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Sausio 23–25 dienomis Lietuvos sveikatos mokslų 
universitete (LSMU) ir Kauno klinikose lankėsi 
Vakarų Kazachstano Marato Ospanovo vardo 
medicinos universiteto rektorius Kaliyev 
Asset su savo patarėju Nurgozhin Talgat. 

Kiekvienais metais į Kau-
no klinikų Vaikų skubios 
pagalbos skyrių apie 
trečdalis visų pacientų 
atvyksta patyrę smulkias, 
kasdienes buitines trau-
mas. Dažniausiai vaikai 
patiria kaulų lūžius, iš-
nirimus, sumušimus ar 
sausgyslių patempimus. 
Kauno klinikų Vaikų ligų 
klinikos vadovas prof. 
Rimantas Kėvalas paste-
bi, kad tokiems vaikams 
pagalbą gali suteikti tik 
medikai, baigę tam skirtus 
kursus, todėl iki šiol, net ir 
esant nedidelei traumai, į 
pagalbą būdavo kviečiami 
gydytojai ortopedai trau-
matologai. 

Vaikų ligų klinikos medikams – 
kompetencijų tobulinimas
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Gimdos kaklelio 
vėžys: profilaktikos 
svarba, siekiant 
diagnozuoti 
ikivėžines būkles
Gimdos kaklelio vėžys – 
vienas dažniausiai mo-
terims diagnozuojamų 
onkologinių susirgimų. 
Kasmet pasaulyje ši 
klastinga liga nustatoma 
daugiau nei pusei milijo-
no pacienčių, o Lietuvoje 
per metus gimdos kakle-
lio vėžio diagnozę išgirdo 
apie 500 moterų. Kauno 
klinikų Onkoginekologi-
jos centro vadovė, gydy-
toja akušerė ginekologė 
prof. Daiva Vaitkienė 
teigia, kad aptikus poky-
čių nereikėtų baimintis. 
Jeigu atlikus gimdos kak
lelio patikrą bus nusta-
tyta ikivėžinė būklė – tai 
yra laimė, nes laiku diag
nozuota ikivėžinė liga, 
kurią pagydžius, galima 
išvengti vėžio.

Vakarų Kazachstano Marato Ospanovo 
vardo medicinos universiteto rektoriaus 
vizitas LSMU

 ■Vakarų Kazachstano Marato Ospanovo vardo medicinos universiteto rektorius 
Kaliyev Asset su savo patarėju Nurgozhin Talgat.

 ■Prof. Renaldas Jurkevičius, prof. Ingrida Janulevičienė, Asset Kaliyev, prof. Rimantas Benetis, Talgat Nurgozhin, prof. 
Vaiva Lesauskaitė. A. Koroliovo nuotr.
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Vizitas prasidėjo delega
cijos susitikimu su rek
toriumi prof. Rimantu 

Benečiu, prorektore mokslui prof. 
Vaiva Lesauskaite, prorektoriumi kli
nikinei medicinai, Kauno klinikų ge
neraliniu direktoriumi prof. Renaldu 
Jurkevičiumi ir Tarptautinių ryšių ir 
studijų centro dekane prof. Ingrida 
Janulevičiene. Svečiams pristatytas 
Universitetas, taip pat kalbėta apie 
LSMU puoselėjamą studijų, moks
lo ir praktikos vienovę. Išklausytas ir 
Vakarų Kazachstano Marato Ospa
novo vardo medicinos universite
to pristatymas, aptartos tolimesnio 
bendradarbiavimo galimybės.

Farmacijos fakulteto studijų ir 
mokslo bazę svečiams pristatė fa
kulteto dekanė prof. Ramunė Mor
kūnienė, prodekanas prof. Valdas 
Jakštas ir prof. Jurga Bernatonienė. 
Prof. Rimantas Benetis svečius supa
žindino su Širdies, krūtinės ir krau
jagyslių chirurgijos klinika, o šiuo 
metu klinikoje besimokantys du ka
zachai rezidentas Serik Aitaliyev ir 
doktorantas Yerlan Orazymbetov 
pasidalijo savo patirtimi ir aprodė 
šią kliniką. 

Universiteto atstovus iš Ka
zachstano sužavėjo Kauno klinikų 

Vakarų Kazachstano Marato Ospanovo 
vardo medicinos universiteto rektoriaus 
vizitas LSMU

direktoriaus medicinai ir slaugai 
prof. Kęstučio Stašaičio ekskursi
ja po Traumų ir skubios pagalbos 
centrą, prof. Astros Vitkauskie
nės pristatyta Laboratorinės me
dicinos klinika, turas su prof. Rasa 
Ugenskiene po Genetikos ir mo
lekulinės medicinos kliniką bei 
Neurochirurgijos klinikos Funkci
nės neurochirurgijos sektoriaus 
vadovo dr. Andrius Radžiūnо Ga
ma peilio, kaip efektyvios alterna
tyvios chirurginio gydymo prie
monės, pristatymas. 

Delegacijai iš Kazachstano pa
liko įspūdį Pauliaus Dobožinsko „Hy
bridLab“ galimybių apžvalga stu
dentams mokyti ir jų praktiniams 
įgūdžiams lavinti. 

Vizito metu svečiai taip pat su
sitiko su Slaugos fakulteto dekane, 
LSMU Senato pirmininke prof. Jūra
te Macijauskiene, kuri pakvietė akty
viai diskusijai apie slaugos specialis
tų rengimą. Atstovai iš Kazachstano 
aplankė Anatomijos ir Lietuvos me
dicinos istorijos ir farmacijos muziejų, 
taip prisiliesdami prie Lietuvos me
dicinos istorijos, įdomių eksponatų.

Baigiamojo susitikimo metu su 
TRSC dekane prof. I. Janulevičiene, 
konsultantu prof. D. Pavalkiu ir Už

sienio partnerysčių skyriaus vedėja 
G. Diliūniene buvo aptartos galimos 
tolimesnio bendradarbiavimo sritys 
ir perspektyvos, susitarta netolimo
je ateityje pradėti planuoti konkre
čias veiklas. 

Atsisveikinant svečiai iš užsienio 
padėkojo už veiklų įvairovę, intensy
vų ir puikų priėmimą. Tikimės, kad 

pirmasis Vakarų Kazachstano Mara
to Ospanovo vardo medicinos uni
versiteto rektoriaus vizitas nuties tiltą 
tarp sėkmingo ir rezultatyvaus insti
tucijų bendradarbiavimo ateityje.

Vakarų Kazachstano Marato 
Ospanovo vardo medicinos uni
versitetas yra vakarų Kazachstano 
srities centre – Aktobėje (500,757 

gyventojų). Miestas yra pastatytas 
Ileko ir Kargalos upių santakoje, į 
šiaurės rytus nuo Aktobės stūkso 
neaukštos kalvos, aplink miestą ply
ti stepės. Universitetas įkurtas 1957 
m., turi 49 katedras, iš kurių 28 – kli
nikinės. Šiuo metu Universitete stu
dijuoja per 5500 studentų.

