311769

Lapkričio 24 d. LSMU senato posė
dyje buvo patvirtinta papildyta ir nau
ja redakcija išdėstyta LSMU Kvalifikaci
nių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų pareigybėms nu
statymo, konkursų į dėstytojų ir moks
lo darbuotojų pareigas skelbimo, or
ganizavimo ir vykdymo bei dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvar
ka (toliau tekste – Tvarka).

LSMU prorektorė mokslui prof. ha
bil. dr. Vaiva Lesauskaitė pabrėžė: dės
tytojai ir mokslo darbuotojai tikrai turės 
pakankamai laiko pasirengti pakitusiai 
Tvarkai, nes naujieji kvalifikaciniai reika
lavimai įsigalios nuo 2025 m. gruodžio 
1 d. 

Naujojoje Tvarkoje –  
 keletas svarbių pokyčių
„Pirmasis svarbus pokytis – jog 

esmingai keičiasi dalyvavimo rengiant 
mokslininkus samprata. Dalyvavimas 
rengiant mokslininkus reikš vadova
vimą doktorantui arba doktorantūros 
stažuotojui, doktoranto ar eksternu 

apgynusio disertanto konsultavimas. 
Šiuo metu konkursai stoti į dokto

rantūrą – dideli, vadovų skaičius – ribo
tas, tad skatiname rengti daktaro diser
tacijas ir jas ginti eksternu“, – paaiškino 
prorektorė. 

Kitas naujų kvalifikacinių reikalavi
mų ypatumas – jog bus vertinamos tik 
publikacijos, paskelbtos žurnaluose su 
citavimo indeksu. Šis reikalavimas galios 
dirbantiesiems gamtos mokslų, medici
nos ir sveikatos mokslų bei žemės ūkio 
mokslų srityse. 

Taip pat, atsižvelgiant į Universite
to strategines plėtros gaires 2022–2026 
metams, atsirado nauji reikalavimai, at
spindintys akademinį tarptautiškumą, 
kuris apima tiek studijas, tiek ir moksli
nę veiklą. 

Pastarąjį kartą kvalifikaciniai ir ates
tacijos reikalavimai Universitete buvo 
peržiūrėti 2018 m. ir naujieji reikalavimai 
pradėjo galioti nuo 2021 m. sausio 1 d. 
Jie galios iki pat 2025 m. gruodžio 1 d. 

LSMU Komunikacijos tarnybos Vidinės ir 
išorinės komunikacijos skyriaus inf. 

Keičiasi kvalifikaciniai dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų reikalavimai: 
pasirengimui – 3 metai
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų dėmesiui: kvalifikacinių ir 
atestacijos reikalavimų tvarkoje – esminiai pokyčiai, 
tačiau laiko jiems pasirengti – pakaks. 
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Gerbiamieji Universiteto bendruomenės nariai,
praėjo jau aštuoneri metai, kai Studijų kokybės vertini-

mo centras pastarąjį kartą akreditavo Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetą (toliau – LSMU, Universitetas). Tai įvy-
ko praėjus ilgą ir sudėtingą išorinio Universiteto veik los 
vertinimo procesą.

Rengiantis naujam išoriniam Universiteto veiklos verti-
mui, mūsų visų laukia svarbus etapas: parengti ir aptarti 
Universiteto savianalizės suvestinę.

Universiteto savianalizė  – sudėtinė kokybės užtikrini-
mo sistemos dalis. Ji turi atskleisti pagrindinių Universi-
teto veiklų analizę bei jų tobulinimo perspektyvą. Labai 
svarbu šiame dokumente išryškinti ir atskleisti Universi-
teto savitumą.

Universiteto veikla savianalizės suvestinėje aptariama 
taip, kaip ir bus vertinama – pagal 4 vertinamąsias sritis:
 ■ valdymas;
 ■ kokybės užtikrinimas;
 ■ studijų ir mokslo (meno) veikla;
 ■poveikis regionų ir visos šalies raidai.
Pastarieji Universiteto veiklos metai buvo intensyvaus 

darbo ir didelių laimėjimų metai. Sėkmingai įvykdėme 
2017–2021  m. strateginės plėtros gairėse numatytus 
strateginius tikslus ir pradėjome naują, ambicingą 2022–
2026 m. veiklos etapą. 

Universitetas patrauklus stojantiesiems, tarptautinėje 
erdvėje tapo pripažintu sveikatos mokslų lyderiu, QS rei-
tingavimo sistemoje pateko tarp 29 proc. geriausiųjų re-
giono aukštųjų mokyklų.

Universiteto savianalizės suvestinė – puiki proga pama-
tyti ir tai, kiek daug pasiekta, ir tai, ką turėtume tobulinti.

Laukiame pastabų ir siūlymų pirmajam Projekto vari-
antui iki 2022 m. gruodžio 22 d.

Savianalizės suvestinės projektas (pdf)  
Pastabos ir siūlymai

Darbo grupė savianalizei atlikti ir savianalizės suvestinės  
projektui parengti

KVIEČIAME TEIKTI SIŪLYMUS LSMU 
SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS PROJEKTUI

pyje dėl alternatyvaus atsiskaitymo būdo 
suteikimo. Jums bus pritaikomi individu
alūs, alternatyvūs, jums reikalingi atsiskai
tymo būdai. 

Studentų reikalų tarnybos ir Neįgalių 
studentų reikalų koordinavimo komisijos 
komanda tikisi, kad tokie susitikimai taps 
tradiciniais ne tik sprendžiant studentų, 
turinčių specialiųjų poreikių problemas, 
bet ir organizuojant bendrus renginius, į 
kuriuos kviesime studentus ir kitus univer
siteto bendruomenės narius, neabejingus 
negalios kultūrai.

Jaukaus susitikimo pabaigoje deka
nė doc. Laura Malakauskienė dalyviams 
įteikė LSMU dovanas, kurios simbolizuoja 
gražaus bendravimo pradžią.

dirba su studentais, turinčiais specialių
jų poreikių.

Studentų reikalų tarnyba ir Neįgalių 
studentų reikalų koordinavimo komisija 
primena, kad specia lių poreikių turintys 
studentai gali kreiptis, kai kyla sunkumų 
studijų metu, nori pasitarti, kaip būtų ga
lima išspręsti tam tikras problemas. 

Norėtume priminti, kad, jeigu susi
duriate su sunkumais, kuriuos sukelia spe
cialieji poreikiai, atsiskaitymų ar egzaminų 
metu (pavyzdžiui, reikia daugiau laiko at
siskaitymo metu ir pan.), susipažinkite su 
LSMU studentų, turinčių specialiųjų mo
kymosi poreikių, dokumentų pateikimo 
ir atsiskaitymo alternatyviais būdais tvar
ka, ir užpildykite prašymą lsmusis.lt pusla

https://lsmu.sharepoint.com/:b:/s/Rinkodarosirkomunikacijostarnyba/Ec1Q2Tzx3AtBhed_Q6GckMEBGDpvXpcTZw7X1cj_GcTSqw?e=mO4Hhg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uy1DDa_e9UKv3oLWh4_f_wvxF8sXtUpOpMmE1jhvlBZUMkFKRkpESk9YSDRSN0RGSktTMFVEQlpHMC4u
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22209/studentturinispecialijmokymosiporeikitvarkospatvirtinimo-2.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22209/studentturinispecialijmokymosiporeikitvarkospatvirtinimo-2.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22209/studentturinispecialijmokymosiporeikitvarkospatvirtinimo-2.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22209/studentturinispecialijmokymosiporeikitvarkospatvirtinimo-2.pdf
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Naujausiuose reitinguose – aukštos Universiteto 
ir LSMU gimnazijos pozicijos

Lyginamajame universi
tetų studijų krypčių ver
tinime šiemet žurnalas 

„Reitingai“ iš viso vertino apie 90 
universitetų bakalaurų ir vientisųjų 
studijų krypčių. Iš jų LSMU pirmau
ja 7iose visų vertintų studijų kryp
tyse, arba dešimtalyje krypčių: Me
dicinos, Odontologijos, Farmacijos, 
Veterinarijos, Slaugos ir akušerijos, 
Burnos priežiūros, Gyvulininkystės.

