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Visuomenės 
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kūrimo, tobulinimo 
ir vertinimo 
kompetencijos 
įvertintos dar vienu 
tarptautiniu 
pripažinimu  »3

 »6
Gydymas gama peiliu 
palengvino Rasos 
kasdienybę

Keičiasi ne tik 
programos 
pavadinimas, 
bet ir turinys
Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 
Veterinarijos fakultete 
vykdomos į visuomenės, 
darbo rinkos ir studento 
poreikius orientuotos 
studijų programos. Vie-
na iš jų – Veterinarinė 
maisto sauga – yra vyk-
doma nuo 2004 m.

Prof. dr. Gintarė Zaborskienė
Maisto saugos ir kokybės 
katedra

Pakeistas pavadinimas
Besikeičiantys darbo rinkos 

poreikiai, naujausi mokslo ir tech-
nologijų pasiekimai įpareigoja 
nuolat tobulinti studijų programų 
turinį, vykdymo būdus, studijų re-
zultatus. Todėl neatsitiktinai LSMU 
Senato nutarimu Nr. 165-03 buvo 
priimtas sprendimas nuo 2023 m. 
sausio 1 d. pakeisti studijų pro-
gramos pavadinimą „Veterinari-
nė maisto sauga“ į „Maisto sauga“ 
(I ir II pakopos). Naujasis progra-
mos pavadinimas aiškiau atliepia 
programoje siekiamus tikslus ir re-
zultatus bei visuomenės sveikatos 
studijų krypties aprašo (2022 m. 
rugsėjo 13 d. LR švietimo, moks-
lo ir sporto ministro įst. Nr. V-1426) 
nuostatas, yra aiškiau atpažįstamas 
tarptautinėje erdvėje, lengviau 
suprantamas savo ateities studi-
jas planuojantiems moksleiviams, 
kas bus studijuojama ir 
kokios kompetencijos 
bus įgyjamos. 

Studijų programa 
„MAISTO SAUGA“ – 
pokyčiai ir įžvalgos 
ateičiai

 »3 »2

 »5

2022-ieji – rekordiniai organų 
transplantacijų metai Kauno klinikose
2022 metai Kauno klinikose ypatingi organų 
transplantacijų skaičiumi: atliktos net 7 širdies ir 
19 kepenų transplantacijų. Kauno klinikų Stacionarinių 
paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas doc. Evaldas 
Padervinskis pastebi, kad didėjantys transplantacijų 
skaičiai – organų donorystės programos ir visos 
daugiadalykės komandos indėlis, gerinantis donorinių 
organų prieinamumą Lietuvos pacientams. 

LSMU sukvietė pasaulinius 
edukacijos lyderius: 
dėmesio centre – 
pakopinės kompetencijos
Praėjusią savaitę į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (LSMU) rinkosi tarptautiniai 
medicinos edukacijos autoritetai – juos subūrė tradicinė universiteto konferencija „Diplomatai 
už gyvybę“. Šių metų renginys ypatingas – jis sutampa su Lietuvoje pradedamu diegti ilgai 
lauktu pakopinių kompetencijų modeliu. Į tai krypo dvi dienas trukusios diskusijos, kurių 
metu LSMU sėmėsi ekspertinės patirties.  

 ■Aukšto akademinio lygio konferencijoje – erudicijos ir puikaus humoro jausmo varžytuvės: didieji transatlantiniai debatai tarp Šiaurės Amerikos ir Europos medici-
ninės edukacijos ekspertų ne kartą sulaukė palaikymo šūksnių, juoko ir aplodismentų. 
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LSMU sukvietė pasaulinius edukacijos 
lyderius: dėmesio centre – pakopinės 
kompetencijos

Sima Kazarian

Patirties sėmėsi iš 
geriausiųjų

Nuo šių metų Lietuvoje prade-
damas taikyti pakopinių kompeten-
cijų modelis – ilgai lauktas proveržis 
medicinos rezidentūros studijų sis-
temoje, kuriam rengtasi ne vienus 
metus. Nors apie pakopines kom-
petencijas diskutuota ir ankstesnė-
se LSMU organizuojamose konfe-
rencijose „Diplomatai už gyvybę“, 
tačiau šiemet ši tema buvo aktua-
lijų viršūnėje. 

Dalydamasis šviežiausiais ren-
ginio įspūdžiais, šios konferencijos 
organizacinio komiteto vadovas Po-
diplominių studijų centro dekanas 
prof. Juozas Kupčinskas džiaugėsi, 
kad į LSMU atvyko pasauliniai me-
dicininės edukacijos lyderiai iš Karo-
linskos Instituto (Švedija), McGill, To-
ronto (Kanada), Grioningeno, Vrije, 
Utrechto (Nyderlandai) bei Ben Gu-
rion (Izraelis) universitetinių centrų. 
„Tai žmonės, vadovaujantys pagrin-
dinėms pasaulio medicininės edu-
kacijos organizacijoms ir tarptauti-
niu mastu formuojantys medicinos 
edukacijos politiką“, – pabrėžė prof. 
J. Kupčinskas. Prof. Linda Snell, prof. 
Adelle Atkinson, prof. Fedde Sche-
ele, prof. Jonas Nordquist, prof. Olle 
Cate ir kt. – visame pasaulyje žino-
mi medicininės edukacijos eksper-
tai, kurie diegė pakopinių kompe-
tencijų modelius savo šalyse.

1»

Kuriant Lietuvos medicinos re-
zidentūros studijų pakopinių kom-
petencijų modelį, buvo išanalizuo-
ti Vakarų šalyse taikomi modeliai. 
„Nors esme jie panašūs, tačiau yra 
adaptuoti kiekvienos šalies teisinei 
sistemai, istoriškai susiklosčiusioms 
medicininės praktikos aplinkybėms. 
Mes gilinomės į kanadiečių, ameri-
kiečių ir olandų pakopinių kompe-
tencijų sistemą, nes šios šalys pa-
siekusios didžiausios pažangos. 

Labiausiai mūsų sistemai tikę pavyz-
džiai tapo rėmais ir pagrindu LSMU 
modeliui“, – pasakojo profesorius.

Lietuvoje LSMU bendradarbia-
vo su skirtingų specialybių atstovais, 
Vilniaus universitetu, nes pakopinių 
kompetencijų sąrašas kiekvienai 
specialybei visuose universitetuo-
se yra bendras. J. Kupčinskas įspėja, 
kad kelionė tik įpusėjo – pakopinių 
kompetencijų modelio diegimas 
dar pareikalaus pastangų. „Reikės 

išspręsti likusius teisinius aspektus, 
užtikrinti elektroninio dienyno tech-
ninę priežiūrą, fakulteto ir būsimųjų 
kolegų įsitraukimą ir kitus organiza-
vimo bei įgyvendinimo aspektus“, – 
ateities iššūkius vardijo dekanas. 

Todėl konferencijos metu nu-
skambėję pranešimai, seminarai bu-
vo tikslingai orientuoti į pakopinių 
kompetencijų modelio diegimo ak-
tualijas. Užsienio ekspertai pasakojo 
apie problemas, su kuriomis susidū-

rė diegiant pakopines kompetenci-
jas savo šalyse, kas jiems buvo su-
dėtingiausia.

Taip pat svečiai įvertino, kad 
Lietuva su kompetencijų modeliu 
yra smarkiai pasistūmėjusi į priekį 
ir net lenkia kai kurias Vakarų šalis, 
nes pakopinių kompetencijų mo-
delis įdiegtas Nyderlanduose ir dar 
keliose Vakarų Europos 
šalyse.  »4

 ■LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis.

 ■LSMU Podiplominių studijų centro dekanas prof. Juozas Kupčinskas.  ■Tarptautinės diskusijos centre – dilema: ar vertinimo kultūra kenkia grįžtamojo ryšio kultūrai ir trukdo augti mąstysenai?

 ■LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis. 
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Keičiasi ne tik programos pavadinimas,  
bet ir turinys

STUDIJŲ PROGRAMA „MAISTO SAUGA“ – POKYČIAI IR ĮŽVALGOS ATEIČIAI

1» Visuomenės sveikatos 
studijų krypties sampra-

ta ir aprėptis, papildyti bendrieji bei 
specialieji studijų rezultatai leido iš-
plėsti „Maisto saugos“ (I ir II pakopų) 
programose ugdomas kompetenci-
jas, reikalingas maisto saugos visuo-
menės sveikatos specialisto profesi-
nėje veikloje. 

Atkreiptas dėmesys į 
praktinių kompetencijų 
ugdymą
Tobulinant „Maisto saugos“ 

programų turinį buvo atkreiptas 
dar didesnis dėmesys į praktinių 
kompetencijų ugdymą visuome-
nės sveikatos stebėsenos ir stiprini-
mo bei su maistu susijusių ligų pre-
vencijos sferoje, taip pat moksleivių 
ir vaikų maitinimo organizavimo 
srityje. Socialiniams ir asmeniniams 
gebėjimams įgyti bus suteikiamos 
kompetencijos, kurios siejamos su 
profesinės etikos principų laikymu-
si, lyderystės, atsakomybės prisiėmi-
mu, dalijimusi profesinėmis žiniomis 
ir patirtimi sprendžiant problemines 
situacijas darbe. Į „Maisto saugos“ I 
ir II pakopų studijų programų daly-
kus buvo integruota daugiau prak-
tinių darbų temų ir užduočių, kurios 
bus įgyjamos mokantis ir praktikuo-
jantis socialinių partnerių praktikos 
bazėse. Praktikų užduotys išplėtotos 
naujomis papildomomis kompeten-

cijomis, kurios bus įgyjamos praktiką 
atliekant savivaldybių visuomenės 
sveikatos biuruose (VSB) bei Vals-
tybinėje maisto ir veterinarijos tar-
nyboje (VMVT). Vadovaujantis darb-
davių siūlymais antrosios pakopos 
„Maisto saugos“ studijų programos 
dalyko „Šiuolaikinės kokybės vady-
bos nuostatos užtikrinant visuome-
nės sveikatos saugą“ turinys papil-
dytas vadybos ir valdymo kokybės 
sistemų diegimo sveikatos sistemo-
je temomis, maisto saugos kontro-
lės vadybos ir viešojo administravi-
mo dalimi. 