TRSC inf.
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Gastroenterologijos klinika pradeda 
vykdyti tarptautinį projektą „AIDA“

2023 m. sausio mėnesį 
prasidėjo tarptautinis 
Europos Sąjungos (ES) 
2021–2027 metų moks-
linių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo programos 
,,Europos horizontas“ 
(angl. Horizon Europe) 
lėšomis remiamas projek-
tas „AIDA“ (angl. An Arti-
ficially Intelligent Diagnos-
tic Assis tant for g astric 
inflammation). 
Pagrindinis šio projekto 
tikslas – sukurti dirbtiniu 
intelektu paremtą platfor-
mą, kuri padėtų sveikatos 
priežiūros specialistams 
sudaryti individualizuotą 
ištyrimo, sekimo ir gydy-
mo planą pacientams, 
kuriems diagnozuotos iki-
vėžinės skrandžio būklės, 
siekiant išvengti skran-
džio vėžio išsivys-
tymo.

1»

 ■ Iš kairės: prorektorius klinikinei medicinai, Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, prorektorė 
mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, rektorius prof. Rimantas Benetis, Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė prof. Ingrida 
Janulevičienė.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ilekas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kargala&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Up%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Step%C4%97
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Rimanto Kaukėno paramos grupė, teikianti visokeriopą pagalbą 
kritinėmis ligomis sergantiems vaikams, padeda ne tik tiesiogiai 
šeimoms, susidūrusioms su onkologija bei genetinėmis ligomis, bet 
ir siekia pagerinti gydymo įstaigų, kuriose gydomi mažieji pacientai, 
sąlygas. Kauno klinikų vaikų ligų klinikai buvo įteiktas echoskopas, 
kuris yra labai reikalingas mažiesiems pacientams. 

Rimanto Kaukėno paramos fondo 
dovana Kauno klinikoms

Ši įranga Kauno vaikų ligų kli
nikoms nupirkta fondą palaikančių 
žmonių: Čikagos Rotary klubo, ku
ris kasmet rengia labdaringus golfo 
turnyrus, o jų metu surinktas lėšas 
jau ne pirmą kartą skiria pirkti medi
cininę įrangą. Klubo atstovai džiau
giasi, kad kasmetinio labdaringo 
renginio idėją palaiko vis daugiau 
žmonių ir prisideda prie šio kilnaus 
tikslo: „Tikimės, kad toks Čikagos lie
tuvių dosnumas padės ne vienam 
su sunkia liga kovojančiam mažyliui, 
o galbūt kam nors išgelbės ir gyvy
bę.“ Prie 130 tūkstančių kainuojan
čio echoskopo įsigijimo prisidėjo ir 
įmonė „Imlitex“. Fondo steigėjas Ri
mantas Kaukėnas išreiškė dėkingu
mą: „Džiaugiamės ir esame dėkingi 
ne tik visiems, prisidėjusiems pini
gais, bet ir gydytojams, kurie kas
dien siekia padėti sveikti sunkiai 
sergantiems vaikams, naudodami 
pažangiausius tyrimų metodus, pa
siteisinusius geriausiose pasaulio li
goninėse.“

Rimanto Kėvalo, Kauno klinikų 
vaikų klinikos vadovo, teigimu, šis 
premium klasės ultragarsinis kom
plekso ištyrimo aparatas pagerins 
ne tik reumatologinių ligonių ap
žiūrą, bet padės ir vaikų chirurgams 
bei kardiologams. Taigi įrenginio 
daugiafunciškumas leis apimti ke
lių tūkstančių vaikų ištyrimą Kauno 
klinikose. 

Šis itin reikalingas aparatas, ku
rį klinikoms įteikė Rimanto Kaukėno 
paramos fondas su partneriais,  – ne 
pirma suteikiama pagalba gydy
mo įstaigoms. 2021 metais kartu 
su kitais fondais pavyko įgyven
dinti Vilniaus universiteto Santaros 
vaikų ligoninės onkohematologi
jos skyriaus prašymą – įsigyti nau

ją, modernų bei mobilų echoskopą. 
Godos Elizabetos Vaitkevičienės, Vil
niaus Santaros ligoninės vaikų on
kohematologijos skyriaus vedėjos, 
teigimu, šis įrenginys leidžia pasirū
pinti itin sunkios būklės pacientais, 
mažaisiais pacientais po transplan
tacijų ir juos tirti neprašant eiti į ki
tą skyrių. 

Rimanto Kaukėno paramos 
grupė veikia nuo 2012 m. ir padeda 
onkologinėmis ligomis sergantiems 
vaikams. Šio fondo tikslas – paleng

vinti gyvybiškai pavojingomis li
gomis sergančių vaikų ir jų šei
mų naštą, padėti išgyventi sunkios 
diag nozės traumą, ilgą gijimą, su
teikti vaikų gyvenimui šviesos pil
dant jų svajones. Rimanto Kaukė
no paramos grupė aprūpina vaikus 
reikalinga medicinine įranga, ne
kompensuojamais medikamentais, 
padeda įgyvendinti svarbius gydy
mus, operacijas.

Rimanto Kaukėno paramos  
fondo inf. ir nuotr.

Šis premium klasės ultragarsinis  
komplekso ištyrimo aparatas  

pagerins ne tik reumatologinių  
ligonių apžiūrą, bet padės ir vaikų 

chirurgams bei kardiologams.
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Surengti mokymai
„Tai apsunkindavo dar
bą, užtrukdavo apžiūros 

ir pagalbos suteikimo laikas pacien
tams, – aiškina prof. R. Kėvalas. – Sie
kiant efektyvinti ir optimizuoti darbą 
Vaikų skubios pagalbos skyriuje, kli
nikos gydytojams, gydytojams rezi
dentas ir slaugytojams surengti mo
kymai, skirti praplėsti kompetencijas 
vaikų traumų srityje.“

Vaikų skubios pagalbos sky
riaus vadovas Algirdas Dagys ant
rina, kad praplėstos vaikų ligų gy
dytojų ir slaugytojų kompetencijos 
leis jaustis drąsiau ir suteikti pagal
bą pacientams per trumpesnį lai
ką. „Planuojame, kad ateityje atsi

Vaikų ligų klinikos medikams – 
kompetencijų tobulinimas

1»

2»

ras papildomas vaikų traumatizmo 
ciklas gydytojams rezidentams, o 
vėliau papildysime vaikų ligų gy
dytojų normas, leidžiančias su
teikti pagalbą smulkias traumas 
patyrusiems vaikams“, – pasakoja 
A. Dagys.

Plėtė kompetencijas vaikų 
traumų, lūžių diagnostikos, 
profilaktikos ir lengvų 
traumų gydymo srityse
Šių kursų metu Vaikų ligų kli

nikos medikai plėtė kompetencijas 
vaikų traumų, lūžių diagnostikos, 
profilaktikos ir lengvų traumų gy
dymo srityse. „Daug dėmesio skir
ta pirminiam chirurginiam žaizdų 

sutvarkymui. Praktinių užsiėmimų 
metu dalyviai galėjo mokytis siūti 
žaizdas, taisyklingai tvarstyti, gip
suoti“, – sako vienas iš kursų orga
nizatorių ir lektorių Kauno klinikų 
Vaikų chirurgijos klinikos Vaikų or
topedijos traumatologijos skyriaus 
vadovas prof. Emilis Čekanauskas.

Kursai, kuriais siekiama padi
dinti Vaikų ligų klinikoje dirbančių 
medikų kompetencijas vaikų trau
matizmo srityje, vyko sausio pa
baigoje. Juos vedė prof. E. Čeka
nauskas, Vaikų chirurgijos klinikos 
gydytojai ortopedai traumatologai 
dr. Ramunė DiegliūtėMuller ir Sai
das Žukauskas.

Kauno klinikų inf.