Pernai šiame vertinime LSMU 
pirmavo 6 kryptyse.

Tai – puikus įvertinimas, ypač 
turint omenyje, kad LSMU – spe
cializuotas universitetas, kuriame 
studijos vyksta tik dalyje reitinguo
tų studijų krypčių, ir didžiosios da

1» Šiais metais gim-
nazijų reitinguose 

pagal atskirus 
geriausiai išmo-
komus dalykus – 
itin ryškus LSMU 
gimnazijos šuolis. 

lies reitinge vertintų krypčių, tokių 
kaip teisės, inžinerijos ar pan., studi
jos LSMU nevyksta. 

Svarbiausias šio vertinimo pa
rametras buvo tai, kiek darbdavius 
tenkina į darbo rinką įsitraukiančių 
kiekvieno universiteto konkrečios 
krypties absolventų parengimo ko
kybė. 

Pasak „Reitingų“ rengėjų, 
darbdaviai galėjo išskirti tik po vie
ną universitetą, kurio absolventai 
dirba jų įmonėse ar įstaigose, o jų 
žinios ir gebėjimai juos tenkina la
biausiai. 

Tais atvejais, kai konkreti studi
jų kryptis vykdoma tik vienoje aukš
tojoje mokykloje, respondentai ab

solventų žinias ir gebėjimus vertino 
dešimties balų skalėje. Kiekvienos 
krypties alumnus vertino tik tų įmo
nių ir įstaigų vadovai, kurie ir dirba 
toje srityje.

Taip pat šiandien paskelbtas 
ir universitetų reitingas pagal ma
gistrantūros studijų specialistų pa
rengimą. Iš viso įvertintos 84 stu
dijų kryptys. Iš jų LSMU pirmauja 4 
kryptyse, kaip ir pernai: Laboratori
nės medicinos biologijos, Visuome
nės sveikatos, Slaugos ir akušerijos, 
Reabilitacijos.

Vertinant antrosios pakopos 
(magistrantų) rengimą, atsižvelg
ta į tai, ką galvoja Lietuvos darbda
viai, koks yra absolventų įsidarbi

namumo pokytis per trejus metus 
bei gaunamo atlyginimo pokytis. 
Atkreiptas dėmesys ir į kiekvieno 
konkretaus universiteto konkrečios 
krypties mokslo lygį. 

Vertinant universitetų moks
liškumą, remtasi Lietuvos mokslų 
tarybos (LMT) atliktu universitetų 
mokslo veiklos 2020 m. formaliuo
ju vertinimu. 

Šiais metais gimnazijų reitin
guose pagal atskirus geriausiai iš
mokomus dalykus – itin ryškus 
LSMU gimnazijos šuolis. Pernai pir
mavusi dviejuose, šiemet LSMU 
gimnazija įvertinta tarp geriausiai 
Lietuvoje išmokančiųjų net 6 daly
kų: matematikos (4 vieta iš 5), lietu

vių kalbos (2 vieta), istorijos (5 vie
ta), biologijos (4 vieta), informacinių 
technologijų (4  vieta),  chemijos 
(3 vieta).
LSMU Komunikacijos tarnybos Vidinės 

ir išorinės komunikacijos skyriaus inf.

Skirtas finansavimas 
dalyvauti projekte 
DONATE
Lietuvos mokslo taryba finansuos Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos mokslų 
akademijos (LMA) Jaunosios akademijos nario 
profesoriaus Juozo Kupčinsko vadovaujamos 
tyrėjų grupės dalyvavimą projekte DONATE. 
Šiam projektui vadovauja Izraelio mokslininkai, 
dalyvauja 6 tyrėjų grupės iš Italijos, Jungtinės 
Karalystės, Kanados, Lietuvos ir Vengrijos.

Europos Sąjungos JPIAMRACTION paraiškų konkursas buvo skirtas 
kovoti su didėjančia antimikrobinio atsparumo grėsme, gerinti bakterinių 
bei grybelinių infekcijų gydymą ir užkirsti kelią rastis atsparumui žmonėse, 
gyvūnuose ar augaluose, gerinant vaistų ir augalų apsaugos priemonių 
veiksmingumą, specifiškumą, pristatymą, derinius ir (arba) keičiant jų pas
kirtį. Konkursine tvarka buvo atrinkta 13 geriausių Europos mokslininkų 
parengtų projektų, tarp jų – ir DONATE projektas.

Vykdant DONATE projektą bus tiriama dažnai dėl ankstesnio antibio
tikų vartojimo atsirandanti, viduriavimu, karščiavimu ir pilvo skausmais 
pasireiškianti ir gydymui antibiotikais atspari virškinamojo trakto infekci
ja Clostridioides difficile (pCDI) bei įvertinami nauji gydymo būdai – tarp 
jų – ir liofolizuotos mikrobiotos transplantacija. 

Išsamiau apie projektą: https://www.jpiamr.eu/projects/donate/
Virškinimo sistemos tyrimo instituto inf.

Tarptautinio oMERO projekto 
mokymai Genujoje
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mažiausiai 
2,2 mlrd. pasaulio gyventojų turi regėjimo sutrikimų arba yra 
akli. Bent pusė jų šių sutrikimų galėjo išvengti arba jie galėjo būti 
koreguojami.

Erika Endzelytė
LSMU MA Reabilitacijos klinikos 
ergoterapeutė

Trūksta kvalifikuotų 
reabilitacijos specialistų
Populiacijai senstant vis daugiau 

žmonių turi regėjimo sutrikimų. PSO 
„Pasaulinėje regėjimo ataskaitoje“ 
(World report on vision 2019) teigia, jog 
veiksmingų reabilitacijos priemonių 
yra, tačiau trūksta kvalifikuotų reabi
litacijos specialistų, kasdienėje prakti
koje taikančių naujus į klientą orien
tuotus ir tarpdisciplininius metodus.

Šiuo metu regos negalios rea
bilitologo (angl. VDR – Visual Disa-
bility Rehabilitator) kvalifikacija nėra 
formalizuota nei nacionaliniu lygiu 
(nacionalinėse kvalifikacijų sanda
rose), nei ES lygmeniu, nes ESCO 
(Euro pos įgūdžių, kvalifikacijų ir pro
fesijų klasifikatorius) į jas nenurodo.

Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas kartu su partneriais iš Itali
jos (University of Genoa, David Chios-
sone Institute, SI4LIFE), Prancūzijos 
(La Mut‘,Côte d’Azur University), Airi
jos (Trinity College Dublin) ir Švedijos 

(University of Gothenburg) dalyvau
ja Erasmus+ projekte oMERO (an EU 
curriculum for visual disabilities reha-
bilitators). 

oMERO projektu siekiama įveik
ti minėtų įgūdžių spragą ir formali
zuoti naują mokymo programą, pa

gal kurią būtų galima parengti naują 
regos negalios specialistą – VDR, tei
kiantį fizinės, psichinės ir sensorinės 
reabilitacijos paslaugas tarpdisciplini
nėje, į pacientą orientuo
toje komandoje.  »8

 ■REALTER stimuliatoriumi išbandoma, kaip geltonosios dėmės degeneracija su-
trikdo regėjimo funkciją.

 ■oMERO projekto mokymuose dalyvavę specialistai.

file:///C:\Users\LK\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\SIPXFJ66\Išsamiau%20apie%20projektą
https://www.jpiamr.eu/projects/donate/
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Viena iš pagrindinių diabeto 
komplikacijų – diabetinė retinopa
tija. Tai viena iš pagrindinių įgyto 
aklumo priežasčių, atsirandanti dėl 
nekontroliuojamo cukrinio diabeto. 
Šiuo metu DR dažniausiai diagno
zuojama ir gydoma jau pažengu
sioje stadijoje, todėl, nepaisant pa
cientui taikomo gydymo, pavyksta 

Pasaulinės diabeto dienos minėjimas
Lapkričio 12 d. daugiau nei 100 žmonių susibūrė žygyje „Einu kartu, nes 
rūpi man tu!“, skirtame Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Pagrindinis 
žygio tikslas – atkreipti dėmesį į vis didėjantį sergamumą cukriniu diabetu ir 
daugėjančių komplikacijų skaičių. 

tik pristabdyti DR progresavimą. Dėl 
šios priežasties siekiama atrasti kuo 
specifiškesnių ir ankstyvą DR stadiją 
nurodančių prognostinių žymenų ar 
stebėsenos programų, padėsiančių 
sukurti naujas gydymo strategijas.