„Maisto saugos“ studijų pa-
grindinės turinio sritys glaudžiai 
siejasi su šalies ir Europos Sąjun-
gos vystymosi strateginėmis gairė-
mis, tokiomis kaip Pasaulinė mais-
to saugos strategija 2022–2030 ir ES 
strategija „Nuo ūkio iki stalo“, kurios 
ypač svarbios įgyvendinant mūsų 
„Maisto saugos“ programos rezul-
tatus. Šios strategijos numatytais 
įsipareigojimais integruojasi į 
Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) „Viena sveikata“ koncepci-
ją, kurioje PSO ragina bendradar-
biauti įvairiuose sektoriuose vietos, 
nacionaliniu, regioniniu ir pasau-
liniu lygmenimis, stiprinti naciona-
lines maisto saugos sistemas. Ti-
kimės, kad mūsų absolventai bus 
dar labiau konkurencingi darbo rin-
koje ir turės išskirtines kompeten-

cijas maisto saugos srityje, gebės 
kūrybiškai taikyti teorines, prakti-
nes žinias ir gebėjimus, formuoda-
mi maisto saugos politiką visuome-
nėje, prisidėdami prie visuomenės 
sveikatos stebėsenos, stiprinimo 
ir švietimo užtikrinimo, maitinimo 
ir maisto saugos kontrolės, rizikos 

veiksnių maisto grandinėje valdy-
mo, tvarių ir saugių maisto techno-
logijų ir funkcionaliųjų produktų kū-
rimo, bendradarbiaudami su kitais 
visuomenės sveikatos ir veterinari-
jos specialistais.

„Maisto saugos“ programą 
baigsiantys absolventai, kaip ir iki 

šiol, įgis sveikatos mokslų bakalau-
ro (magistro) kvalifikacinį laipsnį, ati-
tinkantį šeštąjį (septintąjį) Lietuvos 
kvalifikacijų sandaros ir Euro pos 
mokymosi visą gyvenimą kvalifika-
cijų sąrangos lygmenis bei Europos 
aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų 
sąrangos pirmąją (antrąją) pakopą.

Visuomenės sveikatos programų kūrimo, 
tobulinimo ir vertinimo kompetencijos 
įvertintos dar vienu tarptautiniu pripažinimu
Lietuvos sveikatos mokslų universitetą 
(LSMU) neseniai pasiekė žinia iš Osijeko Josip 
Juraj Strossmayer universiteto Kroatijoje, 
kad universiteto Senatas už didelį indėlį 
į universiteto medicinos srities studijų 
tobulinimą suteikė kviestinio profesoriaus 
vardą prof. habil. dr. Ramunei Kalėdienei.

Kuo įdomi ši jūsų veikla ir ką pastebėjote dirbdama, 
rengiant visuomenės sveikatos studijų programas skirtingose 
šalyse? – paklausėme profesorės. 

Dirbdama daugybėje labai skirtingų savo kultūrine, ekonomine, 
socialine aplinka šalių, supratau keletą svarbių dalykų. Pirmiausia tai, 
kad visuomenės sveikatos mokslo ir praktikos samprata yra labai skir-
tinga, atsižvelgiant į šalies kontekstą. Tai, kas aktualu Europoje, JAV, 
nebūtinai turi būti prioritetas skurdesnėse, besivystančiose šalyse. 

Mano, kaip patarėjos ir ekspertės, darbas aprėpia ne tik vi-
suomenės sveikatos teorijos įdiegimą į studijų programas, laikantis 
tarptautinių visuomenės sveikatos specialistų kompetencijų kriteri-
jų. Didelę darbo dalį sudaro diskusijos su vietos sveikatos politikais, 
nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetų vadovais, įsigilinant 
į vietos aktualijas, o taip pat į įvairių šalių aukštojo mokslo struktūras. 

Kartais prireikia net motyvuoti tobulinti įstatymus bei studijas 
reglamentuojančius dokumentus, diegiant naujus sveikatos priežiū-
ros sistemos reguliacinius mechanizmus. Šiuo metu dirbant, pvz., su 
Mongolija, tai ypač aktualu, nes šalyje dar vyraujanti sanitarijos-epi-
demiologijos samprata ir naujos visuomenės sveikatos specialis-
tų kompetencijos nelabai suprantamos politiniu lygmeniu. Antras 
svarbus dalykas, kurį supratau dirbama skirtingose šalyse, yra tai, 
kad visuomenės sveikatos srities plėtra visur reikalauja didžiulių pa-
stangų. Šių specialistų veiklos rezultatai nematomi taip greitai, kaip 
asmens sveikatos priežiūros specialistų, ši profesija nėra prestižinė, 
lpayginti su asmens sveikatos priežiūros profesionalais – todėl tarp-
tautinė parama ir motyvavimas yra ypač aktualus. 

Kadangi teko dalyvauti Lietuvos visuomenės sveikatos mokslo 
ir studijų plėtroje, pereinant įvairius raidos periodus, nėra sunku su-
prasti įvairių šalių kontekstą ir vykdyti konstruktyvų dialogą. Tai tik-
rai įdomi ir kompleksinė veikla, duodanti dažniausiai gerų rezultatų 
ir tai mane labai džiugina atsigręžus atgal ir matant, kaip pasaulyje 
tobulėja visuomenės sveikatos specialistų rengimas.

LSMU Medicinos akademijos 
Sveikatos vadybos katedros vedėja 
prof. habil. dr. R. Kalėdienė jau kelis 
dešimtmečius aktyviai dalyvauja vi-
suomenės sveikatos ir sveikatos vady-
bos studijų programų kūrimo ir ver-
tinimo veiklose tiek tarptautiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu. 

Kaip Europos visuomenės svei-
katos programų akreditacijos agentū-
ros (APHEA) ekspertė profesorė dirbo 
tobulinant ir vertinant studijų progra-
mas Kazachstane, Ispanijoje, Sirijoje, 
Bulgarijoje, Indonezijoje, Jungtinė-
je Karalystėje, JAV, Nigerijoje, Airijoje. 

Kadangi prof. R. Kalėdienė bu-
vo viena iš darbo grupės, sukūrusios 
Europos visuomenės sveikatos spe-
cialistų kompetencijų sąrašą, narė, o 
taip pat su darbo grupėmis kūrė ir 

Lietuvos visuomenės sveikatos studi-
jų krypties aprašus, ji kviečiama į įvai-
rius užsienio universitetus, norinčius 
įsivertinti ir patobulinti savo studijų 
programas. 

Tokius darbus pastaraisiais me-
tais profesorė atliko Kipro technolo-
gijos universitete, Jungtinių Arabų 
Emyratų Hamdan Bin Mohammed 
universitete, vykdydama akademinių 
programų ekspertizę, pateikdama 
konkrečius patarimus programoms 
kurti ir tobulinti. 

Šiuo metu profesorė dirba su 
Nigerijos Port Harcourt ir Bayero uni-
versitetais bei Mongolijos nacionali-
niu medicinos mokslų universitetu, 
padėdama kurti tarptautinius reikala-
vimus atitinkančias visuomenės svei-
katos specialistų rengimo programas. 

Pradedami darbai ir su Indijos Prasan-
na visuomenės sveikatos mokykla.

Kroatijos Osijeko universitetas 
yra vienas iš daugelio pasaulio univer-
sitetų, kuriame visuomenės sveikatos 
didesnė integracija į medicinos studi-
jų programas laikoma svarbiu aspek-
tu. Universitetas, formuodamas savo 
ateities plėtros strategiją, suinteresuo-
tas savo komandoje turėti tarptauti-
nio lygmens visuomenės sveikatos 
studijų ekspertą/patarėją iš užsienio. 

LSMU Komunikacijos tarnybos Vidinės 
ir išorinės komunikacijos skyriaus inf.
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https://www.who.int/publications/m/item/draft-who-global-strategy-for-food-safety-2022-2030
https://www.who.int/publications/m/item/draft-who-global-strategy-for-food-safety-2022-2030
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/from-farm-to-fork/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/from-farm-to-fork/
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Permainos itin džiugina 
LSMU prorektorių kli-
nikinei medicinai, Kau-

no klinikų generalinį direktorių 
prof. habil. dr. Renaldą Jurkevičių: 
„Džiaugiamės naujais rezidentūros 
pokyčiais: pailginta rezidentūros 
studijų trukmė, atnaujintos visos 
rezidentūros studijų programos, o 
nuo naujų mokslo metų pradeda-
ma vykdyti pakopinių kompetenci-
jų koncepcija. Tai leis užtikrinti dar 
geresnę studijų kokybę, didesnę 
rezidentų atsakomybę bei įsitrau-
kimą į studijas ir pacientų gydy-
mą. Tai galima vadinti ne žingsniu 
į priekį, o dideliu šuoliu, todėl tiki-
mės viską sėkmingai įgyvendinti. 
Tarptautinė edukacinė konferen-
cija – gera galimybė pasitikrinti, ar 
teisingu keliu judame“, – kalbėjo 
prof. R. Jurkevičius.

