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Telemedicinos galimybės: 
regiono ligoninių skubios 
pagalbos skyrių pacientus 
nuotoliu konsultuos didžiųjų 
ligoninių medikai

Iš Lietuvos 
mokslų 
akademijos – su 
apdovanojimais: 
kas toliau?
Iš 15-sios Lietuvos jau-
nųjų biologijos, medici-
nos ir geomokslų sričių 
mokslininkų konferen-
cijos „Bioateitis: gam-
tos ir gyvybės mokslų 
perspektyvos“ apdo-
vanoti grįžo du jaunieji 
mūsų Universiteto 
mokslininkai: jų skaityti 
pranešimai atskirose 
sekcijose pripažinti 
geriausiais ir laimėjo 
pirmąsias vietas. Kokie 
jaunųjų mokslininkų 
tolesni planai?

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

ĮDOMI IR VERTINGA 
PATIRTIS
LSMU doktorantė, gydyto-

ja neurologė Gintarė Žemguly-
tė: „Ketverių metų darbas – prie 
pabaigos“ 

Lietuvos mokslų akademi
jos organizuotoje jaunųjų moksli
ninkų konferencijoje dokt. Ginta
rė Žemgulytė pirmąją vietą pelnė 
už pranešimą „Neuroapsauginis 
imeglimino poveikis žiurkių židi
ninės smegenų išemijos mode
lyje“. Jaunoji mokslininkė pristatė 
rezultatus jau baigiamo diserta
cinio darbo – ketverius metus 
trukusio fundamentinio tyrimo, 
kuriame in  vivo, tyrinėjant labo
ratorines žiurkes insulto metu, 
vertintas vaisto ap
sauginis poveikis iše
miniams pokyčiams. 

Gerbiama mūsų Universiteto bendruomene,
mieli bendradarbiai, 

Baigiasi 2022-ieji, Lietuvos universiteto šimtmečio metai. 
Šimtmetį šventėme pažymėdami ir mūsų Universiteto 
ištakas. 
Sukaktis padeda įvertinti svarbiausius Universiteto gyvavimo 
etapus, kritinius momentus ir tai, kaip išmintingai Universitetas buvo 
auginamas, saugomas ir puoselėjamas iki šių dienų. 
Už tai – didžiulė pagarba ir padėka mūsų Mokytojams. 
Kiekvieni metai kažkuo ypatingi ir skirtingi, bet visada – įdomūs ir 
pamokantys. 
Dėkoju visai LSMU bendruomenei ir studentijai už pastangas keisti, stiprinti 
Universitetą, pritaikyti jį naujiems iššūkiams. 
Šventiniu laikotarpiu linkiu gyvenimo džiaugsmo, atlaidumo, užsispyrimo 
siekiant tikslų, geresnės, prasmingesnės ateities. 
Ramių šventų Kalėdų ir džiugių Naujųjų metų! 

LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis 
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A. Koroliovo nuotr.

Iš Lietuvos mokslų akademijos – 
su apdovanojimais: kas toliau?

 ■LSMU doktorantė, gydytoja neuro-
logė Gintarė Žemgulytė.

 ■Gydytojas gastroenterologas, dokt. 
Egidijus Morkūnas.

1» Pasak doktorantės, daly
vauti LMA konferencijos 
biochemijos ir biotech

nologijos sekcijoje, į kurią susibūrė 
ne vien medicinos, o ir kitų sričių at
stovų, buvo įdomi ir vertinga patir
tis, nes buvo galima susipažinti su 
įvairios tematikos tyrimais, pasikeis
ti nuomonėmis su kitų sričių moks
lininkais. Tokioje aplinkoje moksli
ninkės pristatytas tyrimas taip pat 
sulaukė nemenko susidomėjimo.

Svarūs fundamentiniai moks-
lo tyrimai neatliekami po vieną

„Kiek žinome, mes su kolega 
iš LSMU Neuromokslų instituto Bio
chemijos laboratorijos Danieliumi 
Umbrasu, esame vieninteliai Lietu
voje, kurie laboratoriniais gyvūnams 
atliekame židininės smegenų išemi
jos modelius in vivo. Tad biochemi
kams ir kitų sričių mokslininkams 
neabejotinai buvo įdomu išgirsti ir 
apie tokius tyrimus, ir apie jų rezul
tatus. 

Juo labiau kad imegliminas – 
naujos kartos vaistas nuo diabe
to, bet nustatyta, kad jis turi ir kitų 
poveikių. Kol kas vaistas dar nėra 
plačiai naudojamas pasaulyje pa
cientams, sergantiems II tipo cukri
niu diabetu. Kadangi šis vaistas yra 
naujas, nėra girdėtas, tad sulaukiau 
daug klausimų. Išsivystė graži disku
sija ir gavau progą įsitikinti, kad at
liktas tyrimas – svarbus ir įdomus. 
Tad iš konferencijos grįžau su ge
rais įspūdžiais. 

Kita vertus, tai buvo galimy
bė pasipraktikuoti prieš ginant di
sertacinį darbą“, – pastebėjo moks
lininkė. 

Pasak dokt. G. Žemgulytės, 
svarūs fundamentiniai mokslo tyri
mai neatliekami po vieną:

„Šalia manęs yra komanda: 
mano disertacinio darbo vadovė 
prof. Daiva Rastenytė, konsultan
tė prof. Vilmantė Borutaitė, kolegos 
iš Neuromokslų instituto Biochemi
jos laboratorijos ir iš Biologinių tyri
mų centro.“

Gauti rezultatai rodo, kad rei
kalingi tolesni šios srities tyrimai, 
tad mokslininkė svarsto ateityje tęs
ti neuroprotekcinių veiksnių paieš
ką išeminio insulto metu. Tačiau pir
miausia dar reikia pristatyti ir apginti 
savo disertacinį darbą: „Esu gydyto

ja neurologė, per ketverius pasta
ruosius metus išmokau gydytojos 
darbą derinti su mokslo veikla. Pa
baigus šį reikšmingą savo moksli
nės karjeros epizodą, norėčiau imtis 
naujų mokslo darbų. Kokie jie bus – 
parodys ateitis.“

Nustebino aukštos kokybės 
moksliniai tyrimai
Gydytojas gastroenterolo-

gas, dokt. Egidijus Morkūnas: dar 
daug „aklųjų dėmių“ reikia atras-
ti ir užpildyti

Doktorantas Egidijus Morkū
nas konferencijoje „Bioateitis: gam
tos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ 
pirmąją vietą pelnė už pranešimą 
„Hepatoceliulinės karcinomos mo
lekulinis charakterizavimas“. 

Konferencijoje, kurioje iš viso 
buvo perskaitytas 31 pranešimas, 
jaunąjį mokslininką maloniai nu
stebino aukštos kokybės moksliniai 
tyrimai, kuriuos gamtos ir gyvybės 
mokslų srityje atlieka jaunieji Lietu
vos tyrėjai. Jam didelį įspūdį paliko 
Nacionalinio vėžio instituto moksli
niai tyrimai su aukso nanoklasteriais 
ir jų pritaikymu onkologijoje, taip 
pat – kolegų, LSMU jaunųjų neuro
logų, tyrimai su laboratoriniais gy
vūnais. 

Savo pranešime dokt. E. Mor
kūnas aptarė drauge su kolegomis 
atlikto tyrimo rezultatus. 

„Bandėme nustatyti, ar kraujy
je cirkuliuojančių mikroRNR moleku
lių profilio pokyčiai gali būti naudo
jami kaip diagnostinis, predikcinis 
ir prog nostinis įrankis hepatoceliu
linės (kepenų ląstelių) karcinomos 
atveju. 

Tema labai aktuali
Tyrimo tema šiuo metu labai 

aktuali, nes pacientų, susirgusių pa
žengusia hepatoceliulinės karcino
mos stadija, išgyvenamumo prog
nozė yra bloga. Ši liga iki šiol neturi 
jautrių biologinių žymenų anksty
vai diagnostikai, gydymo veiksmin
gumui vertinti ar pacientų išgyvena
mumui prognozuoti. 

Todėl džiaugiuosi, kad šios li
gos atveju nustatėme tam tikrų mi
kroRNR molekulių, kurios pasižymi 
diagnostinėmis, predikcinėmis ir 
prognostinėmis savybėmis, ir viliuo
si, kad tai padės ateityje į klinikinę 
praktiką įdiegti tikslesnių biologinių 
žymenų“, – pasakojo mokslininkas. 

Gydytojas gastroenterologas 
E. Morkūnas studijuoja chemotera
pinės onkologijos rezidentūroje ir 
lygiagrečiai – doktorantūroje. Moks

lininko tyrimų tematika – būtent he
patoceliulinės karcinomos jautrių ir 
specifiškų šiai ligai biologinių žyme
nų paieška.