Siekiant skatinti šios komplika
cijos prevenciją bei gydymo efekty
vumą susirinkę dalyviai buvo supa

žindinti ir pakviesti dalyvauti LSMU 
Endokrinologijos institute, bendra
darbiaujant su Latvijos, Oslo bei Tar
tu universitetais, vykdomame pro
jekte „Integruotas personalizuotos 
diabetinės retinopatijos patikros ir 
stebėsenos modelio kūrimas, tai
kant automatizuotą akių dugno 
vaizdų analizę bei dirbtinio intelek

to rizikos prognozės algoritmą (Per
DiRe)“. Šio projekto tikslas – sukur
ti naują dirbtiniu intelektu pagrįstą 
diabetinės retinopatijos rizikos ver
tinimo algoritmą bei diabetinės re
tinopatijos patikros ir stebėsenos 
programą, integruotą į rutininę cuk
riniu diabetu sergančių priežiūrą. Šis 
projektas yra vienas iš Baltijos tyri

mų programos projektų, kurį finan
suoja Europos ekonominės erdvės 
(EEE) dotacijos.

Daugiau informacijos: https://
eeagrants.lv/, https://eeagrants.org/, 
https://www.perdire.lu.lv/ 

#EEAGrants #EEANorway
GrantsLatvia #DiabeticRetinopathy 
#LSMU #PerDiRe

Cukriniu diabetu serganti Laura: 
„Su liga reikia susidraugauti“
Gyvenimo etapą prieš sužinant, kad serga pirmojo tipo cukriniu 
diabetu, pacientė Laura prisimena kaip tamsų ir labai niūrų. 
„Pastebėjau, kad pradėjau labai daug valgyti, o svoris krito, 
energijos taip pat neturėjau, išgerdavau penkis litrus vandens, 
bet troškulys vis tiek kankindavo, – pasakoja Laura. – Jaučiausi 
pavargusi, nelaiminga, visada suirzusi.“ Išsamūs kraujo tyrimai 
parodė ypač didelį cukraus kiekį kraujyje – net 25 milimolių litre, 
kai optimali norma – mažiau nei 6 milimoliai litre nevalgius ar 
mažiau nei 7,8 milimoliai litre, praėjus 2 valandoms po valgio. 
Lauros sveikata buvo labai bloga, prieš diagnozę gydytojai įtarė, 
kad mergina serga onkologine liga. „Žinią, kad man diagnozuotas 
pirmojo tipo cukrinis diabetas, priėmiau ramiai – kitas scenarijus 
man atrodė baisesnis“, – sako moteris.

 ■Dr. D. Šimonienė. Kauno klinikų nuotr.

Lauros asmeninio archyvo nuotr.

Insulino išradimas 
gelbsti gyvybes
„Pirmojo tipo cukrinis diabe

tas yra autoimuninės kilmės – pa
cientas nuo jo negali nei apsisau
goti, nei nuspėti, kad serga šia liga. 
Ji pasireiškia staiga, dažniausiai 
jauniems žmonėms, kurių imuninė 
sistema naikina kasos ląsteles, ga
minančias insuliną“, – apie ligą pa
sakoja Laurą gydanti Kauno klinikų 
Endokrinologijos klinikos gydytoja 
endokrinologė dr. Diana Šimonie
nė. Gydytoja endokrinologė pri
duria, kad sergantieji pirmojo tipo 
cuk riniu diabetu nebegali gyventi 
be išorinio insulino, o seniau liga 
buvo mirtina – vos po kelių mėne

sių žmonės mirdavo nuo išsekimo.
Insulino išradimas pradėjo gel

bėti sergančių gyvybes, šiuo metu 
yra dar daugiau būdų, kurie pade
da sėkmingai valdyti klastingą ligą. 
„Kauno klinikose slaugytojos vedė 
pamokas ir viską labai tiksliai, išsa

miai paaiškino apie cukrinį diabe
tą – kaip tinkamai skaičiuoti anglia
vandenius, insulino vaisto dozes, 
kaip elgtis nukritus ar pakilus cuk
raus kiekiui kraujyje“, – 
pasakoja pacientė Laura.  »7

https://eeagrants.lv/
https://eeagrants.lv/
https://eeagrants.org/
https://www.perdire.lu.lv/
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Cukriniu diabetu serganti Laura: 
„Su liga reikia susidraugauti“

Gruodžio 1 d. Kauno klinikose vyko pirmoji Interaktyvioji slaugytojų 
olimpiada. Pirmuose olimpiados etapuose varžėsi 150 Kauno 
klinikų slaugytojų, o į finalą pateko trys geriausiai pasirodę 
dalyviai. Olimpiados laimėtojas buvo apdovanotas Kauno klinikų 
administracijos įsteigtu 1000 eurų piniginiu prizu kvalifikacijai 
kelti. Varžytuvių tikslas buvo paskatinti slaugytojus domėtis 
atnaujintomis slaugos žiniomis ir pritaikyti jas praktikoje.

Iniciatyva skatina 
specialistus tobulėti ir 
atnaujinti žinias
Kauno klinikų direktorius medi

cinai ir slaugai prof. Kęstutis Stašai
tis džiaugėsi Slaugos koordinavimo 
tarnybos iniciatyva, skirta slaugyto
jams ugdyti ir mokslu grįstos slau
gos praktikos plėtrai Kauno kliniko
se. „Šis renginys yra puiki iniciatyva, 
skatinanti specialistus tobulėti ir at
naujinti savo žinias, – sakė direkto
rius. – Tikiuosi, kad ši graži idėja tęsis 
ir kitais metais, o renginiu susidomės 
dar daugiau mūsų slaugytojų.“

Pirmojoje Interaktyvioje slau
gytojų olimpiadoje varžėsi daugiau 
dalyvių nei tikėtasi. „Noriu padė
koti visiems 150 slaugytojų. Džiau
giuosi tokia dalyvių gausa ir susido
mėjimu. Didžiuojamės jūsų drąsa, 
įsitraukimu ir siekiu tobulėti“, – svei

kinimo žodį tarė Slaugos koordina
vimo tarnybos vadovė dr. Daiva Za
gurskienė.

Džiugina aktyvus 
dalyvavimas
Olimpiados tikslas – paskatin

ti slaugytojus domėtis atnaujinta 
informacija ir ją pritaikyti praktikoje. 
„Idėja kilo norint įtraukti slaugytojus 
domėtis naujai išleistais slaugos 
protokolais ir skatinti atidžiai per
skaityti informaciją. Kartais darbuo
tojai per skubėjimą į juos neįsigilina, 
todėl džiaugiamės dėl aktyvaus įsi
traukimo. Smagu matyti, kad slau
gytojai iš tikrųjų nuoširdžiai ruošėsi 
olimpiadai ir atnaujino žinias“, – pa
sakojo Slaugos koordinavimo tar
nybos vyriausioji slaugos specialis
tė Violeta Vaidotienė. 

Slaugos koordinavimo tarny

Slaugytojų olimpiadoje dėl pagrindinio 
prizo varžėsi 150 dalyvių

bos vyriausioji specialistė papasako
jo apie slaugytojų olimpiados eigą. 
„Vyko trys etapai. Pirmuosiuose ver
tinome dalyvių žinias ir greitį, dalyviai 
nuotoliniu būdu atsakinėjo į klausi
mus per „Kahoot“ programėlę, ku
ri pati suskaičiuoja greičiausiai atsa
kiusių dalyvių rezultatus, – pasakojo 
specialistė. – Finale gyvai susitiko trys 
geriausiai pasirodę dalyviai, jie atliko 
pirmosios pagalbos užduotis, aprašy
tas atsitiktinai ištrauktose kortelėse.“ 

Galutiniame etape dalyvavo 
Neurochirurgijos klinikos Neurochi
rurgijos operacinės slaugytoja Rasa 
Lekavičienė, Vaikų chirurgijos klini
kos Vaikų chirurgijos skyriaus ben
drosios praktikos slaugytoja Inesa 
Ševelienė ir Anesteziologijos klini
kos Centrinės anesteziologijos sky
riaus anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojas Rokas Žilys. 