Rezultatas – po trejų metų
Pakopinės kompetencijos 

LSMU bus taikomos visose 57 me-
dicinos rezidentūros ir 7 odonto-
logijos mokymo programose. Po-
diplominių studijų centro dekanas 
prof. Juozas Kupčinskas konferenci-
jos dalyviams papasakojo apie pa-
kopinių kompetencijų kelią Lietu-
voje – kas liko už nugaros, o kas dar 
laukia priešakyje. „Iki šiol rezidentų 
rezidentūros studijų programa susi-
dėjo iš kompetencijų, ciklų, įgūdžių, 
procedūrų, egzaminų aprašų. Nuo 
šiemet jame atsiranda pakopinės 
kompetencijos, kompetencijų sritys, 
subkompetencijos, elektroninis die-
nynas, naujos vertinimo priemonės, 
kokybės užtikrinimo įrankiai“, – apie 
rezidentų rengimo pokyčius kalbė-
jo dekanas. Gydytojai rezidentai įgy-
tas pakopines kompetencijas galės 
iš karto savarankiškai pritaikyti dirb-
dami rezidentūros bazėje bei toliau 
besimokydami kitų įgūdžių. Norė-
dami gauti naujos pakopinės kom-
petencijos pažymėjimą, jie turės iš-
pildyti kompetencijai įgyti keliamus 
reikalavimus. 

Kiek laiko užtruks, kol paaiškės 
pakopinių kompetencijų rezultatai? 
„Tai ganėtinai svarbus klausimas, 
nes viena yra programos, o kita – jų 
įgyvendinimas realybėje, – atkreipė 
dėmesį prof. J. Kupčinskas. – Ma-
nau, kad iki tam tikro rezultato dar 
teks palūkėti dvejus trejus metus. 

LSMU sukvietė pasaulinius edukacijos lyderius: 
dėmesio centre – pakopinės kompetencijos
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Parengta inovatyviosios edukacijos strategija
Konferenciją „Diplomats for life“ atidarė LSMU prorektorius studi-

joms prof. Kęstutis Petrikonis, kuris pasidžiaugė solidžiu renginiu ir pa-
sveikino garbingus svečius. Prorektorius pastebėjo, kad, ugdant jau-
nuosius medikus, itin svarbios dėstytojų edukacinės kompetencijos. 
Pažangios medicinos žinios grindžiamos aukščiausiais medicinos moks-
lo standartais, dėstytojų tikslams ir veiksmams įtakos turėtų turėti nau-
jausi medicininio išsilavinimo tyrimai. 

„Būsimi tyrimai galėtų būti orientuoti į papildomas mokymo prak-
tikas medicinos studijose, daugiausia dėmesio skiriant dėstytojų klinicis-
tų pedagoginėms kompetencijoms“, – mano prorektorius studijoms ir 
priduria, kad LSMU jau sukurta medicinos edukacijos tyrimų grupė. Pro-
rektoriaus pastebėjimu, medicininė edukacija reikalauja visos Europos 
gairių, nacionalinės sistemos ir tarpsektorinio, tarpdisciplininio bendra-
darbiavimo visa tai įgyvendinant. 

„Parengta inovatyviosios edukacijos strategija. Naujausia pedagogi-
nės veiklos vystymo programa – pagrindinė sąlyga dėstytojų įgalinimui 
ir į ateitį orientuotoms sveikatos priežiūros profesijų studijoms“, – tvirti-
na prof. K. Pet rikonis ir priduria, kad mokymo programos turinį reikia pa-
pildyti nacionalinėmis gairėmis.

Kaip įgyvendinti pokyčius sveikatos sektoriuje? „Žmonės keičiasi, 
jei jiems rūpi. Pokyčiai plinta lygiagrečiai. Reikia aiškių įgyvendinamų el-
gesio pokyčių. Ir pastebėti mažas pergales, kurios yra svarbios“, – vardi-
jo prorektorius.

Kalbėdamas apie nuo šių metų Lietuvoje diegiamas pakopines 
kompetencijas, prof. K. Petrikonis atkreipė dėmesį, kad vertinimo krite-
rijų tobulinimas yra kritiškai svarbus kompetencija grįstame medicini-
niame išsilavinime. „Reikėtų pabrėžti ir holistinį požiūrį į kompetenciją. 
Pakopinės kompetencijos pagerina studentų vertinimą ir yra gerai ver-
tinamos darbo vietoje“, – teigė prof. K. Petrikonis.

Tikimasi, jog šie svarbūs pokyčiai ateityje svariai prisidės gerinant 
medicinos rezidentūros studijų kokybę.

Prie naujos sistemos turės prisitai-
kyti rezidentai, jų vadovai, dirbant 
paaiškės, kurios modelio dalys vei-
kia, o kurias reikia tobulinti.“

Tačiau dekanas viliasi, kad pir-
mieji apčiuopiami rezultatai pasiro-
dys maždaug po dvejų metų. „Visgi 
reikia nusiteikti, kad kiti metai bus 
nelengvi, startuosime su naujomis 
vertinimo tvarkomis, naujais studijų 
aprašais. Stengsimės užtikrinti, kad 
procesas vyktų sklandžiai, jei kažkas 
neveiks – peržiūrėsime. Reikės vi-
so universiteto bendruomenės, ku-
ri susijusi su šiuo pokyčiu, įsitrauki-
mo“, – tvirtino J. Kupčinskas.

Dar viena naujovė – elektroni-
nis dienynas, be kurio nelabai galė-
tų veikti pakopinių kompetencijų 
sistema, nes visa pakopinių kompe-
tencijų apskaita bus vykdoma virtu-
alioje aplinkoje. „Informacijos, kurią 
reikia apdoroti, yra labai daug, vi-
si duomenys turi būti susisteminti, 
kad patiems rezidentams, jų vado-
vams būtų patogu atlikti vertinimus. 
Suplanuota daug įvairių funkcijų – 
kurdami dienyno funkcionalumus, 
praleidome tikrai nemažai laiko, juos 
testuojame ir tikimės, kad sėkmingai 
veiks“, – kalbėjo dekanas.

Kartais pasigirsdavo, esą Lie-
tuva vėlinasi įdiegiant pakopines 

kompetencijas, tačiau prof. J. Kup-
činskas atkreipė dėmesį, kad neįsi-
traukę žmonės sunkiai įsivaizduo-
ja paruošiamųjų darbų mastą. „Nuo 
2017-ųjų dirbome, kad atsirastų rei-
kiami teisės aktai, be kurių pakopi-
nių kompetencijų modelis būtų ne-
įmanomas. Kai 2020 metais buvo 
sukurta pagrindinė teisinė bazė, lau-
kė didelis ir atsakingas darbas – per-
žiūrėti visas studijų programas“, – 
pasakojo prof. J. Kupčinskas. 

„Visame pasaulyje pakopinių 
kompetencijų diegimas yra ilgas 
procesas, ir čia esame toli gražu ne 
autsaideriai – priešingai, Vakarų ša-
lių ekspertai akcentavo, kad Lietu-
voje diegimas vyksta pakankamai 
sparčiai, nes net ir daugelyje Vaka-
rų Europos šalių šis modelis dar nė-
ra įdiegtas“, – užbaigė J. Kupčinskas.  

LSMU yra labai dėkingas LR 
Švietimo, mokslo ir sporto ministe-
rijai, kuri šiam modeliui diegti sky-
rė lėšų iš ES struktūrinių fondų. „No-
rime pasidžiaugti ir mūsų glaudžiu 
bendradarbiavimu su LR Sveikatos 
apsaugos ministerija, kuri aktyviai 
tarpininkauja sprendžiant įvairius 
su šiuo modeliu susijusius klausi-
mus“, – teigė. J. Kupčinskas.

Publikuota iš savaitraščio 
„Lietuvos sveikata“

 ■Nuotaikingų, įtemptų, stipriais ir įdomiais argumentais grįstų debatų išvada – jog vertinimas svarbus, tačiau tarp vertinimo ir grįžtamojo ryšio vertėtų siekti pusiausvyros. 

 ■Konferencija subūrė Universiteto, Lietuvos, tarptautinės bendruomenės medicinos ir edukacijos autoritetus ir ekspertus.
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 ■Doc. Evaldas Padervinskis.  ■Prof. Povilas Jakuška.

 ■Doc. Irena Valantienė. ■Doc. Tomas Vanagas.