„Savo profesinę ateitį sieju su 
darbu virškinamojo trakto onkolo
gijos srityje. Planuoju ir tikiuosi, kad 
ateityje galėsiu dirbti klinikinį dar
bą kaip gydytojas gastroenterolo
gas – onkologas chemoterapeutas, 
ir galėsiu profesionaliai ir visapusiš
kai padėti virškinamojo trakto onko
loginėmis ligomis sergantiems pa
cientams. Be abejo, planuoju tęsti 
mokslinę veiklą šioje srityje, nes jo

je yra labai daug „aklųjų dėmių“, ku
rias reikia atrasti ar užpildyti.

Už klinikinio ir mokslinio dar
bo galimybes dėkoju doktorantū
ros moksliniam vadovui prof. dr. 
Gediminui Kiudeliui, LSMU MA Me
dicinos fakulteto Gastroenterologi
jos klinikos vadovui prof. dr. Juozui 
Kupčinskui ir visai Virškinimo tyri
mų instituto komandai, ypač dr. 
Gretai Varkalaitei, E. Vaitkevičiū
tei ir prof. dr. Jurgitai Skiecevičie
nei. Už nuolatinį palaikymą esu dė
kingas žmonai Rugilei“, – šypsojosi 
pašnekovas. 

Gruodžio 6 d. ir 8 d. vyko LSMU Vardinių stipendijų skyrimo 
komisijos posėdžiai, kurių metu konkurso būdu už aktyvią stu-
dentišką veiklą ir akademinius pasiekimus LSMU studentams pa-
skirtos vardinės stipendijos. Vardinių stipendijų konkursui iš vi-
so buvo pateikti 62 studentų prašymai.
 ■Vytenio Povilo Andriukaičio vardinės stipendijos skirtos Vi-

suomenės sveikatos fakulteto IV kurso studentei Silvijai Žu-
kaitei ir Medicinos fakulteto IV kurso studentei Rugilei Mar-
tinaitytei.
 ■ Juozo Oleko vardinė stipendija paskirta Medicinos fakulteto 

VI kurso studentei Emilijai Jacevičiūtei.
 ■Profesoriaus Juozo Kupčinsko vardinė stipendija skirta Me-

dicinos fakulteto VI kurso studentei Ramonai Matusevičiūtei.
 ■Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų 

fondo vardinės stipendijos skirtos Medicinos fakulteto III kur-
so studentėms Ugnei Kuzaitytei ir Polinai Murzinai, V kur-

so studentei Eglei Gulbinaitei bei VI kurso studentėms Kari-
lei Ylaitei ir Gabrielei Terminaitei. 
 ■Camelia vardinės stipendijos paskirtos Farmacijos fakulteto 

III kurso studentei Karolinai Kleveckaitei, V kurso studentams 
Lukui Ališauskui ir Jonui Šoliūnui.
 ■Vitafarma vardinė stipendija skirta Odontologijos fakulteto 

V kurso studentei Rojin Zarei.
 ■UAB „Magnum Veterinarija“ vardinės stipendijos skirtos 

Veterinarijos fakulteto V kurso studentei Ievai Petrutytei ir Gy-
vūnų mokslų fakulteto IV kurso studentei Ernestai Mitkutei.
 ■Veterinarijos farmacijos asociacijos vardinė stipendija pa-

skirta Veterinarijos fakulteto II kurso studentui Niranjan Re-
ju Dinesh.
 ■AB „Vilkijos ūkis“ vardinės stipendijos skirtos Veterinari-

jos fakulteto VI kurso studentei Austėjai Žukauskaitei ir Gy-
vūnų mokslų fakulteto IV kurso studentei Viktorijai Miliūtei.

 ■LSMU vardinės stipendijos už pasiekimus plėtojant uni-
versiteto tarptautiškumą skirtos šiems studentams: 
 ■Nelly Amanda Nordblad, Medicinos fakultetas, V kursas;
 ■Augustin Charles Antoine Abily, Medicinos fakultetas, V 

kursas;
 ■Paula Guisado Martinez, Veterinarijos fakultetas, V kursas;
 ■Annamaria Lucia Nevmark, Veterinarijos fakultetas, V kur-

sas;
 ■ Ilma Adil Manji, Medicinos fakultetas, VI kursas;
 ■Dianca Le Roux, Medicinos fakultetas, II kursas;
 ■Natalie Delon, Medicinos fakultetas, VI kursas;
 ■ Ilia Nick Delon, Medicinos fakultetas, VI kursas;
 ■Livia Grešova, Veterinarijos fakultetas, II kursas.
Nuoširdžiai sveikiname!

Prof. Kęstutis Petrikonis, Prorektorius studijoms
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas

PASKIRTOS VARDINĖS STIPENDIJOS LSMU STUDENTAMS

 ■Lietuvos mokslų akademijoje vykusios 15-sios Lietuvos jaunųjų biologijos, medicinos ir geomokslų sričių mokslininkų konferencijos „Bioateitis: gamtos ir gyvybės 
mokslų perspektyvos“ dalyviai. Virginijos Valuckienės nuotr., LMA
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Pirmas žingsnis, kuriant 
telemedicinos tinklą
Telemedicinos centro pristaty

mo metu sveikatos apsaugos minis
tras Arūnas Dulkys teigė, kad tele
medicina iš ateities medicinos virto 
dabarties paslauga, o jos naudą ar
timiausiu metu pajaus visi šalies pa
cientai.

„Kauno klinikose atidarytas Te
lemedicinos centras – pirmas žings
nis, kuriant telemedicinos tinklą di
džiausiose šalies ligoninėse. Nors 
investicijos daromos mūsų gydy
mo flagmanuose, tačiau jų naudą 
pajaus visi šalies pacientai ir gydy
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Telemedicinos galimybės: regiono ligoninių 
skubios pagalbos skyrių pacientus nuotoliu 
konsultuos didžiųjų ligoninių medikai

tojai, – nuotoliniu būdu konsulta
cijos bus atliekamos rajonų ligoni
nėse, taip stipriai prisidedant prie 
bendro paslaugų kokybės kilimo. 
Galime drąsiai sakyti, kad ateities 
medicina persikėlė į dabartį“, – sa
kė ministras. 

Kauno klinikų Skubios pagal
bos skyriuje veikiantis Telemedicinos 
centras padės geriausiai paskirstyti 
regiono ligoninių skubios pagalbos 
skyriuose esančius pacientų srautus. 
Kauno klinikų direktorius medicinai 
ir slaugai, Skubiosios medicinos kli
nikos vadovas prof. Kęstutis Stašai
tis pabrėžia, kad dėl Telemedicinos 

 ■ Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Kauno klinikų nuotr.  ■Prof. dr. Kęstutis Stašaitis.

centrų sutrumpės pacientų aptarna
vimo laikas ir bus efektyviau panau
dojami žmogiškieji resursai.

„Pacientams nebūtinai reikės 
vykti į didžiųjų miestų ligoninių 
skubios pagalbos skyrius, nes jie 
bus tinkamai ištirti ir atvykus į ma
žesnes regiono ligonines. Tokiu 
būdu sprendimą, ar pervežti paci
entą į Kauno klinikas, galėsime pri
imti greičiau. Jeigu visgi pacientus 
bus nuspręsta pervežti į Kauno kli
nikas, jie bus atvežami tiesiai į spe
cia lizuotus skyrius pagal būklę, taip 
išvengiant ilgo laukimo skubios 
pagalbos skyriuje“, – pastebi prof. 
K. Stašaitis. 

Kauno klinikų Telemedicinos 
centre nuolat budintys skubiosios 
medicinos gydytojai, pasitelkus 
modernias technologijas, konsul
tuos pacientus, esančius Kėdainių, 
Jonavos ir Prienų ligoninių skubios 
pagalbos skyriuose. 

Suteikia galimybę 
medikams operatyviau 
keistis svarbia informacija
Telemedicinos centro gydyto

jai pacientus, esančius regioninėje 
ligoninėje, gali stebėti specialiame 
monitoriuje. „Nuotoliniu būdu kon
sultuojami tie pacientai, kuriuos re
giono ligoninių skubios pagalbos 
skyriaus gydytojai nori pervežti į 
Kauno klinikas. Taip pat pacientai, 
kurių būklė neaiški ar kolegos re
gioninėje ligoninėje nori pasitarti 
dėl tyrimų ar tolesnės gydymo tak
tikos“, – sako prof. K. Stašaitis. Mo
derni mobili įranga turi galimybę 
prijungti diagnostinius prietaisus. 