 ■Rokas Žilys.

Dalyvių žinias vertino komisija, ku
rią sudarė komisijos pirmininkas di
rektorius medicinai ir slaugai prof. 
Kęstutis Stašaitis, Širdies, krūtinės 
ir kraujagyslių chirurgijos klinikos 
slaugos vadovė dr. Renata Viman
taitė ir Intensyviosios terapijos klini
kos Centrinės reanimacijos skyriaus 
vyresnioji slaugytojaslaugos admi
nistratorė Virginija Asipauskienė. 

Prizą skirs skyriaus 
slaugytojų kvalifikacijai 
kelti
Geriausiai ir tiksliausiai atli

kęs užduotis pirmąją Interaktyvios 
slaugytojų olimpiados vietą laimė
jo anestezijos ir intensyviosios te
rapijos slaugytojas Rokas Žilys. Jam 
įteiktas1000 eurų piniginis prizas, 
o antrosios ir trečiosios vietos lai
mėtojams įteiktos reprezentacinės 

Kauno klinikų dovanos. Pirmos vie
tos nugalėtojas Rokas pasakojo, kad 
olimpiadai ruošėsi atsakingai ir pa
pildomai domėjosi reikalinga infor
macija. „Užduotys nebuvo lengvos 
ir jas reikėjo atlikti per tam tikrą laiką, 
džiaugiuosi, kad gilinausi į informa
ciją, – pasakojo Rokas. – Slaugytoju 
dirbu dar tik pusantrų metų, bet la
bai smagu, jog yra galimybė daly
vauti tokiuose renginiuose.“

„Kitais metais labai norėčiau 
ne tik dalyvauti, bet ir prisidėti prie 
renginio organizavimo, pritraukti 
dar daugiau dalyvių, kad kuo dau
giau slaugytojų galėtų išbandyti sa
vo jėgas“, – pasakojo Kauno klinikų 
slaugytojas. Rokas, pasitaręs su sky
riaus kolegomis, laimėtą 1000 eurų 
prizą skirs skyriaus slaugytojų kvali
fikacijai kelti.

 Kauno klinikų inf.

Kas vienam 
sergančiam tinka, 
kitam gali visiškai 
sujaukti organizmą

Moteris taip pat turi nuolati
nę gliukozės stebėsenos sistemą 
(gliukozės jutiklį), kuri išmaniajame 
telefone leidžia stebėti cukraus kiekį 
kraujyje, įspėja apie jo pokyčius, pa
rodo rezultatus, išvadas. „Tikiu, kad 
pirmiausia reikia pačiam išmokti 
pažinti savo ligą, kūną, kaip jis 
reaguoja į fizinį aktyvumą, tam tik
rus maisto produktus. Kas vienam 
sergančiam tinka, kitam gali visiš
kai sujaukti organizmą, – teigia pa
cientė. – Gliukozės jutiklis – didelė 

6» pagalba, tačiau ligą turime išmokti 
kontroliuoti patys.“

„Laura – puikus pavyzdys vi
siems, sergantiems cukriniu dia
betu. Nuo pat ligos pradžios ji 
labai motyvuota, stengiasi kuo ge
riau suvaldyti ligą ir praėjus pen
keriems metams pagal diabeto ro
diklius jos ligos kontrolė – artima 
sveikam žmogui“, – džiaugiasi dr. 
D. Šimonienė.

Laura teigia, kad su liga reikia 
draugauti – ne kovoti, o atsiradus 
tingumui kontroliuoti cukrinį dia
betą, pataria prisiminti tikslą. „Suau
gusiųjų Endokrinologijos kliniko
je mačiau pacientų, turinčių įvairių 

sunkių komplikacijų. Seniau pacien
tai neturėjo tokių galimybių valdyti 
ligos, kokias turime dabar, tad ma
no užduotis – išnaudoti jas visas ir 
kuo labiau sumažinti tikimybę pa
tirti stip rias, ligos sukeltas kompli
kacijas“, – mintimis dalijasi pacientė.

Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų Endokrinologijos 
klinika – Lietuvos endokrinolo-
gijos pradininkė. Čia kiekvienais 
metais konsultuojama apie 500 
vaikų ir daugiau nei 6 tūkst. su-
augusiųjų, sergančių įvairių ti-
pų cukriniu diabetu.

N
uo

tr
au

ka
 –

 S
hu

tte
rs

to
ck

 ID
 5

71
88

99
17



8 2022 m. gruodžio 14 d. Nr. 41 avevitaSĖKMĖS ISTORIJA | PROJEKTAI

Tarptautinio oMERO projekto mokymai Genujoje
5» VDR turėtų stebėti, plė

toti ir įgyvendinti bet 
kokio amžiaus regėji

mo negalią turinčio asmens reabi
litacijos procesą, siekti užtikrinti gy
venimo kokybę ir savarankiškumą 
įgalinant bendravimo, mokymosi, 
mobilumo ir orientacijos bei kas
dienio gyvenimo įgūdžius. 

Lapkričio 20–27 d. Genujo
je (Italija) visą savaitę vyko inten
syvūs Erasmus+ projekto oMERO 
mokymai, kurių tikslas – pagerinti 
skirtingų sričių specialistų įgūdžius, 
susijusius su inovatyviais mokymo 
metodais ir technikomis, kuriant 
bandomąją regos negalios reabi
litologo (VDR) mokymo progra
mos versiją. Mokymuose dalyvavo 
LSMU gyd. oftalmologė Agnė Kru
čaitė, sveikatos psichologė dr. Rai
monda Petrolienė ir ergoterapeutė 
Erika Endzelytė. 

Mokymų metu skirtingų sričių 
specialistai (gyd. oftalmologai, psi
chologai, ergoterapeutai ir kt.) dali
josi teorinėmis ir praktinėmis žinio

 ■LSMU atstovės E. Endzelytė, A. Kručaitė ir R. Petrolienė šalia Vila Chiossone, 
kurioje vyko oMERO projekto mokymai.

mis, aktualiomis dirbant su regėjimo 
negalią turinčiais asmenimis.

Teorinių užsiėmimų metu spe
cialistai gilino savo pedagogines 
žinias, mokėsi motyvuojančio poka
lbio ypatumų, susipažino su naujau
siais tyrimais, atskleidžiančiais regė
jimo ir klausos sutrikimų sąsajas su 
senyvo amžiaus žmonių demencija 
ir kognityvinių funkcijų silpnėjimu.

Praktiškai išbandyta 
anketa, sukurta siekiant 
įvertinti namų aplinką
Tarpdisciplininiu požiūriu va

dovaujantis į aklųjų ir silpnaregystę 
turinčių asmenų kasdienių veiklų 
atlikimo mokymą įsitraukė ne tik 
sveikatos priežiūros specialistai, bet 
ir inžinieriai bei architektai, įrengę 
nepritaikyto ir pritaikyto dizaino 
kambarių pavyzdžius, kuriuose 
mokymų dalyviai su regėjimo 
negalią imituojančiais akiniais 
turėjo atlikti kelias užduotis. Buvo 
praktiškai išbandyta anketa, sukur
ta įvertinti namų aplinką. 