„Džiaugiamės ne vienos 
transplantacijos koman-
dos augimu, bet ir visų 

kolegų darbu bei supratimu, kad 
kiekvieno iš jų indėlis – reikšmingai 
prisidedantis prie geresnių paslau-
gų pacientams užtikrinimo, – tei-
gia doc. E. Padervinskis. – Organų 
donorystė – itin kilnus sprendimas, 
todėl visų komandų, dalyvaujančių 
transplantacijos procesuose vardu, 
dėkojame ir mirusių donorų arti-
miesiems už sunkią akimirką priim-
tą sprendimą paaukoti organus ir 
suteikti galimybę gyventi kitiems.“

Pagerintas rekordas
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių 

chirurgijos klinikos Širdies chirurgi-
jos skyriaus vadovas prof. Povilas Ja-
kuška džiaugiasi pagerintu 2014-ųjų 
metų širdies transplantacijų rekor-
du, kai buvo persodintos 5 širdys – 
2022 metais buvo atliktos net 7 šir-
dies transplantacijos operacijos. „Kai 
pacientui vystosi širdies nepakanka-
mumas, nereaguojantis į medika-
mentinį gydymą, implantuojamas 
kairįjį skilvelį pavaduojantis prietai-
sas tam, kad pacientas sulauktų šir-
dies transplantacijos, – sako prof. 
P. Jakuška. – Iššūkis didėja, nes pa-
cientui širdies transplantacija tam-
pa jau pakartotine organo operacija, 
tačiau specialistų komanda užtikri-
na sklandžią eigą ir recipiento prie-
žiūrą tiek transplantacijos, tiek giji-
mo metu.“

Per praėjusius metus taip pat 
rekordiškai atlikta daug kepenų 
transplantacijų – net 19, suteikusių 
pacientams naują gyvenimą. Chirur-
gijos klinikos Kasos, kepenų ir tulžies 
latakų chirurgijos skyriaus vadovas 
doc. Tomas Vanagas teigia paste-
bintis mažėjantį donorinių kepenų, 
kurios yra netinkamos persodini-
mui, skaičių. „Modernios technolo-
gijos, kvalifikuotų transplantologų 
ir donorų koordinatorių indėlis pa-
deda užtikrinti tinkamiausią donorų 
paruošimą, donorinių organų parin-
kimą ir persodinimą“, – aiškina do-
centas. 

Didelis progresas 
transplantacijų procese 
Kai kurios iš 2022 metais atliktų 

kepenų transplantacijų techniniais 
aspektais buvo sudėtingesnės nei 
įprastinės kepenų transplantacijos, 
tačiau dėl visos komandos (gydyto-
jų chirurgų, anesteziologų, intensy-
viosios terapijos gydytojų ir kitų spe-
cialistų) darbo pavyko įveikti visus 
iššūkius, kilusius tiek operacijų me-
tu, tiek po jų. „Kepenų transplanta-
cijos komanda subūrė specia listus, 
galinčius atlikti dar daugiau kepenų 
transplantacijos operacijų ir suteikti 
viltį pacientams pradėti naują, svei-
kesnį gyvenimo etapą. Pasiruošimas 

2022-ieji – rekordiniai organų 
transplantacijų metai Kauno klinikose

1»

šioms operacijoms ir ilga jų trukmė 
kartais trunka apie parą laiko, todėl 
reikalauja jose dalyvaujančiųjų iš-
tvermės ir pasiaukojimo, – pasako-
ja doc. T. Vanagas. – Praėjusiais me-
tais per vieną savaitę atliktos net 
trys kepenų transplantacijos, dvi iš 
jų per vieną parą. Tai – rimtas iššū-
kis visiems transplantacijas organi-
zuojantiems ir atliekantiems specia-
listams.“

Gastroenterologijos klinikos 
Gastroenterologijos skyriaus vadovė 
doc. Irena Valantienė sako, kad per 

du dešimtmečius nuo pirmos atlik-
tos kepenų transplantacijos Kau-
no klinikose įvyko didelis progresas 
transplantacijų procese – nuo 1–2 
kepenų transplantacijų per metus 
šiuo metu atliekamos beveik dvi 
dešimtys. „Kepenų transplantacijos 
laukiantys pacientai skirstomi į dvi 
grupes: skubios transplantacijos lau-
kiantieji, kuriems organo transplan-
taciją reikia atlikti per kelias paras ar 
savaites  dėl ūmaus kepenų funk-
cijos nepakankamumo. Viena daž-
niausių priežasčių – ūmus virusinis B 
hepatitas. Tačiau dažnai šie pacien-
tai neserga jokia kepenų liga, o ūmų 
kepenų funkcijos nepakankamumą 
sukelia apsinuodijimas grybais, vais-
tais ar kitos retesnės priežastys, – sa-
ko doc. I. Valantienė. – Antroji gru-
pė – sergantys pažengusia įvairios 
kilmės kepenų ciroze su galutiniu 
kepenų funkcijos nepakankamumu, 

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 tobulėjo, joje kasmet diegiamos reikšmingos diagnostikos ir 
gydymo naujovės. Transplantacijų komandos kiekvienais metais 
mokosi iš geriausių Europos ir pasaulio transplantologijos centrų. 

Praėjusiais 
metais per vieną 
savaitę atliktos 
net trys kepenų 
transplantacijos, 
dvi iš jų per vieną 
parą. Tai – rimtas 

iššūkis visiems 
transplantacijas 

organizuojantiems 
ir atliekantiems 
specialistams.

ligos sukeltomis įvairiomis kompli-
kacijomis, kurie ir sudaro didžiausią 
donorinio organo laukiančiųjų da-
lį“, – sako doc. I. Valantienė.

Visas sėkmes ir nesėkmes 
tenka išgyventi kartu
Ji teigia, kad gydytojai gas-

troenterologai kartu su pacientais 
nueina ilgą kelią tiek prieš kepenų 
transplantaciją, tiek po jos. „Sun-
kiausių pacientų gydymas iki orga-
nų transplantacijos dažnai užtrunka 
mėnesiais, o kartais ir metais. Paci-
entams taikome naujausius gydy-
mo metodus kaip „tiltinę“ terapiją 
tam, kad jie sulauktų organo trans-
plantacijos, – pasakoja Gastroen-
terologijos skyriaus vadovė. – Esa-
me atsakingi už paciento atvykimą 
ir paruošimą kepenų transplantaci-
jos operacijai, priežiūrą pirmų poo-
peracinių parų metu ir ateityje juos 

visą gyvenimą lydime ambulatori-
nėje grandyje – visas sėkmes ir ne-
sėkmes tenka išgyventi kartu.“

Kauno klinikų inf.
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Drebanti ranka vis labiau sun-
kino Rasos kasdienybę. „Gyvenimas 
tapo nepatogus. Šaukštą ar puodelį 
turėjau laikyti dviem rankomis, nes 
kankino labai stiprus drebulys, truk-
dantis daiktus paimti į rankas“, – 
apie sunkumus pasakoja ji.

Išgirdusi apie gama peilio gy-
dymo galimybes, moteris nuspren-
dė apsilankyti Kauno klinikose. Čia 
atlikus reikiamus tyrimus, jai diag-
nozuotas esencialinis tremoras. 

 ■Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos Funkcinės neurochirurgijos sektoriaus 
vadovas dr. Andrius Radžiūnas.Ka
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Gydymas gama peiliu palengvino 
Rasos kasdienybę
Kiekvienais metais Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikoje gama 
peiliu atliekama per 1 tūkst. operacijų. Viena iš pacienčių, kuriai 
pritaikytas gydymas šia inovatyvia technologija, yra 80-metė Rasa. 
Prieš 15 metų jai ligą išdavė sustingusi plaštaka. Moteris pasakoja, 
kad visada mėgo rašyti ir didžiavosi gražia rašysena, tačiau 
pastebėjo, kad tai pasikeitė. „Ranką tapo sunku valdyti. Vėliau 
atsirado drebulys, – pirmuosius simptomus prisimena pacientė. – 
Iš pradžių padėjo vaistai, bet po to net ir jie negelbėjo. 

Kauno klinikų Neurochirurgijos kli-
nikos Funkcinės neurochirurgijos 
sektoriaus vadovas dr. Andrius Ra-
džiūnas sako, kad ši liga sukelia rit-
mišką skirtingų kūno dalių drebėji-
mą, dažniausiai rankų, galvos, balso, 
kojų ar liemens. 

Savaiminiu tremoru serga apie 
4 proc. žmonių, kuriems yra 40 ir 
daugiau metų. „Dažnai ši liga pai-
niojama su Parkinsono liga, tačiau, 
sergant Parkinsono liga, drebulys 

atsiranda ramybėje, o esencialiniu 
tremoru – veiklos metu. Parkinsono 
liga sergantys patiria ir kitokių simp-
tomų – rigidiškumas, judesių sulėtė-
jimas, sunkumas vaikščiojant, – aiš-
kina sektoriaus vadovas. – Įvertinę 
gautus pacientės tyrimų rezultatus 
nusprendėme, kad efektyviausių gy-
dymo rezultatų pasieksime atlikus 
procedūrą gama peiliu.“

Po atliktos procedūros Rasa 
jautėsi gerai ir netrukus išvyko na-

mo. „Po mėnesio jau matėme pir-
muosius pacientės būklės gerėjimo 
požymius. Šiuo metu esencialinis 
tremoras rankoje sustojo“, – paste-
bi dr. A. Radžiūnas.

Moteris džiaugiasi, kad dabar 
gali gyventi daug kokybiškesnį gyve-
nimą. „Mėgstu spręsti kryžiažodžius 
ir pastebėjau, kad jau tapo lengviau 
rašyti. Rašau lėtai, neskubėdama, jau 
galiu bent arbatos puodelį paimti 
viena ranka“, – šypsosi Rasa.

Gama peilis – ypač tiksli, kom-
plikacijų riziką minimizuojanti on-
kologinių ligų, kraujagyslinių pa-
tologijų ir funkcinių susirgimų 
neinvaziniam stereotaksiniam radio-
chirurginiam gydymui skirta inova-
tyvi sistema. Pirmasis Baltijos šalyse 
naujos kartos gama peilis įrengtas 
Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto ligoninėje Kauno klinikose 2019 
metų vasarą.

