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Naujoji Visuomenės sveikatos 
fakulteto dekanė:
„Siekis – dirbti 
išvien, bendram 
labui ir tikslui“
2022 m. lapkričio 3-iąją Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto (LSMU) 
Medicinos akademijos Visuomenės 
sveikatos fakulteto dekanės pareigas 
pradėjo eiti dr. Ida Liseckienė. Su ko-
kiomis mintimis, siekiais ir tikslais prie 
fakulteto vairo stojo naujoji dekanė? 
To paklausėme baigiantis metams, kai 
tinka apibendrinti praėjusį laikotarpį ir 
rikiuoti būsimųjų metų planus.

Su kokia profesine patirtimi stojote prie Visuomenės 
sveikatos fakulteto vairo? 

Iki šiol sukauptas patirčių krepšelis ganėtinai „spalvingas“, 
metų eigoje papildytas įvairiomis patirtimis. Savo gyvenimo 
karjerą ir prioritetus pradėjau nuo medicinos studijų, apie ku-
rias svajojau nuo vaikystės. Gavusi medicinos gydytojo diplo-
mą, pasirinkau tuo metu gana naują, mažai populiarią šeimos 
gydytojo specialybę, kuri man pasirodė labai perspektyvi. 

Šeimos medicinos klinikos dėstytojų komanda sukūrė pui-
kią atmosferą klinikoje, kurioje atsirado galimybė įsijungti ir į 
akademinę, ne tik klinikinę veiklą: pradėjusi nuo asistento dar-
bo, įgijau vadovo ir kolegų pasitikėjimą, įsiliejome į mokslines 
ir projektines veiklas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ku-
riuose buvo galima išreikšti savo kūrybiškumą, įgyvendinti idė-
jas, įvesti pokyčių klinikiniame ir akademiniame darbe. 

Beje, savo disertaciją apsigyniau tuomečiame KMU Bio-
medicininių tyrimų institute, Sveikatos sistemos tyrimų labora-
torijoje (2009), kuris pavaldus Visuomenės sveikatos fakultetui. 
Disertacijos tema buvo susijusi su pirminės svei-
katos priežiūros (PSP) reformos vertinimu; šiai te-
mai nesu abejinga iki šiol.  ■LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė dr. Ida Liseckienė. Koroliovo nuotr.

LSMU MA 
Imunologijos 
ir alergologijos 
klinika – 
akredituotas 
Europos 
alergologijos ir 
imunologijos 
centras
Europos medicinos spe-
cialistų sąjunga (pranc. 
Union Européenne des 
Médecins Spécialistes, 
UEMS) – tai nevyriausy-
binė organizacija, atsto-
vaujanti daugiau nei 50 
medicinos disciplinų, 
pripažintų Europos 
Sąjungos šalyse (apie 
1,6 mln. medicinos 
specialistų). UEMS yra 
seniausia medicinos 
organizacija Europo-
je, įkurta 1958 m. Šios 
organizacijos tikslas – 
harmonizuoti Europos 
medicinos specialistų 
rengimo standartus, 
atsižvelgiant į moder-
nius ir šiuolaikinius me-
dicinos praktikos bei 
mokslo pasiekimus.

Justina Šematonytė, 
Brigita Šitkauskienė
LSMU MA Imunologijos ir 
alergologijos klinika

Viena iš priemonių, siekiant 
užsibrėžtų tikslų, yra nacionalinių 
centrų vizitacija, teikiant vertini-
mą, sertifikavimą ir 
rekomendacijas.

Gruodžio 30 dieną Kauno klinikose vyko 
tradicinė šventinė penkiaminutė, kurios 
metu prisiminti svarbiausi metų įvykiai, 
pasiekimai, įgyvendinti projektai ir 
naujos idėjos. Renginio metu prasmingus 
sveikinimo žodžius lydėjo šventinė 
muzika ir bend ruomenės narių šypsenos, 
o šventinę atmosferą stiprino atlikėja 
Erica Jennings. 