Praktinių užsiėmimų metu 
buvo susipažįstama su brailio rašto 
pagrindais, mokomasi orientacijos 
ir mobilumo naudojantis echolo
kacija ir baltąja aklųjų lazdele, vir
tualios realybės simuliatoriumi RE
ALTER išbandoma, kaip skirtingi 
regos lauko defektai (centrinė sko
toma, tunelinis matymas ir hemi
anopsija) paveikia regėjimą ir kas
dienių užduočių atlikimą. Taip pat 
dalyviai turėjo galimybę stebėti Da
vid Chiossone Institute vykstančią 
silpnaregių vaikų reabilitaciją, apsi
lankyti sensoriniame kambary
je (Snoezelen) ir įvertinti aplinkos 
pritaikymą vaikams, kur kiekvieno 
kabineto durys, siekiant lavinti tak
tilinį jutimą, pažymėtos funkciją nu
sakančiais daiktais, pvz.: akiniai žymi 
ortoptisto kabinetą. 

Neišdildomą įspūdį dalyviams 
paliko Genujos universiteto Clini
ca Oculista organizuoti pietūs tam
soje, kuomet teko valgyti uždeng
tomis akimis, tai dar geriau padėjo 
suprasti nereginčio asmens patirtis.

 ■Doc. I. Valantienė.

Kepenų transplantacija tapo 
vienintele galimybe išgyventi
Rolandas šiuo metu šypsosi ir džiaugiasi nauju sveiko gyvenimo etapu. 
Dar prieš kelis mėnesius vyras nežinojo, ar medikams pavyks išgelbėti jo 
gyvybę. „Pacientui diagnozuota pažengusi kepenų cirozė su visomis gali-
momis jos komplikacijomis, žymiu kepenų funkcijos nepakankamumu ir 
inkstų pažaida, reikalaujančia pakaitinės inkstų terapijos“, – apie Rolando 
būklę pasakoja Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos Gastroentero-
logijos skyriaus vadovė doc. dr. Irena Valantienė.

Norint išgelbėti gyvybę 
buvo būtina kepenų 
transplantacija
Rolandas ligos pradžioje di

delių nusiskundimų neturėjo, neri
mą kėlė tik vienas simptomas. „Man 
dažnai tindavo kojos, tačiau į tai per 
daug nekreipiau dėmesio, – prisi
mena vyras. – Kai artimieji pastebė
jo mano geltonuojančius akių balty
mus – sunerimau, maniau, kad man 
gelta ir iškart kreipiausi į medikus.“

Deja, akių baltymai Rolandui 
gelto dėl kepenų funkcijos nepa
kankamumo. „Pradėjus tikslinį paci
ento gydymą, vyro būklė negerėjo: 
kepenų funkcijos nepakankamumas 
progresavo, o dėl sutrikusio kraujo 
krešėjimo pacientas kraujavo iš įvai
rių kūno vietų: nosies, gleivinių, virš
kinamojo trakto“, – apie sunkią Kau
no klinikų paciento būklę pasakoja 
doc. dr. I. Valantienė. Rolandui bu
vo tęsiamos hemodializės, kartojosi 
bakterinės infekcijos. Norint išgelbė
ti vyro gyvybę buvo būtina kepenų 
transplantacija.

Pasiryžo atlikti sudėtingą 
operaciją
Kol pacientas tinkamo kepenų 

donoro laukė kiek daugiau nei tris 
mėnesius, jo būklė sparčiai blogė
jo. „Transplantacijos operacijai paci
entas vyko iš Intensyviosios terapijos 
skyriaus ir kėlė didelį nerimą visai ko
mandai, – prisimena docentė. – Dėl 

sunkios Rolando būklės kilo baimė, 
kad jis transplantacijos gali neatlaiky
ti, bet kito būdo išgelbėti mūsų paci
ento gyvybę tiesiog nebuvo.“ 

Tiek pacientas, tiek Kauno klini
kų specialistų komanda nesudvejo
jo ir pasiryžo atlikti sudėtingą kepe
nų transplantaciją, kuriai vadovavo 
Kauno klinikų Chirurgijos klinikos 
gydytojai chirurgai doc. dr. Alber
tas Daukša ir dr. Povilas Ignatavičius. 

Doc. dr. A. Daukša sako, paci
ento būklė buvo itin sudėtinga, to
dėl komandai teko nemenkas iš
šūkis priimti sprendimą, ar atlikti 
transplantaciją. „Rolandas transplan
tacijos laukiančiųjų sąraše buvo pir
mas, bet jo būklė – kritiškai sunki. Vi
sų transplantacijos komandos narių 

palaikymas ir ryžtas įkvėpė nedvejo
ti ir atlikti sudėtingą procedūrą“, – 
pastebi docentas.

Transplantacija Rolandui atlikta 
sėkmingai. „Užtrukome apie 4 valan
das, kai įprastai kepenų transplanta
cijos atliekamos per 5 valandas. Gy
dytojų ir slaugytojų susikaupimas 
užtikrino sklandžią ir greitą operaci
jos eigą, – priduria doc. dr. A. Dauk
ša. – Džiaugiamės, kad transplantaci

ja buvo sėkminga ir pacientas sveiko 
labai sparčiai.“

Dovanojo antrą šansą 
gyventi
Kepenų transplantacija dova

nojo Rolandui antrą šansą gyventi 
kokybišką ir sveiką gyvenimą. „Paci
entui visiškai atsikūrė inkstų veikla, 
išnyko hemodializių poreikis, kepe
nų funkcija puiki – jo gyvenimas pa

sikeitė tik į gera“, – teigia docentė 
I. Valantienė.

„Jaučiuosi gerai, nesitiki, kad 
kepenų transplantacija atlikta vos 
prieš kelias savaites. Esu pasiruošęs 
vykti į reabilitaciją ir sustiprėti“, – 
šypsosi Rolandas.

Docentė I. Valantienė priduria, 
kad sėkminga kepenų transplanta
cija – visos komandos profesionalu
mo rezultatas. Tai kruopštaus darbo 
vaisius ir puikus pavyzdys net sun
kiausios būklės pacientams, paskata 
neprarasti vilties. „Tikiu, kad sėkmės 
istorijos paliečia ne tik laukiančiuo
sius organų transplantacijos, bet ir 
dar dvejojančius dėl donorystės“, – 
sako doc. dr. I. Valantienė.

Kauno klinikų inf.

Kauno klinikos yra vienas iš dviejų medicinos centrų Lietuvoje, 
kuriame atliekamos kepenų persodinimo operacijos. Pastaraisiais 
metais čia atliekamas rekordinis skaičius kepenų transplantacijos 
operacijų: 2021-aisiais atlikta net 16, o šiais metais jau viršija 18 
šių sudėtingų operacijų.
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2022ųjų ir visų ankstesnių me
tų finalinių etapų dalyviai bei gar
būs svečiai šiemet buvo pakviesti į 
iškilmingą apdovanojimų ceremo
niją, kuri vyko šventiškai išpuoštoje 
Raudondvario pilyje (Kauno r.). 

Sveikinimai vaistininkams
Daug gražių žodžių ir linkėji

mų vaistininkai išgirdo iš sveikatos 
apsaugos viceministro Aurimo Peč
kausko, LSMU prorektoriaus prof. 
Kęstučio Petrikonio, LSMU Farma
cijos fakulteto dekanės prof. Ramu
nės Morkūnienės, kitų garbių svečių.

Sveikinimą šių metų nugalėto
jams ir visiems šalies vaistininkams 
atsiuntė Seimo pirmininkė Viktorija 
ČmilytėNielsen.

„Šiandien apdovanoti geriausi 
2022 metų vaistininkai, tačiau apdo
vanojimo ir padėkos yra vertas kie
kvienas šios profesijos atstovas, kas
dien susiduriantis su sudėtingomis 
situacijomis, kurias tenka įvertinti, 
suvaldyti ir suteikti žmonėms tinka
mą pagalbą, – sveikinime pažymė
jo Seimo pirmininkė. – Dėkoju už 
sunkų darbą ir svarų indėlį į Lietu
vos sveikatos apsaugą. Džiugių ar
tėjančių šventų Kalėdų ir taikių Nau
jųjų metų!“

Dar vienas sveikinimas šventi
nio renginio dalyvius pasiekė iš Ny
derlandų – jį pasirašė Tarptautinės 
farmacijos federacijos prezidentas 
Dominikas Jordanas (Dominique 
Jordan).