Gastroenterologijos klinika pradeda vykdyti 
tarptautinį projektą „AIDA“

,Pagrindinis „AIDA“ pro
jekto koordinatorius – 
Valensijos biomedici

nos tyrimų institutas „INCLIVA“, 
numatyta projekto trukmė – 4 me
tai, o projektui vykdyti iš ES progra
mos „Europos horizontas“ lėšų skirta 
daugiau nei 7 milijonai eurų. Projek
te dalyvauja 15 tarptautiniu mastu 
pripažintų centrų iš 8 Europos vals

tybių, kuriuose dirba įvairių sričių 
specialistai – gydytojai (gastroente
rologai, onkologai, patologai, imu
nologai), bioinformatikai, dirbtinio 
intelekto ir mašininio mokymo sis
temų kūrėjai, visuomenės sveika
tos organizacijų bei duomenų val
dymo ir apsaugos ekspertai. Vienas 
iš šio projekto partnerių yra ir Lie
tuvos sveikatos mokslų universite

to ligoninės Kauno klinikų Gastroen
terologijos klinika, kuri dalyvauja ne 
viename panašaus masto tarptauti
niame projekte. 

2023 metų sausio 12–13 die
nomis Valensijoje (Ispanija) vyko 
pirmasis „AIDA“ projekto susitiki
mas, kuriame dalyvavo visų projekto 
konsorciume esančių centrų atsto
vai. Kauno klinikų Gastroenterolo

gijos klinikai šiame susitikime atsto
vavo klinikos vadovas prof. Juozas 
Kupčinskas, doktorantas Rolandas 
Gedgaudas ir gydytojas rezidentas 
Paulius Jonaitis. Tikimasi, kad daly
vavimas šiame projekte ne tik prisi
dės prie inovatyvių ikivėžinių skran
džio būklių diagnostikos ir gydymo 
metodų sukūrimo, bet ir paskatins 
tolesnį tarptautinį bendradarbiavi

mą. Šis projektas yra vienas iš kelių 
naujų Europos Komisijos finansuo
jamų projektų, kurie 2023–2027 m. 
bus vykdomi Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Gastroentero
logijos klinikoje. 

Projektas remiamas Europos 
Sąjungos lėšomis (dotacijos sutarties 
numeris: 101095359).

Gastroenterologijos klinikos inf.
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1» Kokie yra gimdos kak
lelio vėžio simptomai? 
Ar gali juos pastebėti 
pati moteris?

Ikivėžinės būklės, gimdos kak
lelio vėžys ankstyvoje stadijoje, kaip 
ir dauguma onkologinių ligų, iš pra
džių jokių simptomų neturi. Anks
čiausi simptomai, skatinantys at
kreipti dėmesį, yra kraujingų išskyrų 
pasirodymas ne mėnesinių metu, 
kraujo pasirodymas po lytinių san
tykių ar ginekologinės apžiūros. Tie
sa, šie simptomai gali įspėti ir apie 
kitas ligas.

Simptomai dažniausiai atsiran
da gerokai pažengus ligai – gausūs 
nereguliarūs kraujavimai tarp mėne
sinių, nemalonaus kvapo vandenin
gos išskyros iš makšties, gali atsiras
ti metastazių nulemti nusiskundimai 
dėl gimdos, gimdos kaklelio navikų 
spaudimo į aplinkinius organus, šla
pimtakius, inkstų veiklos sutrikimai. 

Koks išgyvenamumas, susir
gus gimdos kaklelio vėžiu?

Kuo anksčiau diagnozuojama 
liga, tuo gydymas sėkmingesnis. 
Diag nozavus ikivėžines būkles, pen
kerių metų išgyvenamumas yra 100 
proc. Susirgus onkologine liga, kol li
ga yra tik gimdos kaklelyje, per pen
kerius metus išgyvena daugiau nei 
90 proc. Kai liga yra lokaliai išplitusi, 
t. y. jau išėjusi už gimdos kaklelio ribų 
į aplinkinius audinius, makštį, pen
kerius metus išgyvena apie 60 proc. 
moterų, o ligai išplitus į tolimuosius 
organus – tik penktadalis susirgusių.

Kokia šiuo metu Lietuvoje 
vykdoma prevencijos programa?

Lietuvoje nuo 2004 metų gim
dos kaklelio vėžio patikra pradėta 
vykdyti moterims nuo 30 iki 60 me

Gimdos kaklelio vėžys:  
profilaktikos svarba, siekiant 
diagnozuoti ikivėžines būkles

 ■Prof. Daiva Vaitkienė.

tų. Vėliau amžiaus ribos buvo išplės
tos nuo 25 metų iki 60 metų. Visoms 
moterims kas trejus metus buvo 
atliekamas įprastinis gimdos kaklelio 
citologinis tyrimas. Nuo 2022 metų 
sausio mėnesio moterims nuo 35 iki 
59 metų imtinai pasiūlytas kitas, su
dėtingesnis, brangesnis, bet jautres
nis patikros tyrimas. Paėmus medžia
gą nuo gimdos kaklelio į skystąją 
terpę, tiriama dėl didelės onkologi
nės rizikos žmogaus papilomos vi
ruso (ŽPV), o jį aptikus, iš tos pačios 
terpės dar atliekamas ir citologinis ty
rimas. Šios amžiaus grupės moterims 
patikra yra atliekama kas penkerius 
metus. 25–34 metų amžiaus mote
rys ir toliau dalyvauja tokioje pačioje 
patikros programoje, kai atliekamas 
įprastinis citologinis tyrimas kas tre
jus metus.

Kaip atliekama gimdos kak
lelio vėžio patikra?

Patikros programoje, tiek gim
dos kaklelio citologinis, tiek ŽPV ty
rimas yra atliekamas ginekologinės 
apžiūros metu – šluotele ar šepetė
liu paimamos ląstelės nuo gimdos 
kaklelio paviršiaus ir iš gimdos kakle
lio kanalo. Jos dedamos ant stiklelio 
arba į transportinę terpę. Tyrimo pa
ėmimas užtrunka vos 1–2 minutes, 
jis neskausmingas ir yra tiek nema
lonus, kiek yra nemalonus gineko
loginis tyrimas ar ginekologinė ap
žiūra.

Ar galima atlikti gimdos kak
lelio vėžio tyrimus nėštumo metu?

Paprastai nėštumas laikomas 
pačiu netinkamiausiu laiku gim
dos kaklelio patikrai. Jeigu mote
ris dalyvavo patikros programose 
reguliariai ir atėjo laikas patikros 
programai – ją reikėtų atidėti po 

nėštumo. Tačiau jei moteris iki nėš
tumo nedalyvavo patikros progra
moje, nuo paskutinės patikros pro
gramos yra praėję gerokai daugiau 
nei 3 metai arba ankstesniuose ty
rimuose buvo aptikta tam tikrų 
pokyčių – tuomet reikėtų atlik
ti citologinį tyrimą. Laboratorijos 
specialistams yra šiek tiek sunkiau 
vertinti ląstelių pokyčius nėštumo 
metu, bet moteriai tyrimo paėmi
mas nėra pavojingas. 

Kur kreiptis, norint pasiti
krinti?

Jeigu moteris nori dalyvauti 
patikros programoje ir pasinaudoti 
valstybės finansuojama patikra, ji tu
rėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. 
Patikros tyrimus galima atlikti ir gi
nekologinės apžiūros metu, tačiau 
jų apmokėjimo tvarka dažnai skiria
si ir jie nebus finansuojami iš patik
ros programos lėšų.