Kauno klinikų inf.

Ergoterapijos studijų programos studentų išvyka
Sausio 12 d. LSMU trečio kurso ergoterapijos 
studentai kartu su dėstytoja Erika Endzelyte 
lankėsi Klaipėdos specialiojoje mokykloje-dau-
giafunkciame centre „Svetliačiok“. Ten susipa-
žino su bend ruomenėje taikoma ergoterapija 
jaunuoliams, turintiems specialiųjų poreikių.

Erika Endzelytė 
LSMU MA Reabilitacijos klinika

Anglų kalba ergoterapiją studijuojantys studentai parengė pri-
statymą apie savo šalies (Indijos) kultūrą ir tradicijas, taip pat kartu 
mokė atlikti dainą hindi kalba. 

Būsimieji ergoterapeutai centro jaunuolius ir darbuotojus supa-
žindino su inovatyviomis, ergoterapijoje taikomomis priemonėmis. 
Užsiėmimo metu naudojant išmaniąją kaiščių lentą buvo lavinama 
jaunuolių smulkioji motorika, akių-rankos koordinacija, reakcija, pažin-
tinės funkcijos – atmintis, dėmesio koncentracija. Studentai specialiai 
parengė ir centro jaunuoliams pravedė psichomotorinę treniruotę. 

Centro jaunuoliai noriai bendravo: pasakojo apie savo 
darbo, kasdienės veiklos ir laisvalaikio pasiekimus, apie 
keliones į užsienį ir Lietuvoje.  »8
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Dovana Kauno regiono moksleiviams – 
edukacinė programa, kviečianti pažinti 
nepaprastą mokslo pasaulį
Susidomėjimas mokslu niekada neblėsta, 
bet dar daugiau, jis tik didėja ir tai rodo 
nemažas skaičius mokslo populiarinimo-
edukacinių renginių, kurių kiekvienais 
metais skaičius tik auga.

Siekis – atverti laboratorijos 
duris vaikams

Nors tokių renginių poreikis 
didėja, tačiau galimybių mokslei-
viams tiesiogiai pamatyti ir prisilies-
ti prie mokslo ar dar daugiau – „pa-
simatuoti“ mokslininko profesiją vis 
dar nepakanka. Kadangi jautėme 
didelį mokinių bei mokytojų susi-
domėjimą ir sulaukdavome nema-
žai prašymų gyvai papasakoti apie 
mokslininko darbo kasdienybę, vyk-
domus tyrimus, tai paskatino mus, 
Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to (LSMU) Neuromokslų instituto bio-
chemijos laboratorijos tyrėjas, mokslo 
entuziastes – dr. Silviją Jankevičiūtę ir 
dr. Kristiną Škėmienę, organizuoti bei 
rengti nemokamas mokslo populia-
rinimo-edukacines programas Kau-
no regiono moksleiviams. 2022 me-
tų spalio 3 d. – gruodžio 16 d. vykusių 
iniciatyvų siekis buvo atverti labora-
torijos duris vaikams, kad jie savo aki-
mis pamatytų mokslo įvairovę, savo 
rankomis prisiliestų prie pažangiausių 
tyrimų technologijų bei galbūt paju-
tę norą tyrinėti nuspręstų ateityje su-
sieti savo kelią su moksline veikla ar 
pajustų didesnę meilę mokslui.

Organizuotose mokslo-edu-
kacinėse programose „Profesija 
mokslininkas. (Ne)paprastas moks-
lo pasaulis“ džiugina tai, kad moks-
leiviams įdomu sužinoti apie moks-
lininko profesiją, atliekamus tyrimus, 
naujoves, todėl programų metu 
mokslas pateikiamas taip, kaip jį ma-
to pats mokslininkas – neišsenkan-
tis, įtraukiantis ir įdomus. 

Mokslo populiarinimo progra-
ma susidomėjimo sulaukdavo nuo 
pačių mažiausių pirmokų, kurie tik 
pradeda pažinti pasaulį, iki egzami-
nams besiruošiančių gimnazistų, 
kuriems edukacinės programos ne 
tik papildė žinių bagažą, bet galbūt 
ir paskatino toliau eiti mokslo keliu. 

Moksleiviai turėjo galimybę 
patys „tapti“ mokslininkais
Mokslo populiarinimo-edu-

kacinės programos metu neapsi-
ribojome vien faktine informaci-
ja, nes darbas su vaikais pats prašo 
kuo paprasčiau prieiti prie moks-
lo subtilybių – būtent taip atsisklei-
džia mokslininko įvairiapusiškumas 
ir mokslo grožis jį papasakojant pa-
prastai, bet išlaikant mokslo nepa-
prastumą, svarbą ir reikšmę. Mokslo 
populiarinimo-edukacinės progra-
mos „Profesija mokslininkas. (Ne)
paprastas mokslo pasaulis“ metu 
moksleiviai turėjo galimybę patys 
„tapti“ mokslininkais – ne tik pabu-
voti tikrose mokslinėse laboratorijo-
se, bet ir susipažinti su mokslininko 
darbo diena, eksperimentų plana-
vimu „nuo hipotezės iki eksperi-
mentinio tyrimo“, sužinoti, kaip ga-
minami eksperimentams reikalingi 
tirpalai, kokie jų gamybos principai. 
Edukacijos metu moksleiviai galė-
jo pamatyti mokslinę įrangą bei su-
sipažinti su fizikiniais ir cheminiais 
biologinių pavyzdžių tyrimo prin-
cipais. Moksleiviai turėjo unikalią 
galimybę pamatyti nematomą – 
fluorescenciniu mikroskopu stebėti 
smegenų ląsteles, palyginti skirtin-
gų ląstelių tipų pokyčius esant ligai, 
sužinoti, kaip jos auga ir maitinasi. 
Paprastais pavyzdžiais, pasitelkiant 
vaizdines kompiuterines ar buityje 
sutinkamas priemones, buvo atlie-
kami mini eksperimentai, kurių tiks-
las buvo „apčiuopiamai“ paaiškinti, 
kaip atrodo ir kvėpuoja ląstelės, koks 
nepaprastas chemijos pasaulis, kaip 
sklinda šviesa, kaip iš plauko galima 
sužinoti, koks „kodas slepiasi“ žmo-
guje ir daug kt. Visos programos 
metu – apie 2 akademines valan-
das, vaikai buvo įtraukiami į disku-
sijas kaip aktyvūs dalyviai. 

Šios mokslo populiarinimo- Nuotraukos iš asmeninio archyvo (Mokslo populiarinimo–edukacinės programos „Profesija mokslininkas. (Ne)paprastas mokslo pasaulis“akimirkos)

edukacinės programos buvo orga-
nizuotos, kurtos ir realizuotos mūsų 
pačių iniciatyva, todėl džiugu, kad 
jose dalyvavę moksleiviai į klausimą 
„ar daug ateityje sulauksime kolegų 
mokslininkų“ atsako 100 proc. ran-
kų pakėlimu. Akivaizdu, kad moksli-
ninkų iniciatyva skatinti domėjimąsi 

mokslu ir mokslininko profesija yra 
mėgstamos ir vaisingos. Džiaugia-
mės kai tokias iniciatyvas pastebi ir 
dar smagiau, kai jos sulaukia grįžta-
mojo ryšio. Nors vykdyta „Profesija 
mokslininkas. (Ne)paprastas mokslo 
pasaulis“ programa jau baigėsi, net 
neabejojame, kad ateityje moks-

leiviams ir toliau galėsime pasiūly-
ti įdomias, įtraukiančias ir užburian-
čias veiklas. 

Parengė dr. Silvija Jankevičiūtė 
ir dr. Kristina Škėmienė, 

LSMU Neuromoksų instituto 
Biochemijos laboratorijos mokslo 

darbuotojos
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 ■Gydytojo vaikų onkohematologo 0,65 et. Vaikų ligų kliniko-
je (darbo užmokestis nuo 2122,29 Eur iki 2416,33 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Gydytojo vaikų alergologo 1,0 et. (1 × 0,75 et., 1 × 0,25 et.) 

Vaikų ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 2292,16 Eur iki 
2732,16 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Gydytojo vaikų pulmonologo 0,25 et. Vaikų ligų klinikoje 

(darbo užmokestis nuo 2122,29 Eur iki 2416,33 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Gydytojo vaikų kardiologo 0,5 et. Vaikų ligų klinikoje (darbo 

užmokestis nuo 2122,29 Eur iki 2637,97 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo 0,5 et. Vaikų ligų 

klinikos Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje (darbo užmokes-
tis nuo 2803,94 Eur iki 3192,18 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).
 ■Gydytojo anesteziologo reanimatologo 0,25 et. Vaikų 

ligų klinikos Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje (darbo už-
mokestis nuo 3028,35 Eur iki 3447,51 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių).
 ■Vaikų ligų gydytojo 0,95 et. (1 × 0,5 et., 1 × 0,25 et., 1 × 

0,2 et.) Vaikų ligų klinikos Vaikų skubios pagalbos skyriuje (darbo 
užmokestis nuo 2122,29 Eur iki 2416,33 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių).