„Man, kaip Tarptautinės farma
cijos federacijos prezidentui, dide
lė garbė kreiptis į jus Lietuvos metų 
vaistininko rinkimų nugalėtojų ap
dovanojimo proga, – savo sveikini
me rašė ponas D. Jordanas. – Mūsų 
federacija atstovauja 4 milijonams 

vaistininkų, farmacijos mokslinin
kų ir pedagogų visame pasaulyje. 
Didžiuojamės tarp savo narių skai
čiuodami ir Lietuvos vaistininkus. 
Tarptautinis bendravimas yra labai 
svarbus, ieškant tvarių ir veiksmingų 
sprendimų ne tik dėl koronaviruso 
pasekmių – susivieniję galime tobu
linti savo profesiją, siekdami gerinti 
sveikatą Lietuvoje ir už jos ribų. Fe
deracija įsitikinusi, kad labai svarbu 
remti ir pripažinti asmenis, kurie sa
vo vizijomis ir įsipareigojimais įneša 
savo indėlį į mūsų profesiją ir ben
druomenes. Sveikinu nugalėtojus 
ne tik už darbą, bet ir už pavyzdį ki
tiems. Dėkoju ne tik šių apdovano
jimų laureatams, bet ir visiems kole
goms Lietuvoje už atsidavimą mūsų 
profesijai. Tegyvuoja mūsų federaci
ja! Tegyvuoja Lietuvos vaistinė!“

Viena iš Lietuvos metų vaisti
ninko rinkimų organizatorių, žurna
lo „Farmacija ir laikas“ vyriausioji re
daktorė, LSMU Farmacijos fakulteto 
prof. Loreta Kubilienė pabrėžė, jog 
šiemet vaistininkų konkursas buvo 
skelbiamas ypatingų pokyčių švie
soje, akcentuojant ir didžiuojantis, 
kokia svarbi ir reikšminga sveikatos 
sistemos dalis yra vaistininkai.

2022 metų finalinio etapo 
dalyviai
Į aukščiausius rinkimų „Lie

tuvos metų vaistininkas 2022“ ap
dovanojimus pretendavo šie vais
tininkai: Jūratė Beržinienė (Telšiai) 
ir Giedrė Tautkevičienė iš Kauno 
(vaistinių tinklo „Gintarinė vaistinė“ 
atstovės), Vaida Andrėnienė (Vilnius) 
ir Aivara Bernotaitė iš Kauno (BENU 
VAISTINĖ LIETUVA tinklo atstovės), 
Jūratė Cijunaitienė (Vilnius) ir Re
da PilkytėKlimienė iš Priekulės 

(CAMELIA tinklo atstovės), Asta Kve
daravičiūtė iš Alytaus ir Rasa Kerai
tė iš Vilniaus (EUROVAISTINĖS atsto
vės), Leonora Puodžiūnaitė (Kaunas) 
ir Ignas Inčius iš Vilniaus (APOTHEKA 
PHARMA VAISTINĖ tinklo atstovai), 
Laurynas Nikolajevas (Šiauliai) ir Gin
tarė Jackytė iš Kauno (tinklo „NORFA 
vaistinė“ atstovai), Žydrūnė Šuopy
tė (Šakiai, „Ramunėlės vaistinė“) ir 
nepriklausomoms vaistinėms ats
tovaujančios Irena Rastauskienė iš 
Ukmergės bei Vitalija Neverauskie
nė iš Joniškio.

Vertinimo komisijai teko 
nelengva užduotis
Vertinimo komisijai buvo sun

ku apsispręsti, renkant nugalėto
ją, nes visi į konkurso finalinį eta
pą patekę farmacininkai pasirodė 
aukščiausiu lygiu – komisiją stebi
no gausiomis profesinėmis žiniomis, 
aukščiausia kvalifikacija, didžiule pa
tirtimi, taip tik dar kartą patvirtinda
mi, kad farmacijos specialistų teikia
momis farmacinėmis paslaugomis, 
patarimais ir rekomendacijomis drą
siai galima tikėti ir 
pasitikėti. 

Paskelbti ir apdovanoti 
„Lietuvos metų vaistininkas 2022“ 
rinkimų nugalėtojai
Paskelbti ir apdovanoti penktųjų „Lietuvos 
metų vaistininko“ rinkimų nugalėtojai. 
Konkursą, kaip ir ankstesniaisiais metais, 
organizavo Kaune leidžiamas specializuo-
tas žurnalas „Farmacija ir laikas“ kartu su 
instituciniu partneriu Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Medicinos akademijos 
(LSMU MA) Farmacijos fakultetu.

 ■ Sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.  ■LSMU MA FF dekanė prof. R. Morkūnienė.

 ■Padėkos raštai visiems finalinio etapo dalyviams.

 ■LSMU prorektorius prof. Kęstutis Petrikonis, LSMU Farmacijos fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė, aukso meda-
lio laimėtoja Rasa Keraitė ir sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.

 »10  ■Kaunietei G. Tautkevičienei apdovanojimą įteikė ES komisaras Vytenis Povilas 
Andriu kaitis ir LSMU MA Farmacijos fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė.
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Koncerte dalyvavo tautinių 
šokių ansamblis „Ave Vita“, tautinių 
šokių kolektyvas „Džigūnas“, akade
minis choras „Neris“, LSMU tarptau
tinių studijų studentai, LSMU gim
nazijos pradinės mokyklos tautinių 
šokių grupė ir tautinių šokių kolek
tyvas „Eglynėlis“.

Renginyje buvo galima pra
mokti ir kitų tautų šokių: po koncer
to studentai iš Indijos, Ukrainos, Ka
zachstano mokė susirinkusius savo A.
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Kalėdų ritmu: Universitete įžiebta 
eglė, pasidžiaugta kūrybine sėkme
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) meno kolektyvai šventinį laikotarpį 
pasitiko gražiu akcentu. Penktadienį, gruo-
džio 9-ąją, LSMU Veterinarijos akademijos 
Žalčio salėje nuskambėjo nuotaikingas kon-
certas „Papuoškime Kalėdų eglę kartu!“. 

tautinių šokių žingsnelių, neatsiliko 
ir LSMU kolektyvai.

Šiltas pasibuvimas, kurio 
metu vaišintasi arbata ir naminiais 
kepiniais, buvo puiki proga pasi
džiaugti kūrybiniais metais, įvertinti 
kolegas, pasidalyti įspūdžiais prade
dant džiugų Kalėdų laukimo laiko
tarpį. 

LSMU Komunikacijos tarnybos  
Vidinės ir išorinės komunikacijos 

skyriaus inf.

Paskelbti ir apdovanoti „Lietuvos metų 
vaistininkas 2022“ rinkimų nugalėtojai

9» „Visi kandidatai buvo 
be galo stiprūs, kiekvie
nas pretendentas į me

tų apdovanojimus pasirodė kaip 
labai profesionalus, nuoširdus, no
rintis padėti, o ne galvojantis apie 
pardavimus farmacijos specialistas. 
Tas labai džiugina“, – po pokalbio su 
finalinio etapo dalyviais kalbėjo ver
tinimo komisijos narė, sveikatos ap
saugos ministro patarėja Alina Saka

 ■Renginio „Lietuvos metų vaistininkas 2022“ finalinio etapo dalyviai.

lauskienė, užsiminusi, jog klausantis 
finalinio etapo dalyvių jai ir pačiai ki
lo noras sugrįžti dirbti į vaistinę. 

Gydytojas, istorikas, politikas, 
Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo akto signataras, Europos 
Sąjungos komisaras Vytenis Povilas 
Andriukaitis irgi džiaugėsi Lietuvos 
vaistininkų profesionalumu. 