Gruodžio mėnesį pirmasis Telemedicinos centras darbą pradėjo 
Kauno klinikose. Santaros klinikose ir Respublikinėje Vilniaus uni-
versitetinėje ligoninėje įsikūrę centrai veik lą pradės jau netrukus. 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lie-
tuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė 3,1 
mln. Eur. Visas projekte numatytas veiklas ketinama užbaigti iki 
2023 metų rudens. 

Mielieji, sveikiname artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų  
2023-iųjų metų proga!

Linkime, kad šv. Kalėdų džiugesį ir palaimą išgyventume 
kiekvienas, kad švenčių paslaptis mums suteiktų  

naujų paskatų prasmingai ir kilniai gyventi!

Linkime Jums ramybės širdyse, šilumos ir jaukumo namuose, 
tikėjimo šalia esančiais žmonėmis!

Su pagarba, 
Kauno klinikų Darbuotojų profesinės sąjungos  

jungtinis komitetas

Šiandien Kauno kliniko-
se pristatytas pirmasis 
veik lą pradėjęs skubio-

sios medicinos Telemedicinos 
centras Lietuvoje. Nacionali-
nio projekto metu trijose di-
džiosiose Lietuvos ligoninėse 
įkurti centrai telemedicinos 
konsultacijas teiks dešimčiai 
Kauno ir Vilniaus regiono ligo-
ninių ir taip pagerins skubio-
sios medicinos pagalbos pas-
laugų kokybę ir prieinamumą 
regionų gyventojams. 

Pavyzdžiui, stetoskopą ar ultragar
so aparatą. 

Prof. K. Stašaitis priduria, kad 
naujai įkurtame Telemedicinos cen
tre didžiausią dalį nuotolinių konsul
tacijų skubiosios medicinos gydy
tojai atlieka savarankiškai. „Tačiau 
susidūrus su neaiškumais, jie iš kar
to gali paprašyti pagalbos kitų spe
cializacijų gydytojų, konsultuojančių 
mūsų skubios pagalbos skyriuje“, – 
aiškina profesorius.

Kėdainių ligoninės Priėmimo – 

skubiosios pagalbos skyriaus vedėja 
Rimantė Hofmanienė sako, kad tele
konsultacijų paslaugos suteikia gali
mybę medikams operatyviau keistis 
svarbia informacija apie pacientus, 
konsultuotis su trečio lygio ligoni
nės gydytojais, priimant sprendi
mus dėl gydymo, spręsti kritinius 
atvejus. „Toks bendradarbiavimas 
užtikrina greitesnį ligos diagnozavi
mą ir gydymo taktikos parinkimą“, – 
sako R. Hofmanienė. 

Kauno klinikų inf.
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 ■Poliklinikos atidarymo juostelę perkirpo LSMU Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. habil. dr. A. Naudžiūnas, 
LSMU Kauno ligoninės Vaikų ligų klinikos vadovas prof. R. Kėvalas, LSMU rektorius prof. R. Benetis. 

Saulius Tvirbutas
Komunikacijos ir rinkodaros 
skyriaus vadovas

Mažųjų pacientų gydymui 
visada buvo skiriamas 
didelis dėmesys
LSMU Kauno ligoninės gene

ralinis direktorius prof. habil. dr. Al
binas Naudžiūnas pabrėžė, kad ma
žųjų pacientų gydymui visada buvo 
skiriamas didelis dėmesys. „Vaikų 
konsultacinės poliklinikos erdvės 
modernizavimas – ilgai ir kruopščiai 
brandinta idėja, kuri įgyvendinta li
goninės lėšomis. Naujose patalpose 
bus patogesnės veiklos sąlygos dar
buotojams ir pacientams“, – kalbėjo 
prof. habil. dr. A. Naudžiūnas.

LSMU Kauno ligoninės direk
torė valdymui ir infrastruktūrai dr. 
Helga Marija Kauzonė pasakojo, kad 
ambulatorines paslaugas nutarta 
perkelti arčiau kitų mažiesiems pa
cientams skirtų padalinių ir koncen
truoti šias paslaugas, siekiant geres
nio darbo efektyvumo. „Šalia veikia 

prieš kelerius metus renovuotas Vai
kų priėmimo ir skubios pagalbos bei 
intensyvios terapijos padalinys, tei
kiamos stacionaro paslaugos Vaikų 
ligų skyriuje. Taigi nuo šiol bus pa
prasčiau užtikrinti sklandų įvairiapu
sį su vaikais dirbančių medikų dar
bą“, – įsitikinusi dr. H. M. Kauzonė.

Poliklinikoje įrengtas keltuvas 
neįgaliesiems, yra izoliacinė patalpa, 
jei pacientui įtariama lakioji infekci
nė liga. „Džiaugiamės, kad įrengėme 
ir motinos bei vaiko kambarį, įdieg
ta pacientų eilių valdymo sistemą, 
o mažiems lankytojams numatėme 
smagiai nuteikiančius ūgio matuo
klius“, – sakė dr. H. M. Kauzonė.

Naujoje erdvėje išliks visos 
iki šiol teiktos paslaugos
Vaikų priėmimo, skubios pa

galbos, intensyvios terapijos ir kon
sultacijų skyriaus vadovas Darius 
Varaškevičius informavo, kad nau
joje erdvėje išliks visos iki šiol teik
tos paslaugos. „Pas mus dirba įvai
rių specialybių gydytojai: vaikų ligų, 

LSMU Kauno ligoninės nuotr.

Duris atvėrė modernizuota LSMU Kauno 
ligoninės Vaikų konsultacinė poliklinika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) Kauno ligoninės Vaikų konsultacinė 
poliklinika nuo gruodžio medicinines 
paslaugas teikia naujoje renovuotoje 
ligoninės erdvėje. Poliklinika įsikūrė 
korpuse, kur veikia ir kiti ligoninės vaikų 
ligoms gydyti skirti padaliniai. Atidarymo 
iškilmėse dalyvavo LSMU rektorius prof. 
Rimantas Benetis, LSMU ligoninės Kauno 
klinikų generalinis direktorius prof. habil. 
dr. Renaldas Jurkevičius, LSMU Kauno 
ligoninės Vaikų ligų klinikos vadovas prof. 
Rimantas Kėvalas, ligoninės vadovai ir 
darbuotojai.

otorinolaringologai, infekcinių ligų 
gydytojai, vaikų pulmonologai, vai
kų nefrologai, vaikų gastroentero
logai, vaikų kardiologai, fizinės me
dicinos ir reabilitacijos specialistai. 
Daug medikų turi infekcinių ligų gy
dymo licencijas“, – teigė jis.

Šalimais kartu su LSMU įreng
tos ir erdvės akademinei veiklai. 
LSMU rektorius prof. Rimantas Be
netis pasidžiaugė, kad LSMU Kauno 
ligoninėje gerinamos sąlygos tiek 
gydymui, tiek studijoms. „Ši ligoni
nė turi didžiulį potencialą. Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas auga 
ir turi augti, bet tai būtų neįmano
ma be klinikinės bazės, kur studen
tai įgyja žinių ir semiasi praktinės pa
tirties“, – pabrėžė prof. R. Benetis.

LSMU ligoninės Kauno klinikų 
generalinis direktorius prof. habil. 
dr. R. Jurkevičius akcentavo dviejų 
gydymo įstaigų bendradarbiavimo 
svarbą. „Tai padeda gerinti medici
nos ir jos studijų kokybę“, – sakė jis.

LSMU Kauno ligoninės Vaikų 
ligų klinikos vadovu pradėjęs dirbti 
prof. Rimantas Kėvalas taip pat tvir

tino, kad LMSU ligoninės Kauno kli
nikų ir LSMU Kauno ligoninės abi 
Vaikų ligų klinikos seniai glaudžiai 
bendradarbiauja. „Tai padeda užtik
rinti kvalifikuotą pagalbą, ypač tada, 
kai turime didelius sergančių vaikų 
srautus“, – akcentavo jis.

LSMU Kauno ligoninės Vaikų 
konsultacinėje poliklinikoje teikia
mos specializuotos antrojo lygio 

ambulatorinės paslaugos Kauno 
miesto, Kauno ir kitų regionų vai
kams. Joje kasmet apsilanko 11–12 
tūkst. vaikų.

Čia daug dėmesio skiriama ir 
patiems mažiausiems pacientams – 
kūdikiai echoskopu ištiriami, jei kyla 
įtariamas dėl įgimtos infekcijos, hi
drocefalijos (vandenės), stebimas 
neišnešiotų kūdikių vystymasis.
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Renginyje buvo susipažinta su 
sėkmingai Danijoje veikiančiu inova
cijų ligoninėse vystymo modeliu, pri
statytos svarbiausios naujovės apie 
ligoninių įsitraukimą, kuriant sveika
tos priežiūros naujoves. Ligoninių, 
gydytojų, viešųjų įstaigų, mokslinin
kų, verslo atstovai diskusijos metu 
pristatė savo perspektyvas ir nuomo
nę, kas galėtų paspartinti inovacijų 
vystymą Lietuvos ligoninėse. Įtraukti 
ir sujungti visus ekosistemos dalyvius 
labai svarbu, nes kiekvienas atsineša 
savo iššūkius, sprendimus, patirtį. 