Kokia yra veiksmingiausia 
gimdos kaklelio ligų prevencija?

Pati efektyviausia prevencija ir 
didžiausia apsauga nuo ligos – rizi
kos veiksnių vengimas, saugi lytinė 
elgsena, vakcinacija, reguliarius da
lyvavimas gimdos kaklelio patikros 
programoje.

Skiepijimas labai sumažina tiki
mybę susirgti gimdos kaklelio vėžiu, 
bet nė viena iš priemonių neapsau
go mūsų 100 proc. Labai svarbu mo
terims, kurios pasiskiepijo, dalyvauti 
patikros programoje – tik tada ji ga
lės jaustis saugiai. Rekomenduojama 
skiepyti ir berniukus – įrodyta, kad 
berniukų ir vyrų skiepijimas reikš
mingai sumažina moterų sergamu
mą tose populiacijose, kuriose mo
terų paskiepyta mažiau nei 50 proc.

Ar šiuo metu vis dar tenka su
sidurti su mitais? Jei taip, kokiais?

Vienas iš populiariausių mitų – 

jeigu neturiu jokių nusiskundimų, tai 
negaliu sirgti. Dauguma onkologinių 
ligų pradinėse stadijose neturi jokių 
simptomų. Patikros programos ir yra 
skirtos sveikiems asmenims, kad po
kyčiai būtų aptikti anksti, kol jie ne
sukelia jokių simptomų. Jau turinčios 
nusiskundimų moterys privalo kreip
tis specialisto konsultacijos.

Dar vienas klaidingas įsitikini
mas (ypač pastebimas tarp vyres
nių moterų) – jeigu negyvenu ak
tyvaus lytinio gyvenimo, tai negaliu 
sirgti jokiomis su lyties organais su
sijusiomis ligomis. Būtina prisimin
ti, kad pagrindinis gimdos kaklelio 
displazijų ir vėžio rizikos veiksnys 
(žmogaus papilomos virusas) įgy
jamas anksti, dažniausiai paauglys
tėje ar ankstyvoje jaunystėje. Tam, 
kad jis nulemtų ikivėžinių ligų ir vė
žio atsiradimą, reikia ne mėnesių ir 
ne metų, kartais net dešimtmečių.

Kauno klinikų inf.
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„Pastebėjome, kiek daug dar
bų turi atlikti slaugytojos, todėl, 
norėdami palengvinti jų darbą ir 
priminti pagrindinius pacientų pa
ruošimo principus prieš procedū
ras, organizavome seminarus“, – 
sako doc. D. Petrauskas. Seminarų 
ciklo metu slaugytojams primin
tas pacientų pasirengimas proce
dūroms, būtini tyrimai ir jų registra
cija. Docentas sako, kad kiekvienai 
procedūrai reikalingas paciento pa
siruošimas, o tai įgyvendinti pade
da būtent slaugytojai. Jie atlieka dalį 
organizacinio darbo, registruoja pa
cientus procedūroms ligoninės in
formacinėse sistemose, moko juos, 
aiškina, ką reikia padaryti prieš ir po 
procedūrų, planuoja pacientų sta
cio narizavimą dienos chirurgijos 
paslaugoms ar nukreipia į dienos 
stacionarą.

Gastroenterologijos klinikos 
slaugytoja Regina Antanavičienė 

teigia, kad dėl darbų gausos didėja 
ir klaidų tikimybė. „Kiekviena paslau
ga skirtinga, jos registruojamos į 
skirtingus informacinėje sistemo
je sudaromus planus. Dėl šių prie
žasčių kartais pacientų paruošimo ar 
registracijos metu gali įvykti tyrimų 
užsakymo klaidų, – sako R. Antana
vičienė. – Surengti seminarai padė
jo prisiminti, kokios ir kada reikalin
gos procedūros bei užtikrinti tolesnį 
sklandų komandos darbą.“

Po seminarų pastebėta, kad 
sumažėjo klaidų ir pagerėjo pacien
tų paruošimas procedūroms. „Dar
bas Gastroenterologijos kliniko
je palengvėjo įdarbinus medicinos 
registratorę, kuri padeda užregist
ruoti pacientus, tvarko medicininę 
dokumentaciją, prieš kiekvieną pro
cedūrą jiems paskambina ir prime
na, kaip joms pasiruošti“, – pasako
ja Kauno klinikų Gast roneterologijos 
klinikos gydytojas gastroenterolo

Gastroenterologijos klinikoje – 
sklandaus bendradarbiavimo pavyzdys
Siekiant sumažinti klaidų kasdienėje li-
goninės veikloje tikimybę, Kauno klinikų 
Gastroenterologijos klinikos gydytojai su-
organizavo seminarų ciklą slaugytojams. 
Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos 
Endoskopijų skyriaus vadovas doc. Dalius 
Petrauskas pabrėžia, kad sėkmingam dar-
bui užtikrinti būtina sklandi komandos 
veikla, o slaugytojai – neatsiejama gydytojų 
komandos grandis.

gas doc. Romanas Zykus, vedęs se
minarų ciklą slaugy tojams.

„Džiaugiamės komandos 
bend radarbiavimu ir kad visi kar
tu stengiamės sumažinti klaidų tiki
mybę. Dalijantis informacija tarpu
savyje, patogiau priimti naujoves ir 
suvaldyti įvairias situacijas“, – kalba 
R. Antanavičienė.

Kauno klinikų inf.

 ■Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos Endoskopijų 
skyriaus vadovas doc. Dalius Petrauskas.

 ■Gastroenterologijos klinikos slaugytoja Regina Antana
vičienė.

Mieli LSMU Profesinės sąjungos nariai ir visi, besidomintys socialiniu dia-
logu ir profesinės sąjungos veikla, Universiteto bendruomenės nariai, pra ėjo 
dar vieni metai, kurie buvo pilni įvairių mums reikšmingų įvykių ir iššūkių. To-
dėl, kaip ir kasmet, kviečiame kartu aptarti praėjusius metus ir dalijamės su 
Jumis kvietimu į kasmetį LSMU Profesinės sąjungos organizuojamą ataskai-
tinį Profesinės sąjungos veiklos susirinkimą, kuris vyks vasario 3 d. (penk-
tadienį) 15 val. LSMU Veterinarijos akademijos Žalčio salėje (Tilžės g. 18).

Susirinkimo metu bus proga ne tik visiems susitikti, bet ir aptarti praėju-
sių metų reikšmingiausius įvykius, apžvelgti 2022-aisiais metais nuveiktus 
darbus, kuriuos pristatys LSMU Profesinės sąjungos pirmininkas prof. dr. 
A. Stimbirys. Bus aptartos tolesnės veiklos kryptys, keliami aktualūs klau-
simai. Susirinkime planuojama sulaukti ir svečių – apie LSMU aktualijas ir 
veiklos kryptis kalbės LSMU MA kanclerė prof. dr. D. Rastenytė bei LSMU 
VA kancleris prof. dr. M. Malakauskas ir LAMPSS (Lietuvos aukštųjų moky-
klų profesinių sąjungų susivienijimas) pirmininkas prof. dr. S. Vaitkevičius. 

Maloniai kviečiame dalyvauti,
LSMU Profesinės sąjungos komitetas 

Parengė dr. S. Jankevičiūtė 

Dar nesi LSMU Profesinės sąjungos bendruomenės narys? JUNKIS !
Tapti LSMU PS nariu labai paprasta – tereikia užpildyti prašymo ir sutiki-

mo formas ir jas siųsti LSMU PS komitetui (profesinesajunga@lsmuni.lt). Su-
sipažinti su LSMU PS įstatais bei daugiau informacijos apie LSMU PS vei-
klą, struktūrą, dokumentus, veiklas ar kitus aktualius klausimus galite rasti 
oficialiame LSMU Profesinės sąjungos tinklapyje https://lsmu.lt/apie-lsmu/
lsmu-struktura/universiteto-bendrieji-padaliniai/kiti-padaliniai/lietuvos-sveikatos- 
mokslu-universiteto-profesine-sajunga//

Primename, kad mus taip pat galite rasti ir Facebook socialiniame tinkla-
lapyje, paieškos laukelyje suvedę „LSMU profesinė sąjunga“ – junkitės, seki-
te ir tapkite mūsų draugu. Kviečiami visi – tiek profesinės sąjungos, tiek visi 
LSMU bendruomenės nariai. Nuoroda į mūsų puslapį: https://www.facebo-
ok.com/profile.php?id=100074504618928

Esate visada laukiami.

Seminarų ciklo metu slaugytojams  
primintas pacientų pasirengimas  

procedūroms, būtini tyrimai  
ir jų registracija.

Sunkias traumas patyrusiems 
pacientams – reabilitacijos 
galimybės Kauno klinikose
Kauno klinikų filialo 
Kulautuvos reabilitaci-
jos ligoninės pacientė 
Gintarė jau po truputį 
pradeda vaikščioti.

Prieš šešerius metus slidinėjimą 
kalnuose jaunai merginai apkartino 
patirta stuburo trauma. „Vos tik pa
tyrus traumą, Prancūzijoje medikai 
atliko stuburo fiksaciją ir operaciją, 
kurios metu pažeistas slankstelis įtvir
tintas implantais, – prisimena mergi
na. – Bet aš nebegalėjau vaikščioti ir 
judėjau tik neįgaliojo vežimėliu.“

Grįžusi į Lietuvą pacientė atvy
ko į Kauno klinikų Kulautuvos rea
bilitacijos ligoninę. Fizinės medici
nos ir reabilitacijos gydytoja Jurgita 
Kriaučiūnienė sako, kad, įvertinus 
pacientės būklę, pastebėtas ko
jų paralyžius, surandėjimas kelių ir 
čiurnų sąnariuose.

„Patyrus tokias traumas, reika
lingiausia procedūra – kinezitera
pija, todėl Gintarei ji taikoma tiek 
salėje, tiek vandenyje. Taip pat atlie
kamos ir kitos procedūros, sustipri

nančios kineziterapijos poveikį“, – 
pasakoja J. Kriaučiūnienė.

Ji priduria, kad parinktos pro
cedūros padeda išlaikyti raumenų 
tonusą, surandėjimų profilaktiką ir 
gerina kraujotaką. „Prabėgus me
tams nuo procedūrų taikymo pra
džios pacientės būklė ir savarankiš
kumas gerėjo. Iš pradžių mergina 

pradėjo vaikščioti su vaikštyne, vė
liau – su alkūniniais ramentais, – aiš
kina gydytoja. – Reikšmingai sustip
rėjo jėga kojų raumenyse.“

Šiuo metu Gintarė jaučiasi ge
rai, džiaugiasi pasiektais ir vis dar 
siekiamais rezultatais. „Pastebiu, 
kad pasikeitė mano vaikščiojimas. 
Pagaliau galiu eiti į pagalbą pasitel
kus ramentus, o tai – mano ir gydy
tojų ilgai siektas rezultatas, – šypsosi 
ji. – Dėkoju visam ligoninės perso
nalui už pagalbą ir už tai, kad čia vi
sada norisi grįžti.“

Merginos istorija – sėkmės pa
vyzdys kitiems pacientams. „Aš vi
sada ją pateikiu kaip pavyzdį tiems, 
kuriems trūksta motyvacijos. Visa gi
jimo eiga priklauso nuo paties žmo
gaus ir jo noro pasveikti“, – pažymi 
J. Kriaučiūnienė.

Kulautuvos reabilitacijos ligo
ninė yra vienas moderniausių rea
bilitacijos centrų, akredituotas teik
ti stacionarines ir ambulatorines I ir 
II lygio paslaugas pacientams, ser
gantiems kraujotakos ir nervų siste
mų ligomis. 

Kauno klinikų inf.

Asmeninio archyvo nuotr. ■Gintarė.

mailto:profesinesajunga%40lsmuni.lt?subject=
https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/lsmu-profesine-sajunga/
https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/lsmu-profesine-sajunga/
https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/lsmu-profesine-sajunga/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074504618928
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074504618928
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Tu geriau žinai, 
į kurią pusę plaukia upės. 
Tu geriau žinai, 
į kurį kraštą suka kelias. 
Tu geriau matai, 
kokio statumo mano kalnas. 
Tu geriau jauti, 
kokio tyrumo mano mintys. 
Tu netylėk 
ir pasakyk: kur plaukia mano upė? 
Kur suka mano kelias? 
Kur stūkso mano kalnas? 
Kokio didumo mano kryžius? 
Pasakyk. 
Kad nenustebčiau, 
į savo kalną pagaliau užkopus. 

/Vaida Sutkienė/ 

Raibuliuojančios kalnų gė
lės, rūstūs akmenys, vešlios pie
vos, spindintis ežero veidrodis, vin
guriuojantis kalnų kelias, sustingusi 
viršukalnė... auksu tviskantis saulėte
kis, akinantis sniego baltumas, kar
tais tyvuliuojantis rūkas... smalsiai 
besidairantis švilpikas... šniokščian
čios upės, paslaptingi slėniai, bau
ginantys tarpekliai... – neaprėpiama 
galybė ir iš didingos, kvapą gniau
žiančios tylos sielos gilumoje (su)
skambanti muzika... 

„Kalnų simfonija“ – taip savo 
žvilgsnį pro objektyvo langą į už
buriantį Šveicarijos Alpių kalnų grožį 
apibūdina fotografė Vaida Sutkienė. 

Gamtos pasaulis užburia, paky
lėja, nuramina ir atgaivina. Kalnai – 
tai harmoninga kūrinijos muzika: 
nuostabiausi sąskambiai, garsai, to
nai. Tai tikros, rimtos, brandžios, kar
tais žaismingos melodijos. Ir vaiskios 
spalvos, skambančios rasos lašeliuo
se, žaidžiančiuose saulės spinduliuo
se ir, regis, fiziškai jaučiamoje tyloje. 

Simfonija, skambanti Alpėse

„Kas diriguoja kalnų simfo
nijai? Kas kuria kalnų magiją? Kas 
suteikia jai grožio ir tylos energi
ją? Kur nuo mūsų akių pasislėpęs 
kalnų ir Visatų dirigentas?“ – klau
sia fotografė. 

Atsakymų reikia ieškoti „su
stabdytose“ akimirkose, kuriomis 
autorė mielai dalijasi su visais, no
rinčiais nors vogčia žvilgtelėti per 
objektyvo langą. Tik čia perskaitysi
me atsakymą: „Jis – visur: ir kalnuo
se, akmenyse, keliuose, ir mumyse, 

ir mažiausiose visa supančiose ete
rio dalelėse.“ 

Nuotraukose užfiksuotas Lio
dentalio slėnis, Arės ir Saanės upės, 
Harder Kulmas, tolumoje atsiveria 
Fribūras. 

Nuo sausio 12 d. Kalbų ir eduka-
cijos katedroje (M. Jankaus g. 2) vei-
kiančia Vaidos Sutkienės fotografijų 
paroda „Kalnų simfonija“ džiaugsimės 
iki Velykų. Maloniai kviečiame užsuk-
ti ir pasigėrėti, pamatyti per objektyvo 
langą skambančią simfoniją. 

Gamtos pasaulis užburia, pakylėja, 
nuramina ir atgaivina. Kalnai – tai 

harmoninga kūrinijos muzika:  
nuostabiausi sąskambiai, garsai, tonai.

 ■Gydytojo krūtinės chirurgo 1,0 et. Širdies, krūtinės ir krau-
jagyslių chirurgijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 2511,83 Eur 
iki 2859,63 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 2023-02-13. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

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

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 2,0 et. (2 × 1,0 et.) Or-
topedijos traumatologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 
1478,53  Eur iki 1706,77 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).
 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 5,5 et. ( 4 × 1,0 et, 2 × 

0,75 et.) Neurochirurgijos klinikos bendrajame personale (dar-
bo užmokestis nuo 1478,61 Eur iki 2064,74 Eur už 1,0 et. dar-
bo 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 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. paš-
tu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-02-13. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Operacinės slaugytojo 1,0 et. Neurochirurgijos klinikos 
bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1537,75 Eur iki 
1858,27 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka įgyta operacinės slaugytojo 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 2023-02-13. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Konservatyviosios onkologijos skyriaus vadovo 0,75 et. 
Onkologijos ir hematologijos klinikos bendrajame personale 
(darbo užmokestis nuo 3203,23 Eur už 0,75 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).
 ■Paliatyviosios onkologijos skyriaus vadovo 0,75 et. On-

kologijos ir hematologijos klinikos bendrajame personale (darbo 
užmokestis nuo 3203,23 Eur už 0,75 et. darbo krūvį, neatskai-
čius 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 patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų kopijas, (rekomendacijas), viešųjų ir privačių interesų deklara-

ciją, veiklos planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tar-
nybai arba el. paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2023-02-13. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Gydytojo onkologo-chemoterapeuto 0,78 et. Onkologijos 
ir hematologijos klinikos bendrajame personale (darbo užmo-
kestis nuo 2292,16 Eur iki 2609,59 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, 
neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universi-
tetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos li-
cencija. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio do-
kumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą spe-
cialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų ko-
pijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių 
tarnybai arba el. paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 2023-02-13. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Administratoriaus 0,75 et. Onkologijos ir hematologijos kli-
nikos bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1249,97 Eur 
iki 2186,97 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: turėti ne žemesnį 
kaip aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsilavinimą, raštve-
dybos žinios, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro 
technikos priemonėmis.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei 
turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinan-
čių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą, pa-
teikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba el. paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-02-13. Išsa-
mi informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
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Pasirūpink savimi!
Kviečiame pasirūpinti savimi: dalyvauti psichologinėse 

grupėse arba individualioje psichologinėje konsultacijoje.

Kviečiame LSMU studentus dalyvauti grupėje 
„Dėmesingų įsisąmoninimu (angl. Mindfulness) grįs-
tas streso valdymas“ (lietuvių kalba).

Grupės susitikimai vyks nuo vasario 22 d. trečiadie-
niais (8 trečiadienius iš eilės), nuotoliniu būdu, naudojant 
MS Teams programą, 12.00–13.30 val. 

Kviečiame LSMU bendruomenės narius (stu-
dentus ir darbuotojus) dalyvauti „Psichologinio 
atsparumo stiprinimo“ grupėje (lietuvių kalba).

Grupės susitikimai vyks nuo vasario 28 d. 
antradieniais (5 antradienius iš eilės), nuoto-
liniu būdu naudojant MS Teams programą, 
17.00–18.30 val. 

Daugiau informacijos rasite regist ruojantis 
https://forms.office.com/e/4Wa8MHSZ6e. 

Rekomenduojame dalyvauti visame užsiėmimų cikle ir 
patirti maksimalią grupės naudą.

Primename, kad visi LSMU bendruomenės nariai (dar-
buotojai ir studentai), jei reikia, yra kviečiami registruotis 
į individualias psichologines konsultacijas. 

Registruokitės į nuotolines konsultacijas:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Psichologins 
konsultacijosLSMUstudentamsnuotolins@lsmuni.lt/ 
bookings/

Registruokitės į kontaktines konsultacijas: 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Psichologins-
konsultacijosLSMUkontaktins@lsmuni.lt/bookings/

Daugiau informacijos apie psichologinę pagal-
bą LSMU rasite: 
https://lsmu.lt/studijos/studentams/studentu-ge-
rove-ir-savijauta/psichologine-pagalba/

LSMU psichologės

2023 SAUSIO MĖN. KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE PSICHOLOGINIO ATSPARUMO 
GRUPĖS

2023 sausio mėn. kvietimas prisijungti prie psichologinio atsparumo grupės, dėmesingu įsisąmoninimu (angl. 
Mindfulness) grįstą streso valdymo grupę arba dalyvauti individualiose konsultacijose

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos kolekty-
vui už puikią priežiūrą iki gimdymo ir po jo. Esu sužavėta visose grandyse lydė-
jusiu profesionalumu, rūpestingumu ir maloniu bendravimu. Ačiū akušerei Lai-
mai Truncaitei ir gydytojui akušeriui ginekologui Jonui Ulevičiui už dėmesį ir 
visus atsakytus klausimus konsultacijų metu. 
Ypač dėkoju gimdymą priėmusiai akušerei Eimantei Bartkutei ir visai koman-
dai už palaikymą, padrąsinimą, atidumą menkiausioms smulkmenoms. Dėl Jū-
sų profesionalaus ir nepriekaištingai atlikto darbo apie šią patirtį liko tik ma-
lonūs prisiminimai. Už nuoširdžią naujagimės ir mano priežiūrą po gimdymo 
dėkoju akušerei Audronei Ziupkienei ir visam personalui. Džiaugiuosi, kad Lie-
tuvoje turime aukščiausio lygio medicinos paslaugas. Linkiu visiems ištvermės 
ir sveikatos Jūsų darbuose.

Salomėjos mama Viltautė

NUTARIMAI
Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto peda-

goginių ir garbės vardų suteikimo nuostatais (aktuali redakcija nuo 
2021 m. sausio 21 d., Senato nutarimas Nr. 145-03), atsižvelgda-
mas į Endokrinologijos instituto iniciatyvą, Endo krinologijos insti-
tuto tarybos pritarimą, Senato Mokslininkų ir dėstytojų atestacinės 
komisijos išvadą ir rektoriaus teikimą, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto senatas nutaria suteikti 5 metų laikotarpiui vizituo-
jančio profesoriaus statusą dr. Beatai Evai Petrovski.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (to-
liau – LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, 
i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punkto 6 papunkčiu ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų sutei-
kimo nuostatais (patvirtintais 2014 m. gegužės 16 d. Senato nu-
tarimu Nr. 46-15, aktuali redakcija nuo 2021 m. sausio 21 d., Se-
nato nutarimas Nr. 145-03), Senatas nutaria suteikti:
 ■doc. Giedrei Jurkevičienei – profesoriaus pedagoginį vardą ir 

išduoti atestatą;
 ■doc. Robertui Lažauskui – profesoriaus pedagoginį vardą ir iš-

duoti atestatą;
 ■dr. Adriui Gaurilčikui – docento pedagoginį vardą ir išduoti 

atestatą;
 ■dr. Editai Mašanauskienei – docento pedagoginį vardą ir iš-

duoti atestatą;
 ■dr. Augustai Ževžikovienei – docento pedagoginį vardą ir iš-

duoti atestatą.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (to-
liau – LSMU) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231, i. k. 1101010NU-
TA00XI-973) 37 punkto 15 papunkčiu, LSMU rektoriaus teikimu 
ir slapto balsavimo rezultatais, Senatas nutaria patvirtinti iš-
rinktus:
 ■prof. Liudą Ivanauską LSMU MA FF Analizinės ir toksikologinės 

chemijos katedros vedėjo pareigoms, 5 metų kadencijai, kurios 
pradžia 2023-04-05;
 ■prof. Valdą Jakštą LSMU MA FF Farmacinių technologijų ins-

tituto vadovo pareigoms, 5 metų kadencijai, kurios pradžia 
2023-03-24;
 ■prof. Juozą Kupčinską, LSMU MA MF Gastroenterologijos kli-

nikos vadovo pareigoms, 5 metų kadencijai, kurios pradžia 
2023-04-05;
 ■prof. Ingridą Janulevičienę, LSMU Tarptautinių ryšių ir studi-

jų centro dekano pareigoms, 5 metų kadencijai, kurios pradžia 
2023-03-24.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statu-
tu ir misija (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 5 p., 
Žin., 2010, Nr. 81-4231, 2012, Nr.81-4227), Lietuvos Respublikos 
mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 21 str., Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr.81-
4231) 37 p., Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 
m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl ketinamų vykdyti reziden-
tūros studijų programų vertinimo metodikos, rezidentūros stu-
dijų išorinio vertinimo metodikos, rezidentūros studijų išorinio 
vertinimo plano patvirtinimo“ (TAR, 2020-12-07, Nr. 26398), rem-
damasis LSMU senato nutarimu „Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka“ 
(2012-05-30, Nr. 21-12) bei išklausęs Podiplominių studijų cent-

ro dekano prof. Juozo Kupčinsko informaciją, Senatas nutaria 
patvirtinti atnaujintas Medicinos ir Ododontologijos krypčių re-
zidentūros studijų programas ir kreiptis į Nacionalinės švietimo 
agentūros Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą tei-
kiant prašymą atnaujinti studijų programų duomenis. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, susipažinęs su 
Aditya Mishra kreipimusi ir atsižvelgdamas į Senato narių balsa-
vimo rezultatus, nutaria, kad Studentų ginčų su administracija 
ir kitais darbuotojais nagrinėjimo komisijos 2023 m. sausio 5 d. 
sprendimas dėl Aditya Mishra yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pa-
liekamas nepakeistas.

Prof. Jūratė Macijauskienė, Senato pirmininkė
Prof. Gintaras Zamokas, Senato sekretorius

Senatas, vadovaudamasis 2020 m. balandžio 30 d. Senato nuta-
rimu Nr. 133-05 ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Reziden-
tų judumo fondo nuostatų 7 punktu ir rektoriaus teikimu, nutaria: 

1. Patvirtinti 3 metams tokią Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Rezidentų judumo fondo valdybos sudėtį:

Pirmininkas – prorektorius klinikinei medicinai prof. Renaldas 
Jurkevičius;

Nariai: Ekonomikos ir planavimo tarnybos vadovas Giedrius 
Grigalius; Prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis; Podip-
lominių studijų centro dekanas prof. Juozas Kupčinskas; Podiplo-
minių studijų centro prodekanas doc. Arvydas Gelžinis – valdy-
bos sekretorius; Tarptautinių ryšių ir studijų centro prodekanas 
dr. Alvidas Šarlauskas; Veterinarijos akademijos rezidentūros stu-
dijų koordinatorė doc. Marija Ivaškienė; LSMU Studentų atstovy-
bės Rezidentų tarybos deleguoti nariai: Dovydas Verikas, Liveta 
Sereikaitė, Medeinė Šilenė Markevičiūtė.

2. Nustatyti, kad pasikeitus atitinkamas pareigas einantiems 
asmenims darbo grupės darbe dalyvauja atitinkamą darbuotoją 
pavaduojantys ar pareigas pradėję eiti asmenys.

3. Pavesti personalinės LSMU Rezidentų judumo fondo valdy-
bos sudėties stebėseną vykdyti valdybos pirmininkui.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statu-
to (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227) 37 punkto 13 pa-
punkčio nuostatomis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto se-
natas nutaria:

1. Pritarti ir teikti Universiteto tarybai bendrą 2023 metų pri-
ėmimo į LSMU studentų skaičių: į pirmosios ir vientisųjų studi-
jų programas – 1432, į antrosios studijų pakopos studijų progra-
mas – 355, į papildomąsias studijas – 75.

2. Pritarti, kad planuojamų priimti studentų skaičius tam tik-
rose studijų programose gali kisti neviršijant Universiteto tary-
bos patvirtinto bendro į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
bei bendro antrosios pakopos studijų programas priimamų stu-
dentų skaičiaus.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sta-
tuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. XI-2147) 37 punkto 2 
papunkčio nuostatomis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
senatas, nutaria pritarti pirmosios, antrosios ir trečiosios (dok-
torantūros) studijų pakopų, vientisųjų studijų bei rezidentūros 
studijų kainoms ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų progra-
momis, dydžiams ir teikti Universiteto tarybai. 

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sta-
tuto (Žin.,2010, Nr.81-4231; 2012 Nr. 81-4227) 37 punkto 19 pa-

punkčio nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto se-
natas nutaria: 

1. Pakeisti Studentų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetą 2023 metais taisyklių, patvirtintų Senato 2022  m. 
lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 164-04 (toliau –Taisyklės), II skyriaus 
19 punkto 1 lentelės 14 eilutę ir išdėstyti ją taip:

6121GX011 Maisto sauga 4 – Sveikatos mokslų 
bakalauras

2. Pakeisti Taisyklių II skyriaus 19 punkto 1 lentelės 16 eilu-
tę ir išdėstyti ją taip:

6121IX001 Gyvūnų 
mokslas 3 4 Žemės ūkio mokslų baka-

lauras

3. Pakeisti Taisyklių III skyriaus 29.3 punkto 2 lentelės 10 ei-
lutę ir išdėstyti ją taip:

VA Maisto sauga

4. Pakeisti Taisyklių III skyriaus 83 punkto 11 eilutę ir išdės-
tyti ją taip:
VA Maisto 

sauga 
(NL,I)

Sveikatos mokslų (G), fizinių 
mokslų (C), gyvybės moks-
lų (D), technologijų mokslų 
(F), veterinarijos mokslų (H), 
žemės ūkio mokslų (I) studi-
jų krypčių grupių bakalaurai, 
kurių baigtos studijų progra-
mos chemijos ir biologijos 
dalykų bendra apimtis ne 
mažesnė kaip 10 kreditų. 

Asmenys, turintys 
profesinio bakalau-
ro kvalifikacinį laips-
nį, turi būti baigę 
ne mažiau nei 30 
kreditų apimties 
LSMU patvirtintas 
pasirinktos studijų 
krypties papildomą-
sias studijas. 

5. Pakeisti Taisyklių III skyriaus 82 punkto 11 eilutę ir išdėsty-
ti ją taip:
VA 6211GX011 Maisto sauga 

(NL, I)
2 3 Sveikatos mokslų 

magistras

6. Pakeisti Taisyklių Priedo 6 punkto 3–4 eilutes ir išdėstyti jas 
taip: 
Maisto 
sauga 
(I)

Studijų apimtis ne didesnė nei 60 stu-
dijų kreditų stojantiesiems, kurių baig-
tos studijos priklauso fizinių moks-
lų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos 
mokslų (E), technologijų mokslų (F), 
sveikatos mokslų (G), veterinarijos 
mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) stu-
dijų krypčių grupei.

1 Maisto 
sauga

Maisto 
mokslas 
(I)

Studijų apimtis ne didesnė nei 60 stu-
dijų kreditų stojantiesiems, kurių baig-
tos studijos priklauso fizinių moks-
lų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos 
mokslų (E), technologijų mokslų (F), 
sveikatos mokslų (G), veterinarijos 
mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) stu-
dijų krypčių grupei.

1 Maisto 
mokslas

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statu-
to (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NU-
TA0XI-2147) 37 punkto 19 papunkčiu, Senatas nutaria pa-
tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Laukinių gyvūnų 
globos centro nuostatus.

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

https://forms.office.com/e/4Wa8MHSZ6e
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PsichologinskonsultacijosLSMUstudentamsnuotolins@lsmuni.lt/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PsichologinskonsultacijosLSMUstudentamsnuotolins@lsmuni.lt/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PsichologinskonsultacijosLSMUstudentamsnuotolins@lsmuni.lt/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PsichologinskonsultacijosLSMUkontaktins@lsmuni.lt/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PsichologinskonsultacijosLSMUkontaktins@lsmuni.lt/bookings/
https://lsmu.lt/studijos/studentams/studentu-gerove-ir-savijauta/psichologine-pagalba/
https://lsmu.lt/studijos/studentams/studentu-gerove-ir-savijauta/psichologine-pagalba/
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Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus emerito 
gydytojo kardiologo Arvydo Šeškevičiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame 

artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
LSMU MA Kardiologijos klinikos kolektyvas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą  
dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame  

LSMU MA Slaugos klinikos lektorę dr. Daivą Zagurskienę.
Slaugos klinikos kolektyvas

Skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui,  
nuoširdžiai užjaučiame Slaugos koordinavimo tarnybos vadovo 

pavaduotoją dr. Daivą Zagurskienę.
Slaugos koordinavimo tarnybos kolektyvas

Sunkią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,  
nuoširdžiai užjaučiame LSMU Kauno klinikų Slaugos koordinavimo 

tarnybos vadovo pavaduotoją Daivą Zagurskienę.
LSMU Kauno ligoninės Slaugos valdymo tarnybos vardu Marija Žeruolienė,  

Gražvydė Masiliūnienė ir Erika Jasukaitienė

DISERTACIJOS GYNIMAS

Kovo 10 d. 9 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokomojo la-
boratorinio korpuso prof. K. Oželio auditorijoje (Eivenių g. 4, LT-50161 Kau-
nas), viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama 
Gedimino Samulėno daktaro disertacija „Genetinių polimorfizmų ir 
ūminės plaštakos traumos reikšmė Diupitreno kontraktūros etio-
patogenezėje“ (medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

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

Konsultantė – prof. dr. Alina Smalinskienė (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010).

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

versitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).
Nariai:
prof. dr. Asta Baranauskaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, me-

dicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
dr. Paulina Vaitkienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, gamtos 

mokslai, biologija – N 010);
prof. dr. Janina Tutkuvienė (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos 

mokslai, medicina – M 001);
dr. Linda Gailite (Rygos Stradinio universitetas, gamtos mokslai, biologi-

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

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

Kovo 16 d. 12.30 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Didžiojoje auditorijoje (Eive-
nių g. 2, LT-50161 Kaunas), viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos 
posėdyje bus ginama Eglės Savukynės daktaro disertacija „Ultragarsinių 
prognozinių gimdos rando po cezario pjūvio operacijos požymių 
paieška“ (medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

Moksliniai vadovai:
2021 m. gruodis – 2022 m. prof. dr. Eglė Machtejevienė (Lietuvos sveika-

tos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
2021 m. rugsėjis – 2021 m. lapkritis prof. dr. Mindaugas Kliučinskas (Lie-

tuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, me-
dicina – M 001);

2018–2021 m. a.a. prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė (Lietuvos sveika-
tos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius (Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).
Nariai:
prof. dr. Algidas Basevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, me-

dicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Žilvinas Dambrauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Diana Ramašauskaitė (Vilniaus universitetas, medicinos ir svei-

katos mokslai, medicina – M 001);
doc. dr. Povilas Sladkevičius (Lundo universitetas, medicinos ir sveikatos 

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

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

Gerbiamieji skaitytojai, informaciją, kurią pageidaujate pa skelbti arti-
miausiame savaitraštyje „Ave vita“, reikėtų atsiųsti avevita@lsmuni.lt 
iki penktadienio 17 val. (jeigu penktadienis yra poilsio diena, lauk-
tume iki ketvirtadienio 17 val.). Vėliau gautos medžiagos bus publi-
kuojamos kitos savaitės numeryje.

„Ave vita“ redakcija

2023 m. kovo 3 d. (penktadienį) 12 val. LSMU MA Farmacijos fakulteto 203 a. (Sukilėlių pr. 13, Kaunas) vyks 
kontaktinė mokslinė praktinė konferencija „SKAUSMO NAUJIENOS 2023: PASITARKIME SU GYDYTOJU IR VAIS-
TININKU“. Skiriama tarpdisciplininiam bendradarbiavimui stiprinti.

Trukmė (kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas): 7 ak. val.
Paskirtis: vaistininkų, vaistininkų padėjėjų, išplėstinės praktikos vaistininkų, visų specialybių gydytojų, visų speci-

alizacijų ir išplėstinės praktikos slaugytojų, kineziterapeutų, medicinos psichologų profesinei kvalifikacijai tobulinti.
Išankstinė registracija: iki 2023 m. vasario 24 d. (konferencijos dalyvio mokestis privalomas)
Programa ir nuorodos registracijai čia:
https://lsmu.lt/renginiai/moksline-praktine-konferencija-skausmo-naujienos-2023-pasitarkime-su-gydytoju-ir-vaistininku/
https://medas.lsmu.lt/konferencijos
Konferenciją organizuoja Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra kartu su Neurologijos klinika (LSMU 

MA), Neurologų draugija, Lietuvos skausmo draugija.
Išsamesnį informacija tel. +370 37 328303, el. p. fps@lsmuni.lt

KONTAKTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA 
„SKAUSMO NAUJIENOS 2023: PASITARKIME SU GYDYTOJU IR VAISTININKU“

Mieli bendruomenės nariai, LSMU Akademinės leidybos skyrius profesionaliai ir kokybiš-
kai teikia šias paslaugas: pažymėjimų, padėkų, blankų, vizitinių kortelių, skrajučių reda-
gavimas, dizainas ir leidyba. Kreipkitės – ir mes padėsime!

LSMU Akademinės leidybos skyrius
El. paštas: leidyba@lsmu.lt

http://www.lsmuni.lt
http://www.lsmuni.lt
mailto:avevita%40lsmuni.lt?subject=
https://lsmu.lt/renginiai/moksline-praktine-konferencija-skausmo-naujienos-2023-pasitarkime-su-gydytoju-ir-vaistininku/
https://medas.lsmu.lt/konferencijos
mailto:fps%40lsmuni.lt?subject=
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