„Pirmą kartą dalyvavau tokios 
komisijos darbe ir galiu nuoširdžiai, 

atvirai pasakyti – be galo stiprūs visi 
kandidatai, – pabrėžė jis. – Sujaudi
no tai, kad jie neišdavė savo mokslo 
pagrindų, kad, nepasidavę spaudi
mui, puikiai supranta įgyto diplomo 
vertę. Vaistininkų etinis apsispren
dimas, jų kompetencija jiems yra 
švyturys. Taigi visi jie gali būti savo 
profesijos ambasa
doriais. Šaunuoliai!“  ■Lietuvos metų vaistininkė Jūratė Cijūnaitienė (centre) su JE kardinolu Sigitu 

Tamkevičiumi ir žurnalo „Farmacija ir laikas“ vyr. redaktore prof. Loreta Kubiliene. »11
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Medicinos akademijoje:
Farmacijos fakultete:
 ■1 mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, 

atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių) ir 1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo 
kryptis – biologija, atlyginimas 1882,40 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių) Farmacinių technologijų instituto Far-
macijos mokslinėje laboratorijoje. 
 ■1 vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,35 et., mokslo kryp-

tis – farmacija, atlyginimas 1900,51 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, 
neatskaičius mokesčių) Farmacinių technologijų instituto Biofar-
macinių tyrimų laboratorijoje. 

Medicinos fakultete:
 ■1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – filologija, atlyginimas 

1665,20 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kal-
bų ir edukacijos katedroje.
 ■1 lektoriaus (0,65 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 1810,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
ir 1 docento (0,25 et. mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 
1810,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Fizi-
ologijos ir farmakologijos institute.
 ■1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 

1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Au-
sų, nosies ir gerklės ligų klinikoje.
 ■1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlygini-

mas 2172,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) 
Endokrinologijos klinikoje.
 ■1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 

2081,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kar-
diologijos klinikoje.
 ■1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 

1764,60 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Uro-
logijos klinikoje.
 ■2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (1 × 0,25 et., mokslo 

kryptis – biologija, 1 × 0,75 et. mokslo kryptis – biochemija, atly-
ginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokes-
čių) ir 1 mokslo darbuotojo (0,35 et., mokslo kryptis – medici-
na, atlyginimas 1616,33 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 

mokesčių) Imunologijos ir alergologijos klinikos Imunologijos la-
boratorijoje.

Slaugos fakultete:
 ■1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 

2353,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Re-
abilitacijos klinikoje.

Endokrinologijos institute:
 ■1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – 

medicina, atlyginimas 1629,00  Eur už 1,0  et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių) Cukrinio diabeto laboratorijoje.
 ■1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0  et., mokslo kryp-

tis – biologija, atlyginimas 1540,31 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių) Bendrosios endokrinologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikala-
vimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 
2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifi-
kacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuo-
tojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti mokslinio dar-
bo patirties farmacinių formų technologijų srityje – mokslo dar-
buotojo pareigoms eiti; turėti vadovavimo projektams patirties, 
mokslinio darbo su ląstelių kultūromis patirties, turėti ląstelių 
energetinio metabolizmo analizės, imuninio ląstelių žymėjimo 
metodų taikymo ir užląstelinių pūslelių tyrimų patirties – vyriau-
siojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacijos mokslinėje 
laboratorijoje. 2. Turėti vadovavimo projektams patirties, moksli-
nio darbo patirties šiuolaikinių analitinių metodų plėtros srityje, 
įskaitant analitinės skysčių chromatografijos taikymą – vyriausio-
jo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Biofarmacinių tyrimų labo-
ratorijoje. 3. Turėti patirties dėstyti specialybės užsienio (anglų) 
kalbą ir medicininės literatūros vertimą medicinos, odontologi-
jos, farmacijos, visuomenės sveikatos studijų krypčių studen-
tams – lektoriaus pareigoms eiti Kalbų ir edukacijos katedroje. 
4. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo oto-
rinolaringologo – docento pareigoms eiti Ausų, nosies ir gerklės 

ligų klinikoje, gydytojo endokrinologo – profesoriaus pareigoms 
eiti Endokrinologijos klinikoje, gydytojo kardiologo – docento pa-
reigoms eiti Kardiologijos klinikoje, gydytojo urologo – docento 
pareigoms eiti Urologijos klinikoje. 5. Turėti patirties atlikti imu-
nologinius tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms 
eiti, turėti patirties rengiant ir vykdant mokslinius tyrimus, gebė-
ti formuoti imuninio atsako tyrimų kryptį – mokslo darbuotojo 
pareigoms eiti Imunologijos ir alergologijos klinikos Imunologi-
jos laboratorijoj. 6. Turėti dėstymo Medicinos studijų programos 
studentams patirties, gebėti vadovauti įvairių sričių studentų, re-
zidentų mokslinei veiklai, vesti kvalifikacinius kursus reabilitaci-
jos tema, turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją – pro-
fesoriaus pareigoms eiti Reabilitacijos klinikoje.

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

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

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

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

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

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei te-
lefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2023 m. sausio 14 d. Personalo tar-
nybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas. Pasitei-
rauti: tel. 8 37 465415. 

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

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

Paskelbti ir apdovanoti „Lietuvos metų 
vaistininkas 2022“ rinkimų nugalėtojai

10» „Lietuvos metų 
vaistininkas 
2022“ – „Camelia“ 
vaistinių tinklo 
atstovė

Iškilmingoje apdovanojimų ce
remonijoje Lietuvos metų vaistininką 
tradiciškai paskelbė JE kardinolas, Jo 
Eminencija Sigitas Tamkevičius. Tai 
„Camelia“ vaistinių tinklo vaistininkė 
Jūratė Cijunaitienė. Ji jau aštuonio

 ■Rinkimų nugalėtojai su komisijos nariais. ■Rinkimų nugalėtojų pasveikinti atvyko garbūs svečiai.

lika metų sėkmingai vadovauja Vil
niuje veikiančiai didžiausiai šio tinklo 
vaistinei, anksčiau įvertinta sveikatos 
apsaugos ministro ir „Camelia“ vais
tinių tinklo padėkomis, o pernai Jūra
tės Cijunaitienės vadovaujama vais
tinė organizacijos rinkimuose gavo 
Metų vaistinės nominaciją.

Aukso medaliu apdovanota 
vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ vaisti
ninkė, šio tinklo Darbo tarybos narė, 

projektų ir pranešimų sveikatinimo 
temomis rengėja Rasa Keraitė (ji ir
gi dirba Vilniuje).

Na, o sidabro medaliu pasipuo
šė vaistinių tinklo „Gintarinė vais
tinė“ atstovė, ilgametė bendrovės 
LIMEDIKA mentorė kaunietė Giedrė 
Tautkevičienė. 

Po iškilmingų apdovanojimų 
renginio svečiams koncertavo Kau
no valstybinio muzikinio teatro solis

tė Ieva Goleckytė (sopranas), Valsty
binio operos ir baleto teatro solistas 
Joris Rubinovas (bosas), jiems akom
ponavo pianistė Laura Katinienė.

Išrinkti jau penki Lietuvos 
metų vaistininkai
Pirmieji šalies vaistininkystės 

istorijoje Lietuvos metų vaistinin
ko rinkimai buvo organizuoti 2018 
metais, jų nugalėtoju tapo vilnietė 

Kristina Vaičaitienė („Gintarinė vais
tinė“). 2019 metų geriausiu pripažin
tas vaistininkas Tadas Labanauskas 
iš Šiaulių („Gintarinė vaistinė“). Dar 
po metų, 2020aisiais, vertinimo ko
misija daugiausia balų skyrė ir nu
galėtoju paskelbė „Camelia“ tinklo 
vaistinės vadovą Rimvydą Blyną (Vil
nius), o pernai nugalėtoja tapo irgi 
„Camelia“ tinklo atstovė iš Vilniaus 
Virgilija Bečelytė.
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Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui Algimantui Evilčiui,  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Reumatologijos klinikos docentą gydytoją 

reumatologą Egidijų Eviltį nuoširdžiai užjaučia Vidaus ligų departamento kolegos.

Kviečiame Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) bend-
ruomenės narius ir visus, pažino-
jusius prof. Aldoną Lukoševičiūtę 
(1929–2016), į profesorės atmini-
mo renginį.

Atminimo renginys vyks gruo-
džio 16 d. (penktadienį) 13–15 val. 
Kauno klinikų Didžioje auditorijoje 
(Eivenių g. 2, Kaunas).