Kauno klinikos pasitiko Naujuosius metus
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Naujoji Visuomenės sveikatos 
fakulteto dekanė: „Siekis – dirbti 
išvien, bendram labui ir tikslui“

1» Vėliau karjera įgavo didesnį pagreitį, 
plėtėsi darbų apimtys ir jų turinys. 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninėje Kauno klinikose man 
buvo pasiūlyta Šeimos medicinos klinikos 
administratorės pozicija, kurioje dirbau devy-
nerius metus. Startavau naujai sukurtoje Šei-
mos medicinos klinikos rezidentūros komi-
sijoje koordinatore (2013–2020), dalyvavau 
rengiant ir diegiant naujas Lietuvoje ir LSMU 
studijų programas – „Gyvensenos medicina“ 
ir „Išplėstinės slaugos praktika“. 

Didelės patirties įgavau bendradarbiau-
dama su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), 
dalyvaudama tarptautinėse šeimos gydytojų/
mokslininkų organizacijose (EGPRN, WONCA). 
Neįsivaizduoju asmeninio tobulėjimo be ga-
limybės išvykti už savo šalies ribų, pamatyti, 
koks platus ir įvairus yra pasaulis sociokultūri-
niu ir religiniu požiūriu, mokytis iš geriausių ki-
tų šalių patirčių, sudaryti galimybę kitiems pa-
sidalyti savo gerąja praktika. 

Dažnai po vizitų iš kitų šalių įvertiname, 
kad mūsų medicina ir švietimas yra labai aukš-
to lygio, kuo tikrai galime didžiuotis.

Šiuo metu esu dviejų perspektyvių ir ga-
bių doktorančių mokslo vadovė Šeimos medi-
cinos klinikoje, manau, šios temos itin ambi-
cingos ir aktualios ne tik medicininiu požiūriu, 
bet gali turėti didelį indėlį Lietuvos visuome-
nei. Viena tema orientuota į sveikatos prie-
žiūros darbuotojų darbingumo gerinimą ir jų 
sveikatos stiprinimą – ne paslaptis, kad medi-
cinos darbuotojai savo sveikata rūpinasi ne-
pakankamai, o norisi atrasti naujus modelius, 
siekiant jų sveikatinimo ir užtikrinti maksima-
lią lėtinių ligų kontrolę (numatomas bendra-
darbiavimas su darbo medicinos specialistais). 

Antroji tema orientuota į laiku atliktą 
demencijų diagnostiką PSP lygmeniu, pers-
pektyvoje planuojama suformuoti ir praktinį 
paciento kelią (klasterius) patvirtinus šią di-
agnozę (numatomas bendradarbiavimas su 
geriatrijos klinika, slauga, neurologais). Api-
bendrinant šias mokslines temas, manau, itin 
svarbus tarpdiscipliniškumas, tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, procesų administravimas 
ir vadyba. 

Kokią savo patirtį tikitės geriausiai at-
skleisti ir panaudoti einant naujas pareigas? 

Manau, išskirtinumas būtų holistinis 
mąstymas ir požiūris, daugiadalykiškumas ir 
komandinis darbas, tarptautiniai ryšiai. Asme-
ninis patirčių krepšelis bus labai reikalingas, ir 
jį dar reikės pildyti naujomis žiniomis bei įgū-
džiais. Tai mane labai džiugina – galėsiu aug-
ti kaip specialistė ir kaip asmenybė.

Dažniausiai naujos reikšmingos parei-
gos pradedamos su tam tikru siekiu, idėja. 
Su kokia idėja ateinate į šį fakultetą? 

Pagrindinis tikslas – nuosekliai didinti vi-
suomenės sveikatos studijų kokybę ir mokslinį 
potencialą, siekiant parengti aukščiausios kva-
lifikacijos specialistus, kurie aktyviai dalyvautų 
kuriant sveiką Lietuvos visuomenę. Manau, la-
bai svarbu stiprinti fakulteto bendruomenę, 
orientuoti studijas ir mokslą ne tik į funda-
mentaliuosius mokslus, bet ir adaptuoti prie 
kintančių visuomenės poreikių.

Kokie pirmieji įspūdžiai fakultete? Kas 
labai nudžiugino, nustebino, patiko? 

Esu nuoširdžiai dėkinga fakulteto lyde-
riams, prodekanams, susitelkusiems koman-
diniam darbui ir būsimiems pokyčiams. Jau 
po mėnesio bendro darbo matau norą ir to-
liau stiprinti studijų programas, plėtoti moks-
lą, būti arčiau visuomenės poreikių stiprinant 
jų sveikatą, garsinti LSMU ir fakulteto vardą. 
Vis tik norėčiau padrąsinti ir paskatinti dides-
nį studentų įsijungimą, jų iniciatyvas, kurios 
būtinos fakulteto veiklose, nes tai VSF ateitis.

Kaip manote, kokia esate vadovė – 
griežta, reikli, liberali ar pan.? 

Sunku numatyti, kokie asmenybės bruo-
žai išryškės metams bėgant (juokauju)... Man 
asmeniškai labai svarbi tolerancija, žmogišku-
mas, sąžiningumas, atsakomybė už atlieka-
mas veiklas. 

Koroliovo nuotr.

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 9 d.! 

 LSMU Podiplominių studijų centras 

REGISTRACIJA

Diplomats
for Life
Transforming resident
training through EPAs

2023

KAUNAS

JANUARY

 ■LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto kolektyvas.

Ką tik grįžau iš Indonezijos. Ši šalis pa-
sižymi itin didele tolerancija, kuri mane pa-
kerėjo: nepaisant religinių ir sociokultūrinių 
skirtumų, žmonės geba darniai gyventi, dirb-
ti ir kurti kartu. Tai iš tiesų žavinga, pagirtina ir 
siektina. To linkiu sau pačiai ir visam Visuome-
nės sveikatos fakulteto kolektyvui – dirbti iš-
vien, dirbti kartu bendram labui ir tikslui, kar-
tais aukojant asmenines užgaidas ir ambicijas.

Kokia mėgstamiausia Jūsų laisvalai-
kio veikla? Kaip atsipalaiduojate po įtemp-
tos darbo dienos? 

Vaikščiojimas – mano kasdienė veikla, pa-
dedanti atsipūsti. Buriavimas – dar viena, ganė-
tinai nauja sritis ir pomėgis mano gyvenime. 

2019 m. iškėliau sau naujus tikslus ir 
2020 m. gavau „pakrančių burinio laivo vado 
kvalifikaciją“. Beje, buriuojame su visa šeima. 
Pramoginiu buriavimu neapsiribojome, pra-
dėjome dalyvauti buriavimo regatose ir tai yra 
vienas smagiausių šeimos pomėgių. 

Naujaisiais metais linkiu visiems toleran-
cijos, sveikatos ir taikos širdyse bei gyvenime!

Komunikacijos tarnybos Vidinės ir išorinės 
komunikacijos skyriaus inf.

2022 metais LSMU Akademinės 
leidybos skyriuje išleistos knygos

„Oftalmologijos pagrindai“, „Ortodontinių anomalijų diagnostika“, „Daktaras Juozas 
Nemeikša. Jautri siela, taurūs darbai“, „Bestuburių biologija“, „Aiškinamasis kardiologi-
jos terminų sąvokų žinynas (anglų ir lietuvių kalbomis)“ ir kt.

Knygas galima įsigyti LSMU knygyne.

https://www.diplomats4life.lt
mailto:ilona.noreikiene%40lsmu.lt?subject=
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uy1DDa_e9UKv3oLWh4_f_zOAN4TkQb1GqoIAdWFl8BNUQ0tFOFE4U0dSQVBaS1o5VDdSRVY2NEVHVS4u
https://knygynas.lsmuni.lt
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LSMU MA Imunologijos ir alergologijos 
klinika – akredituotas Europos 
alergologijos ir imunologijos centras

2022 m. gegužės 1–3 
d. Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 

(LSMU) ligoninėje Kauno kliniko-
se lankėsi keturi UEMS Alergolo-
gijos sekcijos ir valdybos eksper-
tai: prezidentas prof. Roy Gerth 
van Wijk (Nyderlandai), sekreto-
rius dr. Norbert Muelleneisen (Vo-
kietija), Anays Piotin (Prancūzija) 
ir Jean-Luc Fauquert (Prancūzija). 
Valdybos ekspertai įvertino Imu-
nologijos ir alergologijos klini-
kos veiklą, kompetencijas, rengia-
mų jaunųjų specialistų galimybes 
studijuoti alergologijos ir kliniki-
nės imunologijos specialybę ir 

1»
 ■UEMS ekspertų vizitas Alerginių ir imuninių ligų dienos stacionare.

 ■UEMS ekspertų sertifikatas, pažymintis, kad Kauno klinikų Imunologijos ir aler-
gologijos klinika yra akredituotas UEMS mokymo centras Europoje. 

nusprendė akredituoti Imunolo-
gijos ir alergologijos kliniką kaip 
UEMS sertifikuotą mokymo centrą.  
UEMS akreditacija Imunologijos ir 
alergologijos klinikai, rengiančiai 
alergologijos ir klinikinės imuno-
logijos specialistus bei teikiančiai 
specializuotą pagalbą šioje srity-
je, – tai didžiulis įvertinimas, sutei-
kiantis išskirtinumą ir pripažinimą 
tarptautiniu lygmeniu. 

Taip pat norime pasidžiaug-
ti, jog LSMU MA Imunologijos ir 
alergologijos klinikos vadovė prof. 
B. Šitkauskienė buvo išrinkta UEMS 
Alergologijos sekcijos valdybos nare 
ir bendradarbiaudama su kitais val-

dybos nariais: N. Mulleneisen (Vo-
kietija), J-L. Fauquert (Prancūzija) 
bei R. Ress (Estija), sieks harmoni-
zuoti ir vystyti alergologijos moks-
lą Europos Sąjungos šalyse.

UEMS organizacijos veikla api-
brėžia tris svarbiausias interesų sritis: 
tęstinis gydytojų specialistų medici-
nos mokymas ir profesinis tobulėji-
mas, antrosios pakopos medicinos 

studijos ir kokybės užtikrinimas. Eu-
ropoje kiekviena valstybė yra atsakin-
ga už gydytojų mokymo organizavi-
mą. Tam buvo sukurtos nacionalinės 
mokymo programos, specialūs mo-
kymo centrai ir nacio nalinis medi-
cininės kompetencijos vertinimas, 
siekiant užtikrinti, kad gydytojai bū-
tų tinkamai apmokyti ir galėtų teikti 
aukščiausios kokybės priežiūrą savo 

šalies piliečiams. UEMS akreditacija 
naudinga Kauno klinikų Imunologi-
jos ir alergologijos klinikai plėtojant 
klinikinę ir mokslinę veiklą, įdiegiant 
naujausius mokslo pasiekimus kas-
dienėje gydytojo alergologo ir kli-
nikinio imunologo praktikoje ir taip 
suteikia galimybę klinikos pacien-
tams gauti profesionaliausią pagal-
bą ir gydymą. 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO SENATO POSĖDIS. 2022 m. gruodžio 21 d.

NUTARIMAI
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 suteikimo nuostatais (patvirtintais 2014 m. gegužės 16 
d. Senato nutarimu Nr. 46-15, aktuali redakcija nuo 2021 m. 
sausio 21 d., Senato nutarimas Nr. 145-03), Senatas nutaria 
suteikti doc. Daliai Smailienei – profesoriaus pedagoginį var-
dą ir išduoti 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 
išrinktus:
 ■prof. Andrių Macą MA Medicinos fakulteto dekano parei-

goms, 5 metų kadencijai, kurios pradžia 2023-01-26;
 ■prof. Diną Vaitkaitį MA MF Ekstremaliosios medicinos ka-