Susitikimą atidarė Tomas La
pinskas, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno klini
kų direktorius visuomenės sveikatai, 
mokslui ir studijoms, apibendrinda
mas dabartinę situaciją ligoninėse 
bei inovacijų poreikį, iššūkius ir pers
pektyvas. Ir pasidžiaugė, kad galime 
į inovacijų ligoninėse temą pažvelg
ti iš skirtingų ekosistemos atstovų – 
iš valstybės, ligoninės, paciento, 
verslo, startuolių, investuotojų, uni
versitetų – požiūrio.

Stiprios inovacijos kuriamos 
ir sėkmingai vystomos ten, 
kur veikia stipri ekosistema
Vystyti inovacijas sveikatos 

priežiūros srityje tikrai yra nemen
kas iššūkis, jų vystymo praktika ir 
modeliais Danijos ligoninėse pasi
dalijo renginio pranešėja Louise Vi
bjerg Thomsen, Danijos Karalystės 
ambasados ir inovacijų centro Tel 
Avive atstovė inovacijoms ir pata
rėja komercijos klausimais. 

L. V. Thomsen pabrėžė inova
cijų ekosistemos svarbą, nes stiprios 
inovacijos kuriamos ir sėkmingai 
vystomos ten, kur veikia stipri eko
sistema. Dinamiška, stipri, integruo
ta ir gerai finansuojama inovacijų 
ekosistema gali užtikrinti globalių 
inovacijų kūrimą. Sveikatos inovaci
jų ekosistemos centre turi būti ligo
ninės ir startuoliai. Taip pat ligoni
nės turi būti atviros ir pasiekiamos 
kitiems ekosistemos dalyviams.

Danijos ligoninės tampa svar
biausiu įrankiu, skatinančiu šalies 
sveikatos inovacijas. Jos diegia pa
žangiausias ir itin svarbias techno
logijas, siekdamos patenkinti būsi
mus sveikatos inovacijų poreikius, 
stiprindamos ir plėsdamos savo 
inovacijų modelius, vidinių bei iš
orinių inovacijų, komercializavimo 
strategijas. O štai Izraelio ligoninės 
yra pagrindinis inovacijų įkvėpi
mo šaltinis dėl ilgametės inovacijų 
skatinimo patirties, gerai išplėtotos 
inovacijų infrastruktūros ir įspūdin
gų rezultatų. 

Šiuolaikinė ar ateities 
ligoninė negali nevystyti 
inovacijų 
Strategine vizija, tarptautinio 

bendradarbiavimo galimybėmis 
Lietuvos sveikatos inovacijų ekosis
temai, siekiant išnaudoti gydymo 
įstaigų potencialą, dalijosi Dona
ta Mauricaitė, Lietuvos Respublikos 
komercijos atašė Lietuvos Respub
likos ambasados Jungtinėje Kara
lystėje, Portugalijos Respublikai ir 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai – 
dirva inovacijų vystymui
Lapkričio 24 d. „EIT Health Innostars“ 
bendruomenė, Lietuvos sveikatos mokslo 
universitetas, Kauno technologijos 
universitetas ir Kauno klinikos sutelkė 
suinteresuotų šalių lyderius EIT Health 
„Morning Health Talks“ renginyje 
„Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai – 
dirva inovacijų vystymui”. Ši iniciatyva – 
puiki galimybė užmegzti ryšius, keistis 
patirtimi bei idėjomis, kaip kartu galime 
stiprinti Lietuvos sveikatos inovacijų 
ekosistemą prie rytinės kavos puodelio. 

Omano Sultonatui. Niekur nėra len
gva vystyti ekosistemą, bet kartu su 
tarptautiniais partneriais tai daryti 
lengviau ir efektyviau. 

Stefano Volonte, „Roche Lietu
va“ generalinis direktorius, kalbėjo 
apie ligoninės ir verslo bendradar
biavimą vystant inovacijas. Industri
ja susiduria su pasaulinės sveikatos 
priežiūros transformacija – senėjan
ti visuomenė, globalizacija, augan
tys sveikatos priežiūros kaštai, ypač 
sparčiai didėjančios medicinos sri
ties žinių apimtys. Atsakant į šiuos 
reikšmingus iššūkius, reikalingi gilūs 
pokyčiai, siekiant išplėsti kokybiškų 

sveikatos priežiūros paslaugų priei
namumą visuomenei. Todėl ben
dradarbiavimas su sveikatos prie
žiūros paslaugų teikėjais yra ypač 
svarbus. Tačiau ne viskas veikia, to
dėl dabartinė sveikatos priežiūros 
sistema yra netvari, o štai individua
lizuota sveikatos priežiūra yra ateitis. 
Jos vertė: pagerinti pacientų rezul
tatai visuose priežiūros etapuose – 
ankstyvas ir tikslus diagnozavimas, 
efektyvesnis, pacientui pritaikytas 
gydymo planas, pagerinta stebėse
na. Kas veikia? Inovatyvūs įrankiai, 
platformos, o kartais ir paprasčiau
sios lengvai naudojamos progra

mėlės, leidžiančios būti arčiau pa
cientų. Kartais užtenka ir išmanaus 
šaldytuvo vaistams, kuris leidžia su
mažinti ligoninės personalo krūvį, 
automatizuoti vaistų užsakymų pro
cesą ir garantuoti, kad brangūs vais
tai būtų lengvai pasiekiami būtent 
tada, kada reikia pacien tams. 

Politikos formuotojai, gydyto
jai, tyrėjai, pacientai, pilietinė visuo
menė ir industrija turi atlikti tam tik
rą vaidmenį, kad sveikatos priežiūra 
būtų labiau pritaikyta individua
liems poreikiams. Bendradarbiavi
mas ir partnerystė visose sveikatos 
sistemose yra raktas į sėkmę.

2023 m. vasario 10 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Dr. S. Jankaus-
ko auditorijoje (Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas), viešajame Veterinarijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus gina-
ma Simonos Hendriks daktaro disertacija „Histomorfologinių ir genų raiškos pokyčių reikšmė šunų pieno 
liaukos karcinomų diagnostikoje“ (žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002).

Mokslinė vadovė – prof. dr. Nomeda Juodžiukynienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio moks-
lai, veterinarija – A 002).

Konsultantė – prof. dr. Rasa Ugenskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos moks-
lai, medicina – M 001).

Veterinarijos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė
prof. dr. Rasa Želvytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002).
Nariai:
prof. dr. Jūratė Šiugždaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002);
prof. dr. Vytuolis Žilaitis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002);
prof. dr. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010);
dr. Asta Tvarijonavičiūtė (Mursijos universitetas (Ispanija), žemės ūkio mokslai, veterinarija – A 002).
Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50162 Kau-

nas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

DISERTACIJOS GYNIMAS

Gerbiamieji LSMU darbuotojai, LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinika 
(Vydūno al. 4 / Šliūpo g. 7, Palanga) kviečia LSMU darbuotojus ir jų šeimų narius 
pasinaudoti mokama paslauga „Medicininis stebėjimas ir dietinis maitinimas“. 
Į paslaugos kainą (24,00 Eur/para – 1 asmeniui dviviečiame kambaryje + 
1,00 Eur/parai Palangos miesto kurorto rinkliava) įskaičiuotas:
 ■ apgyvendinimas dviviečiame kambaryje;
 ■maitinimas 3 k. per dieną (pusryčiai – 8 val., pietūs – 13 val., vakarienė – 

18 val.). 
* Atvykimas nuo 13.00 val., išvykimas iki 12.00 val. 
* Minimalus paslaugos teikimo terminas – 3 paros. 
* Paslauga teikiama tik suaugusiems asmenims, pageidaujantiems ra-

maus poilsio. 
* Klinika nepriima karščiuojančių asmenų.
Išankstinė registracija telefonu 8 (460) 30027 (numatytas išankstinis ap-

mokėjimas). 
Mus galite rasti: https://palangosklinika.lsmuni.lt/
ir facebook: https://www.facebook.com/lsmu.emi/ 

LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos inf.

KVIEČIAME Į LSMU NEUROMOKSLŲ INSTITUTO 
PALANGOS KLINIKĄ

http://www.lsmuni.lt
https://palangosklinika.lsmuni.lt/
https://www.facebook.com/lsmu.emi/
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 ■Prof. Saulius Lukoševičius.

Profesoriau, kokia yra Jūsų 
Radiologijos klinikos vizija?

Kalbant apie klinikinę praktiką, 
sieksiu pagerinti tyrimų prieinamu
mą ir pacientų pasitenkinimą mū
sų veikla. Vystant studijų procesą, 
kartu su kolegomis diegsime ino
vatyvias ir hibridines technologijas. 
Toliau diegsime naujoves į radio
logijos mokslo sritį, ugdysime jau
nąją medikų kartą ir bursime ben
druomenę. 

Noriu užtikrinti psichologinį 
saugumą ir gerinti emocinį mikro
klimatą Radiologijos klinikoje. 
Stengsiuosi kiekvienam savo ko

Naujasis Radiologijos klinikos 
vadovas prof. S. Lukoševičius –  
apie būsimus pokyčius
Nuo lapkričio 24 dienos Kauno klinikų Radiologijos klinikos vadovu 
tapo ilgametis šios klinikos gydytojas prof. Saulius Lukoševičius. 
Profesorius dalijasi pagrindiniais klinikos išsikeltais tikslais, vizija ir 
radiologijos reikšme visuomenei. 

mandos nariui leisti priimti spren
dimus, bet kartu ir patarti ar padė
ti, jeigu to reikės. 

Kokius pokyčius ketinate 
diegti?

Radiologijos klinikoje diegsi
me naujas intervencinės radiolo
gijos paslaugas į klinikinę prakti
ką, plėsime branduolinę mediciną. 
Džiaugiuosi, kad plėtojant branduo
linės medicinos sritį Kauno klinikų 
teritorijoje netrukus iškils naujasis 
Branduolinių tyrimų centras, padė
siantis įvairias ligas diagnozuoti tiks
liau ir efektyviau jas gydyti. Kartu su 

kolegomis gydytojais radiologais 
stengsimės į kasdienę klinikinę prak
tiką integruoti naujausias technolo
gijas ir tokiu būdu užtikrinti moks
lo pažangą.

Ką visuomenė turėtų žinoti 
apie radiologiją?

Dažnai gydytojai radiologai yra 
tarsi mažiau matomi pacientui. No
rėčiau, kad visuomenė žinotų, jog 
radiologija yra ne ką mažiau svarbi 
medicinos sritis, nes šios srities spe
cialistai tiesiogiai dalyvauja diagno
zavimo ir gydymo procesuose.

Kauno klinikų inf.

Baigėsi pirmasis atviro 
tipo paskaitų ciklas 
„Psichologinės gerovės link“

Spalio–gruodžio mėnesiais vy
ko atviro tipo paskaitos „Psichologi
nės gerovės link“, kurias vedė Kau
no miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro lektorės: medicinos 
psichologė Vaida Vilčinskaitė ir psi
chologė, personalo specialistė Roza 
JoffėLuinienė.

„Džiaugiamės, kad paskaitos 
sulaukė darbuotojų susidomėjimo 
ir įsitraukimo, todėl planuojame tęs
ti psichologinės gerovės iniciatyvas, 
rengti paskaitų ciklus. Norime, kad 
kiekvienas ligoninės darbuotojas čia 
jaustųsi saugus, išgirstas, suprastas ir 

vertinamas, tačiau suprantame, kad 
tam pasiekti vien šių priemonių ne
pakaks“, – sako Kauno klinikų direkto
rius visuomenės sveikatai, mokslui ir 
studijoms doc. dr. Tomas Lapinskas.

Paskaitose dalyvavusi Širdies, 
krūtinės ir kraujagyslių klinikos 
slaugos vadovė dr. Renata Viman
taitė džiaugiasi, kad pavyko gauti 
psichologinių žinių, kurioms ne 
visada pavyksta rasti laiko. „Šios 
paskaitos buvo tarsi atokvėpis nuo 
darbų, pabuvimas savo mintyse ir 
pagalba sau“, – įspūdžiais dalijasi 
slaugos vadovė.  

Užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, stiprinti emocinę 
sveikatą ir gerinti psichosocialinę aplinką mūsų organizacijoje yra 
vienas iš strateginių Kauno klinikų tikslų. 

Būsimas mamas aplanko laimė, laukimas, bet 
kartu su šiomis emocijomis ateina ir nežinomybė – 
kokia patirtis laukia, ko tikėtis gimdymo metu? 
Moterys nori būti pasiruošusios, kad susitikimo 
su naujagimiu dieną jaustų kuo mažiau nerimo. 
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos 
vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas 
pasakoja apie gimdymą Kauno klinikose ir 
kaip tam pasiruošti.

Radiologijos klinikos Tomogra
fijų skyriaus vyr. radiologijos techno
logė Nida StonytėVitkauskienė sako, 
kad paskaitų metu atsipalaiduoda
vo, jai čia buvo gera ir ramu. „Ateity
je norėčiau, kad paskaitų metu būtų 
galima išgirsti ir patirti daugiau prak
tinių pavyzdžių bei užsiėmimų.“

Paskaitų metu darbuotojai tu
rėjo galimybę gilinti žinias apie me
dikų emocinę gerovę, streso valdy
mą, emocinį intelektą, motyvaciją 
darbe ir mikroklimato gerinimą dar
bovietėje bei psichohigieną.

Kauno klinikų inf.

Prof. M. Kliučinskas: 
„Kauno klinikose 
laukiame visų gimdyvių“

 ■Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas 
Kliučinskas.

 »7
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Prof. M. Kliučinskas: „Kauno klinikose 
laukiame visų gimdyvių“

Kas gali atvykti gimdy-
ti į Kauno klinikų Aku-
šerijos ir ginekologijos 
kliniką?

Kauno klinikų Akušerijos ir gi
nekologijos klinikoje suteikiama ga
limybė gimdyti visoms norinčioms 
moterims – jos į Kauno klinikas ga
li atvykti prasidėjus reguliariems 
gimdos susitraukimams ar nute
kėjus vaisiaus vandenims. Nėščių
jų ir gimdyvių priimamajame taip 
pat konsultuojamos ir nėščiosios, 
kurioms reikalinga skubi akušerinė 
pagalba, pavyzdžiui, moteris nusto
jo jausti vaisiaus judesius, atsirado 
kraujingų išskyrų iš genitalijų. Šiais 
atvejais gydytojo siuntimo nereikia.

Moterys, turinčios gretutinių 
susirgimų, didelę riziką gimdymo 
komplikacijoms arba kurių vaisiui 
nustatytos patologijos, privalo gim
dyti Perinatologijos centruose, kad 
gimdančiai moteriai ir/ar jos nau
jagimiui būtų laiku suteikta aukš
čiausio lygio specialistų pagalba, 
panaudojant moderniausią medici
ninę įrangą. Kauno klinikos yra vie
nas iš dviejų Perinatologijos centrų 
Lietuvoje, todėl dalis moterų tiesio
giai nukreipiamos gimdyti čia.

Ar turint siuntimą gimdyti 
Kauno klinikų Akušerijos ir gine-
kologijos klinikoje galima atvyk-
ti į ligoninę anksčiau?

Moterims, turinčioms siuntimą 
gimdyti Kauno klinikose, rekomen
duojame į ligoninę atvykti tiksliai, 
kaip nurodyta konsultavusio gydy
tojo siuntime arba anksčiau, jei nu
tekėjo vaisiaus vandenys, prasidė
jo gimdymas arba reikalinga kitokia 
skubi pagalba. 

Kartais moterį turime stacio
narizuoti ligoninėje anksčiau ir iki 
gimdymo pradžios ar gimdymo su
žadinimo privalome stebėti jos ir 
vaisiaus būklę, skirti gydymą. 

Džiugina, kad nėščiosios vis la
biau tai supranta ir į ligoninę atvyks
ta tik tada, kai tikrai reikia. 

Ar yra galimybė prieš gimdy-
mą atvykti į kliniką ir pamatyti vis-
ką savo akimis?

Norime pasidžiaugti ir primin
ti, kad, pasibaigus pandemijai, veiklą 
vėl atnaujino Akademija šeimai – or
ganizuojame susitikimus, diskusijas, 
seminarus šeimoms ir nėščiosioms 
moterims, leidžiame apžiūrėti kli
niką, jos palatas. Yra galimybė ap
žiūrėti kliniką ir virtualiai nuorodoje: 
https://bit.ly/3PB2vHC.

Kiek žmonių gali dalyvauti 
gimdyme?

Rekomenduojame gimdymo 
metu dalyvauti vienam moteriai ar
timiausiam asmeniui. Kartais gim
dyme gali dalyvauti du žmonės, pa
vyzdžiui, jei gimdyvė atvyksta kartu 
su dula. Noriu pabrėžti, kad moterys 
turėtų atsakingai rinktis, ką kviečia 
dalyvauti jai labai svarbiame gyve
nimo įvykyje. Gimdyme dalyvau
jantis žmogus turi būti stiprus tiek 
psichologiškai, tiek fiziškai, galintis 
padėti gimdančiai moteriai.

Ką atvykstant į gimdymą rei-
kia turėti su savimi?

Reikia turėti asmeninius doku
mentus, nėščiosios kortelę, atliktų 
tyrimų rezultatus, kasdien naudo
jamas asmens higienos priemones. 
Galima turėti naujagimiui rūbelių, 

sauskelnes ir kitus moteriai atrodan
čius būtinus daiktus, su kuriais ji ne
siskiria. Svarbiausia – geras nusiteiki
mas, gera emocija bei pasitikėjimas 
medicinos personalu.  

Ar klinikoje gimdyvėms tei-
kiama psichologinė pagalba?

Jau keleri metai psichologinę 
pagalbą Kauno klinikų Akušerijos ir 
ginekologijos klinikoje teikia dirban
ti medicinos psichologė. Pastaruo
ju metu didėjant psichologinės pa
galbos poreikiui, planuojame didinti 
jos darbo laiką klinikoje. 

Kiekviena nėščioji, pagimdžiu
si ar onkoginekologinės ligos diag
nozę išgirdusi moteris gali susitik
ti su psichologe pokalbiui, tereikia 
šį norą išsakyti akušerei, slaugytojai 

ar gydytojui. Siekiame, kad kiekvie
na perinatalinę netektį patyrusi šei
ma būtų konsultuojama socialinio 
darbuotojo ir medicinos psicholo
go. Taip pat mokome klinikos per
sonalą atpažinti požymius ir gebėti 
pastebėti, kada moteriai reikalinga 
psichologinė pagalba. 

Ką dar reikėtų žinoti apie 
gimdymą Kauno klinikose ir aku-
šerinę pagalbą?

Jau dešimtmetį Kauno klinikų 
Akušerijos ir ginekologijos kliniko
je mažos gimdymo rizikos atvejais 
pacientes savarankiškai prižiūri aku
šerės. Sudarome akušerėms sąlygas 
profesiniam tobulėjimui, skatina
me pažinti netradicines, gimdymo 
procesą lengvinančias metodikas. 

Dešimt klinikos akušerių dalyvavo 
meksikietės pribuvėjos mokymuo
se, siekiant labiau pažinti gimdy
mo psichologiją, pagalbos filosofiją 
bei kaip palengvinti gimdymo eigą 
naudojant Rebozo skaras. Noriu pa
sidžiaugti mūsų klinikos personalo 
aukšta ir vis augančia kvalifikacija.

Taip pat skatinu visas nėščią
sias ir gimdančias moteris padėti 
mums tobulėti kartu. Jei nėštumo 
metu, gimdymo ar pogimdyviniu 
laikotarpiu pastebite, kad mūsų kli
nikai reikėtų pasitempti – drąsiai iš
sakykite nuomonę akušerėms, gy
dytojams, skyriaus vadovams ar 
man dar būnant ligoninėje – mes 
norime žinoti problemas, kad galė
tume jas išspręsti čia ir dabar.

Kauno klinikų inf.
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LSMU SMD Akušerijos 
ir ginekologijos būrelio 
kalėdinė akcija
Šventinis laikotar-

pis – tai laikas, kai ga-
lime sustoti ir pasvei-
kinti su artėjančiomis 
šventėmis tuos, ku-
riems šį metą labiau-
siai reikia palaikymo.

Paulina Samsonaitė

LSMU SMD Akušerijos ir 
ginekologijos būrelio pirmininkė

Tad šaltą ir žiemišką gruodžio 
14ąją Lietuvos sveikatos mokslų uni
versiteto studentų mokslinės draugi
jos (LSMU SMD) Akušerijos ir gineko
logijos būrelio nariai, kaip ir kasmet, 
surengė kalėdinę akciją – pasveikino 
LSMUL Kauno klinikų Akušerijos ir gi
nekologijos klinikos personalą ir pa
cientes su artėjančiomis šventėmis. 

Nuo pat ankstyvo ryto būre
lio nariai susirinko personalo pen
kiaminutėje, pasveikino klinikos 
darbuotojus palinkėdami jaukių 
švenčių ir įteikė net 16 namų ga
mybos pyragų. Vėliau buvo sveiki
namos Akušerijos ir ginekologijos 
klinikos pacientės, kad buvimas li
goninėje būtų bent kiek gražesnis 

 ■LSMU SMD Akušerijos ir ginekologijos būrelio narės su būrelio moksline vado-
ve dr. Justina Kačerauskiene (pirmoje eilėje, pirma iš kairės). Autorės nuotr.

šiuo šventiniu laikotarpiu. Akuše
rijos ir ginekologijos skyriuose bei 
moterų konsultacijoje buvo išdaly
ta daugiau nei 500 kalėdinių sau
sainių. 

LSMU SMD Akušerijos ir gine
kologijos būrelio nariai linki visiems 
jaukių artėjančių švenčių! Dalykitės 
džiaugsmu ir Jūs!

https://bit.ly/3PB2vHC
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Gerbiamieji skaitytojai, infor-
maciją, kurią pageidaujate 

pa skelbti artimiausiame savai-
traštyje „Ave vita“, reikėtų atsiųs-
ti avevita@lsmuni.lt iki penktadie-
nio 17 val. (jeigu penktadienis 
yra poilsio diena, lauktume iki 
ketvirtadienio 17 val.). Vėliau 
gautos medžiagos bus publikuo-
jamos kitos savaitės numeryje.

„Ave vita“ redakcija

Mieli bendruomenės 
nariai, LSMU Akade-
minės leidybos sky-

rius profesionaliai ir koky-
biškai teikia šias paslaugas: 
pažymėjimų, padėkų, blan-
kų, vizitinių kortelių, skraju-
čių redagavimas, dizainas ir 
leidyba. Kreipkitės  – ir mes 
padėsime!

LSMU Akademinės 
leidybos skyrius

El. paštas: leidyba@lsmu.lt

Pasitinkant gražiausias metų šventes Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejus pakvietė į jaukią, šventinę ekskursiją. Muziejaus ekspozi
cijoje yra gerai pažįstamų vaistingųjų medžiagų pavadinimų: cinamonas, 
imbieras, kardamonas, gvazdikėliai, muskato riešutai, žvaigždanyžis – dau
guma jų žinomi kaip kalėdiniai prieskoniai, bet jeigu jie yra vaistinėje, vadi
nasi, iš jų buvo gaminami vaistai…

Renginio metu lankytojai muziejaus kiemelyje vaišinosi karšta žolelių 
arbata, moliūgų trapučiais, įamžino savo bučinius po kalėdinio amalo šake
le ir išmėgino senovinius advento burtus.

Fotoinf.

Kalėdinio stebuklo belaukiant...

mailto:avevita%40lsmuni.lt?subject=
mailto:leidyba%40lsmu.lt?subject=
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Išmokė mokytis ir prisiminti 
istoriją
Renginyje dalyvavęs Kauno kli

nikų generalinis direktorius prof. ha
bil. dr. Renaldas Jurkevičius džiaugė
si galimybe matyti savo mokytojus 
ir kartu su jais paminėti profesorės 
Aldonos Lukoševičiūtės atminimą. 
„Turėjau progą profesorę pažinti as
meniškai. Pamenu, kad būdami dar 
jaunais gydytojais galėjome klausy
tis profesorės istorijų, iš jų mokytis 
ir semtis patirties. Jau tada žinojo
me, kad mokomės iš tikrų profesio
nalų, – prisiminimais dalijosi prof. 
R. Jurkevičius. – Dirbdama Kauno 
klinikose profesorė padarė didžius 
darbus, kurie darė įtaką anestezio
logijos reanimatologijos bei kardio

Kauno klinikose įamžintas 
prof. habil. dr. Aldonos 
Lukoševičiūtės atminimas
Gruodžio 16 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
ir Kauno klinikų bendruomenė pagerbė prof. habil. dr. Aldonos 
Lukoševičiūtės (1929–2016) atminimą. Profesorė – buvusi 
Anesteziologijos-reanimatologijos katedros vadovė, Reanimatologijos-
intensyviosios terapijos ir specializuotos kardiologijos pradininkė, 
Klinikinės defibriliacijos ir stimuliacijos metodų iniciatorė Lietuvoje. 
Renginio metu pristatyta profesorės atminimui skirta lentelė, kuri bus 
pritvirtinta prie buvusio profesorės kabineto Kauno klinikose.

 ■Kauno klinikų generalinis direkto-
rius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevi-
čius.

logijos mokslo raidai ne tik mūsų li
goninėje, bet ir visoje Lietuvoje.“ 

Atminimo renginyje LSMU 
prorektorius studijoms prof. dr. Kęs
tutis Petrikonis džiaugėsi sutikęs 
daug mokytojų, kurie išmokė moky
tis ir prisiminti istoriją. „Jaučiu dide
lę pagarbą profesoriams, kurie buvo 
žmogiški ir sugebėjo atrasti ryšį su 
savo mokiniais. Tokia buvo ir prof. 
habil. dr.  Aldona Lukoševičiūtė. 

Šviesi ir šilta asmenybė
Prisimenu ją kaip labai švie

sią ir šiltą asmenybę. Tokius asme
nis labai svarbu prisiminti ir kalbė
ti apie jų istoriją. Man pačiam, kaip 
gydytojui, kelia susižavėjimą darbai, 
kuriuos nudirbo profesorė. Ji atliko 

daug svarbių tyrimų ir padarė di
delę įtaką šiuolaikiniam mokslui“, – 
renginyje kalbėjo prof. dr. Kęstutis 
Petrikonis. 

Pasak iniciatyvinės organizaci
nės grupės narės prof. habil. dr. Da
lios Giedrimienės, buvo labai svar
bu prisiminti prof. habil. dr. Aldoną 
Lukoševičiūtę, nes po jos netekties 
nebuvo tinkamo laiko atsisveikinti. 

Profesorės gyvenimas buvo 
pilnas kūrybos, ieškojimų, 
siekimų
„Džiaugiuosi, kad susitinkame 

šioje istorinėje vietoje, kuri būtų la
bai svarbi mūsų profesorei. Būda
mi kartu galime prisiminti tai, ką ji 
padėjo įgyvendinti klinikiniame ir 

moksliniame pasaulyje. Profeso
rės gyvenimas buvo pilnas kūry
bos, ieškojimų, siekimų. Šiandien 
čia esantys žmonės pažinojo ją ir 
asmeniškai, ir iš profesinės pusės. 
Profesorė man buvo ne tik moky
toja ar mokslinė vadovė, bet kar
tais ir gyvenimo draugė ir padė
jėja. Džiaugiuosi, jog galėjau su ja 
dirbti“, – kalbėjo prof. habil. dr. Da
lia Giedrimienė.   

Atminimo renginyje trumpą 
prof. habil. dr. Aldonos Lukoševičiū
tės biografiją pristatė LSMU Lietu
vos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejaus vadovas doc. dr. Tauras 
Mekas ir doc. dr. Asta Lignugarie
nė, sveikinimo žodžius tarė Aneste
ziologijos klinikos vadovas prof. dr. 
Andrius Macas, Intensyviosios tera
pijos klinikos vadovas prof. doc. dr. 
Tomas Tamošuitis, klinikinį atve
jį pristatė doc. dr. Jūratė Norvaišie
nė ir dr. Česlovas Norvaiša, taip pat 
buvusi bendradarbė doc. dr. Irena 
Agnietė Marchertienė.

Prisiminimais apie profesorę 
renginyje pasidalijo ir buvęs ilga
metis LSMU prorektorius prof. habil. 
dr. Rimvydas Stropus, kuris prisimi
nė ilgamečius įspūdžius bendrau

 ■LSMU prorektorius studijoms prof. 
dr. Kęstutis Petrikonis.

 ■Anesteziologijos klinikos vadovas 
prof. dr. Andrius Macas.

jant su profesore ir pabrėžė jos 
aukštą profesinį lygį.

Prof. habil. dr. Juozas Pun
dzius, buvęs Kauno klinikų gene
ralinis direktorius, papasakojo apie 
savo pažintį su profesore būnant 
studentu, dirbant reanimacijoje re
zidentūros metu ir toliau derinant 
tai su darbu chirurginiame skyriuje.

Prof. habil. dr. Petras Zabiela 
atminimo renginyje kalbėjo apie 
ilgametį bendravimą su profesore 
klinikoje, sprendžiant ligonių gydy
mo ir diagnostikos klausimus, pri
siminė dienas kartu rašant knygą 
apie kardiologiją. 

Savo prisiminimais apie profe
sorę pasidalijo ir buvusi Anestezio
logijosReanimatologijos skyriaus 
gydytoja, viena pirmųjų Kauno kli
nikose įkurto reanimacijos padalinio 
darbuotojai doc. dr. Juratė Vaitieku
nienė, ilgametė anesteziologijos re
animatologijos skyriaus gydytoja ir 
vedėja Danutė Gedutienė, taip pat 
buvęs Kauno klinikų reanimacijos 
vadovas prof. dr. Vidas Pilvinis.

Atminimo renginyje šiltais pri
siminimais pasidalijo ir gydytojas 
Lukas Mackevičius, ilgametis baro
terapijos vadovas. 

Apdovanoti geriausi Lietuvos studentai sportininkai
Gruodžio 8 d. LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje vyko 2022 metų 
geriausiųjų Lietuvos studentų sportininkų pagerbimo ir apdovanojimų vakaras. 
Renginyje apdovanoti geriausieji Lietuvos studentai sportininkai, kurie savo pa-
siekimais garsino savo Alma Mater ir šalį tarptautinėse sporto arenose.

 ■Doc. Česlovas Garbaliauskas, Sporto medicinos klinikos vadovė doc. Renata 
Žumbakytė-Šermukšnienė, geriausia LSMU sportininkė Agnė Šeleikaitė, treneris 
Giedrius Martinionis, Sporto centro vadovas dr. Deivydas Velička, švietimo, moks-
lo ir sporto viceministras dr. Linas Obcarskas.

Studentų sportas Lietuvoje 
mini savo 100 metų veiklos 
jubiliejų
Šie apdovanojimai tapo išskir

tiniai, nes kaip ir Lietuvos universite
tas švenčia 100 metų jubiliejų, taip 
ir studentų sportas Lietuvoje mi
ni savo 100 metų veiklos jubiliejų. 
Lietuvos studentų sporto asociacija 
(LSSA) naują šimtmetį pasitinka at
sinaujinusi iš pagrindų. Ilgametį LS
SA prezidentą Česlovą Garbaliaus
ką keičia ir nuo šiol studentų sportui 
Lietuvoje vadovaus buvusi LSSA ge
neralinė sekretorė Indrė Čelkienė.

Renginį pradėjo Česlovas Gar

baliauskas, kuris taręs sveikinimo žo
dį trumpai apžvelgė visą Lietuvos 
studentų sporto šimtmetį bei pasi
džiaugė visą tai įprasminančio Lie
tuvos studentų sporto muziejaus 
atidarymu. Darbus baigiantis prezi
dentas atminimo dovanomis pager
bė ilgamečius savo bendražygius, 
tarp kurių sporto centrų vedėjai, ly
gų vadovai ir rektoriai.

Sveikinimo žodį tarė švieti
mo, mokslo ir sporto viceministras 
Linas Obcarskas. Jis savo kalboje 
pasidžiaugė, kad studentų sportas 
naujoje Sporto įstatymo redakcijoje 
priskirtas prie aukšto meistriškumo 

ir tai leis vystyti studentų sportą, su
daryti geresnes sąlygas studentams 
sportuoti bei vykti į varžybas atsto
vauti ne tik universitetui, bet ir Lie
tuvai tarptautiniuose sporto rengi
niuose.

Apdovanoti sportininkai
LSSA prezidentas Č. Garba

liauskas ir švie timo, mokslo ir sporto 
viceministras L. Obcarskas apdova
nojo kiekvieno universiteto geriau
sius sportininkus, jų trenerius bei 
sporto centrų va
dovus.  »11
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Marius Statkevičius

Renginį savo pasirodymu pradėjo kor
poracijos junjorai ir kandidatai, sveikinimo žo
dį tarė pirmininkė sen! Emilija Gedminaitė. Ji 
padėkojo pagrindiniams renginio organizato
riams senjorams Emilijai Kovieraitei, Atėnei Si
manauskaitei, Inesai Galinaitytei, Žygimantui 
Mickui, Viktorijai Gužaitei ir Viktorijai Kvedarai
tei. Po gražios įžangos LSMU šokių kolektyvas 
„SALTO“ neleido mums nuobodžiauti ir pa
kvietė mokytis salsos žingsnelių į bendrą ra
tą. Pramoginių šokių žingsneliai buvo moko
mi nuo paprasčiausių pagrindų, tad įsitraukti 
galėjo kiekvienas šventės dalyvis. Tokia Loty
nų Amerikos šokių atmosfera visiems sutei
kė šilumos, šypsenos ir daug gerų emocijų. 

Visi jautėme, kaip šokis suvienija medicinos, 
odontologijos bei kitų studijų programų stu
dentus ir gydytojus. Per pertraukas galėjome 
atsigaivinti gėrimais, užkandžiais, dalyvauti 
žaidimuose bei loterijoje ir laimėti puikių pri
zų, kuriuos įsteigė renginio rėmėjai. Renginį 
vainikavo šventinis gimtadienio tortas. Para
gavę torto, skambant įvairių laikų muzikai, vi
si draugiškai ir vieningai šokome bei dainavo
me iki vakaro pabaigos.

Mes, dar visai neseniai įstoję kandida
tai, pamatėme pavyzdinį šios bendruome
nės organizuotumą, vienybę, draugiškumą, 
pagarbą vienas kitam bei tradicijų puoselėji
mą šokių vakaro metu. Visi puikiai praleido
me šį vakarą ir dar ilgai jį išsaugosime savo 
prisiminimuose.

Kipro Kilinsko ir Povilo Lenčiausko nuotr.

Korp! „Fraternitas Lituanica et Patria“ 
šokių vakaras
Jaukų gruodžio 3-iosios vakarą, artėjant gražiausioms metų šven-
tėms, vyko tradicinis LSMU studentų ir gydytojų korporacijos 
„Fraternitas Lituanica et Patria“ šokių vakaras. Renginys buvo skir-
tas paminėti 114-ąsias korporacijos įkūrimo metines. Už lango ra-
miai krintant snaigėms į šokių salę pradėjo rinktis pirmieji Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto bei kitų aukštųjų mokyklų studentai, 
universiteto organizacijų ir Lietuvos studentų korporacijų atstovai.

Su šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 
2023 metais!
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Mieli kolegos, 

Gydytojų rezidentų rengimo procese Lietuvoje vyksta svarbūs pokyčiai. Nuo 2023 m. naujai įstoję 
gydytojai rezidentai studijuos programose, kurios yra atnaujinamos pagal pakopinių kompetencijų 
modelį. Kartu su atnaujintomis rezidentūros programomis studijų procese bus įdiegti nauji vertinimo 
metodai, elektroninis veiklų dienynas, studijų kokybės užtikrinimo modulis ir kitos svarbios naujovės. 

Norite sužinoti kaip pakopinių kompetencijų sistema ir rezidentų rengimo procesas veikia JAV, Kanadoje, 
Olandijoje ir kitose šalyse? Kaip teikti atgalinį ryšį? Kas yra tikroji lyderystė? Kaip veikia pažangūs 
skaitmeniniai rezidentų vertinimo įrankiai?  

Su šiomis ir kitomis gydytojų rezidentų rengimo aktualijomis bus galima susipažinti
2023 m. sausio 19-20 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuojamoje nemokamoje 
tarptautinėje konferencijoje: „Diplomats for life: transforming resident training through EPAs“ 

Konferencijoje savo patirtimi dalinsis tarptautiniu mastu pripažinti medicininės edukacijos ekspertai iš 
Karolinskos Instituto (Švedija), JAV akreditavimo tarybos (ACGME), McGill, Toronto (Kanada), Grioningeno, 
Vrije, Utrechto (Olandija) bei Ben Gurion (Izraelis) universitetinių centrų.  

Visiems konferencijos dalyviams bus išduodami edukacinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimai. 

Konferencija vyks 103, Akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje LSMU MLK, Eivenių g. 4 

Plačiau apie konferencijos programą: https://www.diplomats4life.lt

Jei turite klausimų susisiekite su mumis: Ilona.noreikiene@lsmu.lt

Kviečiami registruotis į konferenciją iki 2023 m. sausio 9d! 

 LSMU Podiplominių studijų centras 
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Nuoširdžiai užjaučiame LSMU Neuromokslų instituto 
Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos doktorantę, jaunesniąją 

mokslo darbuotoją Rugilę Dragūnaitę, mirus brangiam tėveliui. Telydi Jūsų 
šeimą paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

LSMU Neuromokslų instituto darbuotojai  

Su gilia užuojauta, praradus mylimą ir artimą brolį,  
vyskupą Joną Borutą, SJ, sunkią netekties valandą  

dalijamės skausmu su LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos 
laboratorijos vadove, profesore dr. Vilmante Borutaite.

Nuoširdžius užuojautos žodžius sunkią netekties valandą skiria 
Neuromokslų instituto kolektyvas.

Dėl gydytojo kardiologo profesoriaus Algimanto Antano Evilčio 
mirties nuoširdžiai užjaučiame sūnų ir artimuosius.  

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
LSMU Kardiologijos klinikos kolektyvas

Mirus broliui, profesorę akademikę Vilmantę Borutaitę  
nuoširdžiai užjaučia Biochemijos katedros darbuotojai.

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 1,0 et. Neonatologijos klinikoje (dar-
bo užmokestis nuo 1314,28 iki 1771,54 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos Respublikos teisės ak-
tų nustatyta tvarka įgyta bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifika-
cija ir galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija. Prašymą dalyvau-
ti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo 
aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pažymą iš „Įtariamųjų, 
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra priim-
tas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Res-
publikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje“ 
pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-01-02. Išsami informa-
cija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Kraujo centro vadovo 0,5  et. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Kauno klinikų Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnyboje (darbo užmo-
kestis nuo 2505,73 už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Pretendentai turi atitikti Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo 
Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžeti-
nių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos na-
cionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų pa-
tvirtinimo“ 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, iš-
silavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių 
dokumentų kopijas, (rekomendacijas), viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, 
veiklos planą, pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 2023-01-02. Iš-
sami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS 
PAREIGAS:

 ■ 2022 m. geriausia LSMU sportininkė, Slau-
gos fakulteto studentė Agnė Šeleikaitė (tr. Gie-
drius Martinionis), patekusi į geriausiųjų Lietu-
vos studentų sportininkų dešimtuką. 

Apdovanoti geriausi Lietuvos 
studentai sportininkai

9» Taip pat apdovanoji
mai buvo įteikti Lietu
vos studentų futbolo, 

krepšinio ir tinklinio lygų geriau
siems sportininkams, jų trene
riams.

Geriausia 2022 metų spor
tininke buvo pripažinta Vytau
to Didžiojo universiteto, politikos 
ir diplomatijos fakulteto, 2 kurso 
studentė Rūta Meilutytė (plau
kimas). Ji 2022 m. tapo Pasaulio 
ir Europos čempione, Pasaulio ir 
Europos čempionatuose iškovojo 
bronzos medalius, Lietuvos stu
dentų plaukimo čempio nate tapo 
čempione. Renginio vedėjas Egi
dijus Stancikas sportininkę pelny
tai pavadino plaukimo karaliene.  

Antra vieta geriausiųjų Lietu
vos studentų sporto apdovanuo
jimuose buvo skirta bokso atsto
vei, Lietuvos sporto universiteto, 
treniravimo programos, 3 kurso 
studentei Gabrielei Stonutei. Ji 2022 
metais tapo Pasaulio ir Europos bok
so čempione.

Trečioji vieta atiteko taip pat 
bokso atstovui, Lietuvos sporto 
universiteto, edukologijos magistro 
1 kurso studentui Eimantui Stanio

tapo Lietuvos sporto universite
to, treniravimo programos 4 kur
so studentai, porinės dvivietės ir
kluotojai: Dovydas Stankūnas ir 
Domantas Stankūnas. Jie pasau
lio jaunimo iki 23 m. čempiona
te tapo vicečempionais, Europos 
čempionate užėmė 4 vietą, o pa
saulio čempionate – 9 vietą.

Renginio pabaigoje bu
vo pristatyta naujai išrinkta LS
SA prezidentė Indrė Čelkienė bei 
naujoji LSSA taryba kurią suda
ro. Naujoji prezidentė visų pir
ma padėkojo buvusiai tarybai už 
nuveiktus darbus studentų spor
to labui, o ypač didelę padėką vi
sos bendruomenės vardu išreiškė 
pirmajam ir ilgamečiam Lietuvos 
studentų sporto asociacijos pre
zidentui, mūsų sielai ir įkvėpėjui, 
užauginusiam naują kartą – Čes
lovui Garbaliauskui.

Visą renginį muzikiniais kū
riniais pagyvino VDU Muzikos aka
demijos 4 kurso studentas – akor
deonistas – Mangirdas Kundrotas. 
Vakaro puošmena tapo „69 dangu
je” grupės atlikėjos Nijolės Pareigy
tės Rukaitienės koncertas.  

LSSA inf.

niui. Jis 2022 metais iškovojo Pasau
lio čempiono diržą.

Šventinėje ceremonijoje be 
geriausiųjų Lietuvos studentų spor
tininkų apdovanojimų, buvo apdo
vanota ir geriausia 2022 metų Lie
tuvos studentų komanda, kuria 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uy1DDa_e9UKv3oLWh4_f_zOAN4TkQb1GqoIAdWFl8BNUQ0tFOFE4U0dSQVBaS1o5VDdSRVY2NEVHVS4u
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