Profesorė  – Lietuvos mokslų 
akademijos akademikė-ekspertė, 
Reanimatologijos-intensyviosios 
terapijos ir specializuotos kardio-
logijos pradininkė, Klinikinės defi-
briliacijos ir stimuliacijos metodų 
iniciatorė Lietuvoje, 1975–1994 m. 
prof. Aldona Lukoševičiūtė vado-
vavo Anesteziologijos-reanimato-
logijos katedrai.

KVIEČIAME Į PROFESORĖS ALDONOS 
LUKOŠEVIČIŪTĖS ATMINIMO RENGINĮ

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

Susitikę kalbėsimės apie jūrą ir literatūrą, sklaidysime knygas, bandysi-
me perprasti „Nulinio plūdrumo“ paslaptis, patikrinti, ar „Jūra nesupran-
ta metaforų“, o „Klajonės po jūrą ir save“ galbūt atskleis „Vyriško torto re-
ceptą“ 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 drus-

kos“.... („Nulinio plūdrumo“ galinis viršelis).
Bus smagus pasibuvimas. Gal išgirsime jūros ošimą, gal įkvėpsime jū-

ros vėjo....
Laukiame visų, besižavinčių ir jūra, ir literatūra, visų, kam nesvetimas bu-

rių plazdėjimas ir bangų sūrumas, kam metafora – kasdienė gyvenimo pa-
lydovė ir žodžio meistrystė – gyvenimo būdas.

Iki pasimatymo literatūriniame kruize!

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 4–6 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyks NUOTOLI-
NIAI profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai veterinarijos gydytojams tema 
„Antimikrobinių vaistų naudojimas šiuolaikinėje veterinarijoje“. Kur-
sų programa registruota Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos, Nr. 326.

Programos apimtis 8 ak. val. (0,3 ECTS). Kursai vyks nuotoliniu būdu LSMU 
platformoje. Dalyviai turi susikurti paskyrą šioje platformoje. Kursų kaina vie-
nam asmeniui 40,00 Eur (+pažymėjimas 6,00 Eur).

Norintieji dalyvauti kursuose turi registruotis svetainėje „Medas“. Kurso ko-
das – KMU922. Įėjus reikia spausti „naujo specialisto registracija“, užpildyti 
savo vartotojo paskyrą ir susikurti prisijungimo duomenis: vartotojo vardą 
ir slaptažodį. Prisijungę pagal šiuos duomenis, tapsite sistemos vartotoju ir 
galėsite pateikti paraišką į kursą. Jei pildant savo paskyrą nerasite reikiamos 
darbo įstaigos, pasirinkite – kitą.

Registracija vyks iki sausio 2 d. Užsiregistravusiems kursų dalyviams bus 
išsiųstas kvietimas su sąskaita apmokėti. Kilus klausimų, kreipkitės į Mariją 
Ivaškienę (tel. 8 699 34060, el. paštu: marija.ivaskiene@lsmuni.lt).

NUOTOLINIAI profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
kursai veterinarijos gydytojams 

Mūsų šeima dėkoja Kauno klinikų Akušerijos ir gine
kologijos klinikos akušerei Genovaitei Jasulevičei ir 

jos komandai už 2022 m. lapkričio 3 dieną priimtą gim
dymą, kurio metu gimė sūnus Dominykas. Dėkojame 
Jums už pastangas, malonų bendravimą ir profesiona
lumą priimant naują gyvybę. Tik su tokiais nuostabiais 
savo srities profesionalais gimdymas atrodo lengves
nis. Didelis ačiū!

Rūta Šakalytė

Visos šeimos vardu norime padėkoti Kauno klinikų 
Chirurgijos klinikos Kasos kepenų ir tulžies latakų sky

riaus gydytojui Kęstučiui Urbonui už puikiai atliktas ope
racijas ir suteiktą galimybę gyventi toliau. Esame be galo 
dėkingi už jo rūpestį, pagalbą, profesionalumą, nuošir
dumą ir atsidavimą pacientams. Taip pat dėkojame rezi
dentams, operacinės darbuotojams, intensyvios palatos 
bei reanimacijos slaugytojoms, jų padėjėjoms bei valy
tojoms už jų nuoširdų rūpestį. Linkime stiprybės, ištver
mės ir sveikatos. Ačiū Jums labai.

Ž. Sakalauskienė. Biržai

Nuoširdžiai dėkojame už vyro ir senelio Sigito Kasakai
čio išgelbėtą gyvybę, kai jis rugsėjo 14 dieną sukniu

bo prie Kauno klinikų Kardiologijos klinikos.
Pirmieji pribėgę prie jo buvo studentai, vėliau prie jų 
prisijungė Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagys

lių chirurgijos klinikos Širdies chirurgijos anesteziologi
jos ir intensyviosios terapijos skyriaus vyresnioji slaugyto
jaslaugos administratorė Kristina Skrockienė ir gydytojas 
rezidentas Rokas Nekrošius.
Taip pat dėkojame Kardiologijos klinikos Kardiologi
jos intensyviosios terapijos skyriaus, Išeminės širdies li
gos skyriaus personalui, Širdies aritmijų skyriaus vado
vui prof. Arui Puodžiukynui, Intervencinės kardiologijos 
skyriaus vadovui prof. Ramūnui Unikui, gydytojui kardio
logui Martynui Jurėnui, Kulautuvos reabilitacijos ligoni
nės personalui.
Nuoširdus ačiū ir LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos 
skyriaus gydytojai Aurelijai Nakutienei ir visam skyriaus 
personalui.
Dėkojame visiems, kurie padėjo ir išgelbėjo mūsų arti
mojo gyvybę.

Kasakaičių šeima

Nuoširdžiai dėkoju Kauno onkologinės ligoninės gy
dytojai onkologei chemoterapeutei Rasai Malony

tei už profesionalumą, jautrią pagalbą, šiltus pokalbius 
ir nuoširdų rūpestį viso gydymo metu. Taip pat dėko
ju visam Chemoterapijos dienos skyriaus personalui už 
pagalbą ir gydymą. Linkiu Dievo palaimos ir nepervarg
ti. Tegul laimė ateina į Jūsų gyvenimą dvigubai tiek, kiek 
išdalinate kitiems.

Angelė Aleknavičienė 

PADĖKA

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Vaikų ligų 
klinikoje (darbo užmokestis nuo 1259,53 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 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 
2022-12-27. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Energetikos ir inžinerinių tinklų tarnybos vado-
vo 1,0 et. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno 
klinikose (darbo užmokestis nuo 2760,30 už 1,0 et. dar-
bo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Pretenden-
tai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biu-
džetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo 
nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vals-
tybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų pa-
dalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavi-
mų patvirtinimo“ nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. 
Turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patir-
tį su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis 
susijusioje srityje.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvir-
tinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavi-
nimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), vie-
šųjų ir privačių interesų deklaraciją, veiklos planą, pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-12-27. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Administratoriaus 1,0 et. (2 × 0,5 et.) Urologijos kli-
nikoje (darbo užmokestis nuo 1157,33 iki 2025,03 Eur už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: turėti ne že-
mesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsila-
vinimą, raštvedybos žinios, mokėti dirbti kompiuteriu ir 
šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapaty-
bę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo ap-
rašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvali-
fikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų 
kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą, pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
2022-12-27. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Gydytojo endokrinologo 1,5 et. (1 × 1,0 et., 1 × 0,5 
et.,) Endokrinologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 
2122,29 iki 2416,33 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 
2022-12-27. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Biomedicinos technologo 1,0 et. Laboratorinės me-
dicinos klinikos Mikrobiologijos laboratorijoje (darbo už-
mokestis nuo 1369,04 iki 1580,38 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta biomedi-
cinos technologo profesinė kvalifikacija.

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 
2022-12-27. 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:

https://medas.lsmu.lt/
https://medas.lsmu.lt/kursas/1645183741
mailto:marija.ivaskiene@lsmuni.lt
mailto:marija.ivaskiene@lsmuni.lt
mailto:marija.ivaskiene%40lsmuni.lt?subject=
http://zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt
http://zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt
http://zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt
http://zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt
http://zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt