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

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų kopijas, (rekomendacijas), pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų 
ir nuteistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra priim-
tas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus Lie-
tuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 
straipsnio 1 dalyje“ pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tar-
nybai arba el. paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2023-02-06. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus vadovo 0,75 et. 
Vaikų ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 4270,95 Eur už 
0,75 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai tu-
ri atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2018 m. gegužės 10 d. įsakymo „Lietuvos nacionalinės sveika-
tos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstai-
gų, jų padalinių ir filialo vadovams keliami kvalifikaciniai reikala-
vimai“ Nr. V-574, II skyriaus 17 punkte bei III skyriuje nurodytus 
kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat turėti galiojančią medicinos 
licenciją, ne mažesnę nei 3 m. praktinio darbo patirtį. Privalumas: 
vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei tu-
rimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių do-
kumentų kopijas, (rekomendacijas), viešųjų ir privačių interesų 
deklaraciją, veiklos planą pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir 
nuteistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra priim-
tas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus Lie-
tuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 
straipsnio 1 dalyje“ pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tar-
nybai arba el. paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2023-02-06. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 3,0 et. (1 × 3,0 et.) Kauno 
klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninėje (darbo užmokes-
tis nuo 1537,74 Eur iki 1775,59 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 3,0 et. (1 × 3,0 et.) Kau-
no klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje (darbo už-
mokestis nuo 1301,18 Eur iki 1569,20 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 2,5 et. (1 × 1,0 et., 1 × 

0,75 et., 3 × 0,25 et.) Pulmonologijos klinikoje (darbo užmokes-
tis nuo 1360,26 Eur iki 1982,21 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,5 et. (1 × 1,0 et., 1 × 

0,5  et.) Gastroenterologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 
1478,61  Eur iki 1775,68  Eur už 1,0  et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slau-
gytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos 
slaugytojo licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę 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 el. paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-02-06. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 4,0 et. (4 × 1,0 et.) Akių 
ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 1360,26 iki 1569,21 Eur už 
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slau-
gytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti bendrosios praktikos 
slaugytojo licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų kopijas, (rekomendacijas), pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų 
ir nuteistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra priim-
tas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus Lie-
tuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 
straipsnio 1 dalyje“ pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tar-
nybai arba el. paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2023-02-06. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Medicinos psichologo 1,0 et. Kauno klinikų filialo Kulautu-
vos reabilitacijos ligoninėje, (darbo užmokestis nuo 1306,02 iki 
1368,51 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universi-
tetinis išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje. 

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 el. paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-02-06. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Akušerio 3,0 et. (3 × 1,0 et.) Akušerijos ir ginekologijos klini-
koje (darbo užmokestis nuo 1360,32 iki 1706,85 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta akušerio profesinė kvalifi-
kacija ir galiojanti akušerio licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų kopijas, (rekomendacijas), pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų 
ir nuteistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra priim-
tas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus Lie-

tuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 
straipsnio 1 dalyje“ pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tar-
nybai arba el. paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2023-02-06. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Biomedicinos technologo 2,0 et. (2 × 1,0 et.) Patologi-
nės anatomijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 1383,98 iki 
1665,56 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respu-
blikos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta biomedicinos techno-
logo profesinė kvalifikacija ir galiojanti biomedicinos technolo-
go licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų 
kopijas, (rekomendacijas) pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių 
tarnybai arba el. paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2023-02-06. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Ei-
venių g. 2, Kaunas.

 ■Gydytojo ortopedo traumatologo 0,75 et. Ortopedijos 
traumatologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 2511,82 iki 
2859,63 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Skubiosios medicinos gydytojo 2,0 et. (4 × 0,5 et.) Sku-

biosios medicinos klinikoje (darbo užmokestis nuo 3448,79 iki 
3659,06 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
 ■Vidaus ligų gydytojo 0,5 et. Kauno klinikų filialo Romai-

nių tuberkuliozės ligoninėje (darbo užmokestis nuo 2803,85 iki 
3192,10 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

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

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę 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 el. paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-02-06. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Vyresniojo slaugytojo- slaugos administratoriaus 1,0 et. 
Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“ 
(darbo užmokestis nuo 1988,20 Eur už 1,0  et. darbo krūvį, 
neatskaičius mokesčių)

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas – slaugos 
studijų baigimo diplomas, bendrosios praktikos slaugytojo li-
cencija, ne mažesnis kaip 3 metų medicininis stažas, darbo pa-
tirtis sveikatos priežiūros įstaigoje.

Papildomos kompetencijos  – privalumas: mokslo laipsnis 
(slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos ir admi-
nistravimo, teisės, ekonomikos), užsienio kalbų mokėjimas, papil-
domų profesinės kvalifikacijos kursų arba mokymų išklausymas 
sveikatos politikos, vadybos ir administravimo srityse. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių 
dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą, pažymą 
iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinan-
čią, kad kandidatui nėra priimtas apkaltinamasis nuospren-
dis už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje“ pa-
teikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba el. paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-02-06. 
Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, 
Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius,  
Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:

6» Po išvykos savo teigiamais įspūdžiais dali-
josi ir studentai:
„Ši patirtis tikrai praplėtė akiratį. Buvo sma-

gu stebėti kaip jie juokiasi, yra laimingi, džiaugiasi mu-
mis ir net vienas iš kito pasijuokia, visa tai sukelia labai 
geras emocijas mums!“ 

Dovilė Marcinonytė, III k. ergoterapijos studentė

„Buvo malonu pabendrauti su pacientais ir ergo-
terapeutais, sužinojau daugiau apie jų būkles, kaip vei-
kia reabilitacijos centras. Nepaisant to, kad me esame  »9

užsienio studentai, visi mus labai gerai priėmė. Apskri-
tai labai gerai praleidau laiką, tai buvo puiki su studijo-
mis susijusi išvyka!“

Abel Baby Saji,  III k. ergoterapijos studentas

„Šiame centre yra kuriama atmosfera, kurioje jau-
čiama, kad nei vienas iš jų neatskiriamas, neatribojamas 
nuo kitų, o yra toks pat lygiavertis bendruomenės na-
rys, kaip ir kiti.“ 

Rytė Pucilauskaitė,  
III k. ergoterapijos studentė

mailto:zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt
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Ateina laikas ir žmogaus lieka tik prisiminimai,  

nuveikti darbai, pasakyti žodžiai…
Mirus buvusiam ilgamečiam Slaugos fakulteto dekanui, Slaugos ir rūpybos 

katedros vedėjui prof. Arvydui Šeškevičiui (1939.07.05–2023.01.22)
reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

LSMU MA Slaugos klinika

Kaip viskas gyvenime turi pradžią, tai turi ir pabaigą.  
Gyvenimo gijai nutrūkus, ilsėkis ramybėje.

Mirus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto įkūrėjui  
ir buvusiam pirmajam dekanui profesoriui Arvydui Šeškevičiui  

nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius.
LSMU MA SF Reabilitacijos klinikos darbuotojai

Mirus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
profesoriui emeritui Arvydui Šeškevičiui,  

nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia  
Sporto medicinos klinikos akademinė bendruomenė.

Skaudžią netekties valandą, mirus tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame 
LSMU Kardiologijos instituto Tarpląstelinės sąveikos tyrimų laboratorijos  

vadovę Liną Kraujalienę bei artimuosius. 
LSMU Kardiologijos instituto kolektyvas 

PRO MEMORIA

Iškeliavo į amžinybę šviesi asme-
nybė  – profesorius emeritas Arvy-
das Šeškevičius – Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Slaugos fakulte-
to įkūrėjas ir pirmasis dekanas.

Profesorius Arvydas Šeškevičius 
gimė išsilavinusių žmonių šeimoje, 
1946–1958  m. mokėsi Alytaus ra-
jono Simno vidurinėje mokykloje, 
1958–1961  m.  – Kauno medicinos 
mokyklos Rentgeno technikos sky-
riuje, 1964–1970 m. studijavo Kau-
no medicinos instituto Gydomajame 
fakultete. 1961 m. – Vilniaus 2-osios 
ligoninės rentgenotechnikas, 1970–
1971 m. – Lazdijų rajono Seirijų apy-

linkės ligoninės Vidaus skyriaus vedėjas, gydytojas, 1971–1986 m. – Kauno 
medicinos instituto Kardiologijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, 
Kauno klinikų gydytojas kardiologas. 1978 m. tapo medicinos mokslų kandi-
datu, 1982 m. – docentu, 1991 m. – medicinos mokslų daktaru. Iki 1992 m. – 
Kauno medicinos akademijos Gydytojų tobulinimo fakulteto Elektrokardios-
timuliacijos katedros docentas, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos 
klinikos gydytojas kardiologas, 1992–2007 m. – Kauno medicinos universiteto 
Slaugos fakulteto įkūrėjas ir pirmasis dekanas, 1995–2008 m. – KMU Slaugos 
fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros įkūrėjas, pirmasis vedėjas. Profesorius 
aktyviai dalyvavo Universiteto akademiniame gyvenime, buvo LSMU Profeso-
rių klubo Stebėjimo komiteto pirmininkas, Bioetikos centro valdybos garbės 
narys. Profesorius itin daug savo laiko ir širdies skyrė paliatyviosios medicinos 
plėtrai: jis paliatyviosios medicinos pradininkas Lietuvoje, ilgametis Lietuvos 
paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas, Pagalbos onkologiniams paci-
entams asociacijos įkūrėjas ir pirmasis prezidentas, Lietuvos onkologų drau-
gijos Paliatyviosios pagalbos sekcijos vadovas, Europos paliatyviosios pagal-
bos asociacijos narys, paliatyviosios medicinos projektų ir mokslo vertintojas. 

Profesorius A. Šeškevičius  – daugelio knygų autorius: rengė ne tik va-
dovėlius, mokomąją literatūrą, bet ir itin aistringai domėjosi savo gimtojo 
miesto Simno istorija: 2006 m. kartu su broliu Benonu išleido knygą „Sim-
nas“, o 2015 m. – „Simno ir apylinkių pradinės mokyklos, 1972–2012: (Sim-
no pradinei mokyklai 230 metų)“, 2019 m. parašė dviejų dalių leidinį „Sim-
no šimtmečių istorija“, 2020 m. išleido knygą „Simno bažnyčiai 500 metų“. 
Paskutinis leidinys pasirodė 2022 m. – knyga „Nenugalėta tiesa“, skirta Lie-
tuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui. Periodikoje spausdinta A. Šeš-
kevičiaus eilėraščių.

A. Šeškevičiui 2006 m. įteikta LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkės padėka, 2009 m. apdovanotas nusipelniusio LR sveikatos apsaugos 
darbuotojo garbės ženklu, LR sveikatos apsaugos ministro daugkartinėmis 
padėkomis. 2011 m. profesoriui įteiktas projekto „Lietuvos garbė“ „Metų pa-
šaukimo“ apdovanojimas, o 2016 m. Gyvybės apdovanojimų metu paskirta 
nominacija „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“. 2016 m. Vals-
tybės dieną LR Prezidentė A. Šeškevičiui įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino kryžių.

Profesorius Arvydas buvo ištikimas Alytaus krašto mokslininkų bendrijos 
„Vizija“ narys, Alytaus paliatyviosios pagalbos ir globos centro „Tėviškės na-
mai“ valdybos narys, „Vilnijos“ draugijos narys. 2012 m. profesorius A. Šeš-
kevičius buvo išrinktas Simno miesto metų žmogumi, 2016 m. įteikta Simno 
miesto seniūno padėka, 2015 m. vasario 16 d. apdovanotas Alytaus rajono 
mero Algirdo Vrubliausko padėka už pilietiškumą, tautiškumą, meilę gimta-
jam kraštui, bendruomeniškumą ir aktyvią visuomeninę veiklą, Simno kraš-
to istorijos atgaivinimą.

Sudie brangus Mokytojau, Vadove, Kolega, palikote mums savo moto:  
kiekvienas, nors ir paprastas žmogus, bet didis darbais.

Atsisveikinimas su a. a. prof. A.Šeškevičiumi antradienį, sausio 24 d., 10.00–
21.00 val., trečiadienį, sausio 25 d., 10.00–12.00 val. „Rekviem“ laidojimo na-
muose, Jonavos g. 41A, Kaunas. Laidotuvės vyks sausio 25 d. Alytaus r. Simno 
kapinėse.

LSMU akademinė bendruomenė

PROFESORIUS EMERITAS ARVYDAS 
ŠEŠKEVIČIUS (1939 07 05–2023 01 22)

Vasario 9 d. 13 val. LSMU MA Urologijos klinikos lektorius dr. Povilas Aniulis Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto ligoninės Kauno klinikų Didžiojoje auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Dirglioji šlapimo pūslė – naujas 
požiūris“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

VIEŠASIS PRANEŠIMAS

MEDICINOS AKADEMIJOJE:
Farmacijos fakultete:
 ■1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, at-

lyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Vaistų technologijos ir socialinės farma-
cijos katedroje. 
Medicinos fakultete:
 ■1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, at-

lyginimas 2697,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Akių ligų klinikoje. 
 ■1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, at-

lyginimas 2094,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
 ■1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atly-

ginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) ir 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – me-
dicina, atlyginimas 2094,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių) Chirurgijos klinikoje.
 ■1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlygi-

nimas 1864,98 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) Šeimos medicinos klinikoje. 
 ■1 profesoriaus (0,625 et., mokslo kryptis – medicina, 

atlyginimas 2418,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Pulmonologijos klinikoje. 
 ■1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., moks-

lo kryptis – biologija, atlyginimas 1740,96 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Pulmonologijos kli-
nikos Pulmonologijos laboratorijoje.
 ■1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atly-

ginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius 
mokesčių) Laboratorinės medicinos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
 ■1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – visuo-

menės sveikata, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos tyrimų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius rei-
kalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 pa-
tvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų 
ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų 
į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, or-
ganizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuo-
tojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti studijų 
dalykų „Socialinė farmacija“, „Farmacinė rūpyba“, „Far-
macinės veiklos pagrindai“ dėstymo patirties – docento 

pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farma-
cijos katedroje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos 
licenciją: gydytojo oftalmologo – profesoriaus pareigoms 
eiti Akių ligų klinikoje, abdominalinės chirurgijos gydyto-
jo – lektoriaus ir profesoriaus pareigoms eiti Chirurgijos 
klinikoje, šeimos gydytojo – docento pareigoms eiti Šei-
mos medicinos klinikoje, gydytojo pulmonologo – profe-
soriaus pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje. 3. Turėti 
bent vieną publikaciją astmos tematika recenzuojamame 
mokslo leidinyje, mokslinių astmos tyrimų vykdymo pa-
tirties dirbant su bronchų lygiųjų raumenų ląstelėmis ir 
eozinofilais – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms 
eiti Pulmonologijos laboratorijoje. 4. Turėti medicinos bi-
ologo profesinę kvalifikaciją – lektoriaus pareigoms eiti 
Laboratorinės medicinos klinikoje. 5. Turėti tarptautinių 
vaikų ir paauglių sveikatos ir gyvensenos tyrimų patirties, 
darbo gyvensenos medicinos srityje patirties – mokslo 
darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų institute.

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 siekia-

ma pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, 
vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo 
darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedago-
ginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas 
(originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grą-
žinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuora-
šus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dir-
bantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kva-
lifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (origi-
nalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grą-
žinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, 
patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą 
bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2023 m. vasario 24 d. Per-
sonalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, 
Kaunas. Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 

Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

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

Ergoterapijos studijų 
programos studentų išvyka

8» „Tai buvo labai įdomi patirtis, visas kolektyvas 
labai draugiškas, labai malonu, kad taip drau-
giškai mus priėmė. Mokantis neteko susidur-

ti su suaugusiaisiais, kurie turėtų įvairių raidos sutrikimų. 
Teko susidurti tik su vaikais, ir visuomet kildavo klausi-
mas, kaip jie gyvena tada, kai užauga, kokios jų galimy-
bės, suvokimas ir t. t. Todėl buvo labai smagu, kad ga-
vome tokią galimybę.“

Emilija Šlikaitė, III k. ergoterapijos studentė

„Tikrai labai draugiškai ir šiltai mus sutiko. Labai ge-
ra patirtis.“ 

Paulina Kasinskytė,  III k. ergoterapijos studentė

„Buvo malonu pabendrauti su pacientais ir ergo-
terapeutais, sužinojau daugiau apie jų būkles, kaip vei-
kia reabilitacijos centras. Nepaisant to, kad me esame 
užsienio studentai, visi mus labai gerai priėmė. Apskri-
tai labai gerai praleidau laiką, tai buvo puiki su studijo-
mis susijusi išvyka!“

Abel Baby Saji, III k. ergoterapijos studentas

„Labai patiko kolektyvas, kuris yra labai draugiškas, 
tolerantiškas, nei vieno neatskiria, visi kaip šeima!” 

Eglė Naujalytė,  III k. ergoterapijos studentė

„Kelionė į Klaipėdą buvo tokia gera, turininga ir ma-
loni. Buvo labai smagu sužinoti apie juos ir jų įgūdžius. Ši 
kelionė padarė teigiamą poveikį man kaip ergoterapijos 
studentui, kad galėčiau jiems padėti ateityje. Apskritai ke-
lionė buvo nuostabi!“ 

Thomas Shaji Vaidyan, III k. ergoterapijos studentas

„Labai patiko kolektyvas, kuris yra labai draugiškas, 
tolerantiškas, nei vieno neatskiria, visi kaip šeima!” 

Eglė Naujalytė, III k. ergoterapijos studentė
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PAGRINDINIAI
ATRANKOS KRITERIJAI:
• bendras studijų vidurkis

(≥7 balai)
• be akademinių skolų
• užsienio kalbų mokėjimas
• studento motyvacija ir

bendravimo įgūdžiai

Atrankoje gali dalyvauti visų pakopų ir programų studentai!

Informacija dėl ERASMUS+
STUDIJŲ:

• studijų vietą pasirinkti tik iš
LSMU internetiniame puslapyje
pateikto Erasmus+
partnerių sąrašo;

• prieš pildant el. prašymą –
peržiūrėti bei įsivertinti Užsienio
universiteto studijų programos
tinkamumą ir studijų dalykų
suderinamumą LSMU.

Informacija dėl ERASMUS+
PRAKTIKOS:

• praktikos vietą pasirinkti iš
LSMU internetiniame puslapyje
pateikto Erasmus+ partnerių
sąrašo arba susirasti praktikos
vietą savarankiškai viešajame
arba privačiajame sektoriuje;

• praktikos trukmė privalo būti
ne mažesnė nei 60 dienų;

• praktika turi būti atlikta tarp
2023 m. liepos 1 d.
ir 2024 m. birželio 30 d.

Papildomibalai skiriamiuž:

▪ 0,5 balo – dalyvavimą LSMU
Erasmus+ mentorių veikloje bent 2
semestrus;

▪ 0,3 balo – dalyvavimą Erasmus+
studijų (taikoma aplikuojant į studijų
vietą) arba Erasmus+ praktikos (taikoma
aplikuojant į praktikos vietą) judumo
veikloje pirmą kartą;

▪ 0,3 balo – dalyvavimą Erasmus+
judumo veikloje ne savo kilmės šalyje;

▪ 0,5 balo – savarankišką praktikos
vietos susiradimą įstaigoje, kuri nėra
LSMU partnerių sąraše (taikoma tik
Erasmus+ praktikos atrankoje).

ATRANKOS EIGA:
1. UŽPILDYTI EL. REGISTRACIJOS FORMĄ

IR ĮKELTI SAVOMOTYVACINĮ VAIZDO
ĮRAŠĄ IKI VASARIO 19 D.

1.1. Užpildykite elektroninę registracijos formą
Mobility Online platformoje.

1.2. Prisijungus prie Mobility Online platformos –
užpildykite prašomą informaciją, įkelkite reikiamus
dokumentus bei nuorodą į jūsų motyvacinį vaizdo
įrašą (SVARBU, kad vaizdo įrašas būtų su atvira
prieiga).

1.3. Palaukite, kol jūsų anketa bus patvirtinta LSMU
Tarptautinių ryšių ir studijų centro koordinatoriaus.

2. UŽSIENIO KALBOS PATIKRA VYKS
VASARIO 22 D. IR
VASARIO 24 D. 17 VAL.
Laikyti užsienio kalbos (anglų k., vokiečių k.,
prancūzų k.) egzamino NEREIKIA:

◦ užsienio studentams;
◦ studentams, turintiems profesinės užsienio

k. modulio įvertinimą studijų knygelėje;
◦ studentams, turintiems užsienio k.

sertifikatą (B2 ar aukštesnis lygis).

Registraciją į Profesinės kalbos patikrą
(https://forms.office.com/e/hWFsgjURU8).
Kitos užsienio kalbos – studentai, planuojantys studijuoti
italų, ispanų, portugalų ir kt. kalbomis, PRIVALO turėti
galutinį Profesinės anglų kalbos modulio pažymį arba
laikyti užsienio kalbos egzaminą.

3. LAUKITE ATRANKOS REZULTATŲ!

Daugiau informacijos

lsmu.lt/antranka-i-erasmus-studijas-
ir-praktika-2023-2024-m/

Erasmus+ studijų
koordinatorė: Monika Grincaitė,
tel. nr. +370 37 327301;
e-mail: monika.grincaite@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 9, 127 kab.

Erasmus+ praktikos
koordinatorė: Deimantė Sidaraitė,
tel. nr. +370 37 395817,
e-mail: deimante.sidaraite@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 9, 124 kab.



MAIN SELECTION
CRITERIA:
• average of grades at LSMU (≥7)
• no academic debts
• foreign language skills
• motivation and

communication skills

The application is open for all study programmes
and cycles students!

Additional informationabout
ERASMUS+STUDIES:

• choose a Host university only
from Erasmus+ Partners list;

• before filling the application –
review the compatibility of the
study programmes and study
subjects at LSMU and Host
university.

Additional informationabout
ERASMUS+TRAINEESHIPS:

• applications for voluntary
traineeship (summer 2023),
traineeship embedded in
curriculum 2023/2024 and
traineeship after graduation*

are accepted;
• it is recommended for students

to find a place for practice by
themselves** or to choose from
Erasmus+ Partners list on LSMU
web page;

• during mobility, you can be a
trainee only at one institution.

Additional parts of apoint are
given:

▪ 0.5 for participation in LSMU Erasmus
mentoring activities for at least two
semesters;

▪ 0.3 for participation in Erasmus+
mobility for the first time;

▪ 0.3 if a student intends to do an
Erasmus+ mobility in other country than
his/her country of origin;

▪ 0.5 if a student finds a place for
Erasmus+ traineeship by himself/
herself, uploads a screenshot of
confirmation by email or official letter to
Mobility Online and submits together
with online application (this applies just
for Erasmus+ traineeship).

WHAT YOUNEED
TODO:
1. FILL ANONLINE APPLICATION FORM

ANDUPLOAD YOURMOTIVATION
VIDEO TILL 19th of February

1.1. 1st step: Fill the main application form on
MOBILITY ONLINE platform.

1.2. 2nd step Log In to your Mobility
Online account – fill the section of
personal information, upload
necessary documents, and add the link of your
motivation video (with public access).

1.3. 3rd step:Wait for the approval from LSMU
International Relations and Study Centre
coordinator.

2. IF YOUNEED – TAKE A FOREIGN
LANGUAGE EXAMON 22nd and 24th
of February at 5:00 PM

YOUDONOTNEED TO SIT a foreign
language (English, German, French)
exam, if:

◦ you are an international student (just for
English language studies/traineeships);

◦ you are a native speaker;
◦ you have a language certificate B2 level

and higher;
◦ you have a final grade of professional

language module.

Register for the Professional Language Test
(English, German, French)*: https://forms.
office.com/e/hWFsgjURU8

3. WAIT FOR THE RESULTS

* Applications for Erasmus+ traineeship after graduation have to be submitted during the last year of studies at LSMU.
** The receiving traineeship institution can be a university hospital, or any public or private institution related to your field of studies.

More information

lsmu.lt/antranka-i-erasmus-studijas-ir-
praktika-2023-2024-m/

For Erasmus+ studies:
Monika Grincaitė
phone +370 37 327301
e-mail: monika.grincaite@lsmu.lt
A. Mickevičiaus str. 9, room 127

For Erasmus+ traineeship:
Deimantė Sidaraitė
phone +370 37 395817
e-mail: deimante.sidaraite@lsmu.lt
A. Mickevičiaus str. 9, room 124



„Kaip žinome, naujos kylančios technologijos turi savo vidinę logiką, kuri greitai
progresuoja ir kyla pavojus, jog jos perspektyva išeis už humanistinės perspektyvos ribų

tiek, kad ims išnaudoti žmogų savo naudai." 

Sausio 10 d. Vatikane trijų su Abraomu siejamų religijų atstovai pasirašė dokumentą dėl
dirbtinio intelekto. „Tai svarbus ženklas siekiant išvengti pavojaus, kuris galėtų prisidėti
skatinant posthumanizmą“. Taip sakė vyskupas Vincenzo Paglia, Popiežiškosios Gyvybės

akademijos pirmininkas, apie dokumentą, kurį pasirašė trijų abraomiškųjų religijų
atstovai. Dokumentas skirtas etiškam dirbtinio intelekto vystymui, pasirašytas sausio 10 d.

Vatikane vykusio renginio metu. Dokumentą pasirašė vyskupas Vincenzo Paglia, rabinas
Eliezeras Simha Weiszas, Izraelio Rabinų tarybos narys, ir šeichas Abdallahas bin

Bayyahas, Abu Dabio Taikos forumo vadovas ir Jungtinių Arabų Emyratų Fatvos tarybos
pirmininkas. 

Vyskupas V. Paglia priminė, kad šio dokumento idėja kilo prieš porą metų, kai Romoje
pasirašytas manifestas dėl dirbtinio intelekto. „Kaip žinome, naujos kylančios

technologijos turi savo vidinę logiką, kuri greitai progresuoja ir kyla pavojus, jog jos
perspektyva išeis už humanistinės perspektyvos ribų tiek, kad ims išnaudoti žmogų savo

naudai. Popiežiškoji gyvybės akademija, kartu su Microsoft prezidentu, IBM
viceprezidentu, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio generaliniu sekretoriumi ir Italijos

vyriausybės atstovu, parengė dokumentą su trimis humanistinėmis perspektyvomis:
etiniu, edukaciniu ir teisiniu principais, kurie turėtų vadovauti dirbtinio intelekto plėtros

procesui“, – sakė vyskupas. 
Dabar tą patį dokumentą pasirašo ir islamo bei žydų pasaulio atstovai, o liepą Japonijoje jį
pasirašys ir kitų didžiųjų pasaulio religijų atstovai. Popiežius Pranciškus teigiamai priėmė
šią iniciatyvą pabrėžti žmogaus pirmumą prieš technologijas. Dokumente pabrėžiama, kad

reikia apsaugoti žmogaus pirmumą, šviesti jaunimą apie sudėtingas technologijas ir
skatinti teisinę dimensiją mėginant įsivaizduoti tarptautinį valdymą. 

Kad geriau suprastume šių veiksmų svarbą, vyskupas V. Paglia pateikia pavyzdį: „Tarkime,
viena vyriausybė rengia programą, kuri naudoja algoritmus, skirtus pripažinti pabėgėlio
statusui: egzamino metu mašina atlieka apklausą, veda dialogą. Tačiau reikia atsižvelgti į
tai, kad joks algoritmas nėra autonomiškas, o buvo nustatytas. Todėl etinė dimensija turi

būti prioritetinė“. 
Tai, kad algoritmai pasitelkiami žmonių kontrolei vykdyti, yra rimta problema, pakanka

prisiminti veidų kontrolę: todėl turime sukurti teisinę praktiką, kuri tarptautiniu
lygmeniu reglamentuotų šį tokį jautrų klausimą, sako 

vyskupas V. Paglia, pristatydamas kitą idėją – kaip buvo Paryžiaus
 susitarimas dėl klimato kaitos, galbūt turėtų būti ir Paryžiaus

 susitarimas dėl naujųjų technologijų. 