tedros vedėjo pareigoms, 5 metų kadencijai, kurios pradžia 
2023-01-19.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, išklausęs Ve-
terinarijos fakulteto dekanės prof. Vitos Riškevičienės informa-
ciją, nutaria pritarti pirmosios ir antrosios pakopų studijų 
programų „Veterinarinė maisto sauga“ pavadinimų keitimui į 
„Maisto sauga“.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas (toliau – Se-
natas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo 8 str. 3 p. 2 pp., 4 p., 28 str. 2 p. 2 pp., 4 pp., Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) statuto 
(Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NU-
TA0XI-2147) 37 sk. 2 p., 3 p., 2021 m. lapkričio 25 d. Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto tarybos sprendimu Nr. UT1-11-1 
patvirtinų Universiteto 2022–2026 m. strateginių plėtros gai-

rių ir jų įgyvendinimo plano uždavinio Nr. 4.10 „Didinti valdy-
mo ir veiklos procesų efektyvumą“ priemone Nr. 4.10.3 „Veiklos 
procesų nuolatinis tobulinimas“, išklausęs Kokybės ir strate-
gijos stebėsenos tarnybos vadovės Ramintos Strazdauskaitės 
informaciją, nusprendžia pritarti ir siūlyti tvirtinti Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto kokybės užtikrinimo politi-
ką Universiteto tarybai.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas (toliau – Se-
natas), vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(toliau – Universitetas) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, 
Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 sk. 7 p., 2021 m. 
birželio 17 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos 
sprendimu Nr. UT1-7-2 patvirtintos Universiteto strateginės 
plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo, tvirtinimo, įgy-
vendinimo, stebėsenos, vertinimo, atsiskaitymo už pasiektus 
rezultatus ir koregavimo tvarkos V skyriumi, išklausęs infor-
maciją, nutaria:
 ■Pritarti iš dalies pakeistam Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versiteto 2022–2026 metų strateginės plėtros gairių įgyvendi-
nimo planui ir stebėsenos rodikliui.
 ■Siūlyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai tvir-

tinti dokumentus, kuriems Senatas pritarė pirmuoju šio nuta-
rimo punktu.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovau-
damasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227 i. k. 1121010NUTAO-
XI-2147) 37 punkto 7 papunkčiu, išklausęs administracijos ir 
finansų direktorės Laimos Matusevičienės pristatymą ir atsi-
žvelgdamas į Senato Finansų ir socialinių reikalų komisijos iš-
vadas, nutaria:
 ■Pritarti 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 20232025 me-

tų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos 
plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai projektams.
 ■Siūlyti rektoriui teikti 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 

20232025 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto stra-

teginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavi-
mai projektus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai 
tvirtinti.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovau-
damasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227 i. k. 1121010NUTAO-
XI-2147) 37 punkto 7 papunkčiu, išklausęs administracijos ir 
finansų direktorės Laimos Matusevičienės pristatymą ir atsi-
žvelgdamas į Senato Finansų ir socialinių reikalų komisijos iš-
vadas, nutaria:
 ■Pritarti 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatų tikslinimams.
 ■Siūlyti rektoriui teikti patikslintas 2022 metų pajamų ir iš-

laidų sąmatas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai 
tvirtinti.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovau-
damasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 
2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227 i. k. 1121010NUTAO-
XI-2147) 34 punktu ir atsižvelgdamas į Universiteto pasiektus 
rezultatus, įvertinęs skirtingą išmokos apmokestinimą Tarybos 
nariams, susijusiems ir nesusijusiems su Universitetu darbo 
santykiais, remdamasis Senato Finansų ir socialinių reikalų ko-
misijos išvadomis, nutaria:

1. Nustatyti už veiklą einant Tarybos nario pareigas 2023 
metais trečiosios (20202025 m.) kadencijos Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto tarybos nariams (toliau Tarybos narys):

1.1. nesusijusiems darbo santykiais su Universitetu – 8,4 
pareiginės algos bazinio dydžio išmoką;

1.2. susijusiems darbo santykiais su Universitetu 10,83 parei-
ginės algos bazinio dydžio išmoką.

2. Išmokos mokamos Tarybos nariams, einantiems šias 
pareigas nutarimo priėmimo dieną.

3. Išmokos išmokamos gruodžio mėn. iš pajamų už teikia-
mas paslaugas lėšų.
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, at-
sižvelgdamas į Universiteto pasiektus rezultatus ge-
rinant vykdomų studijų programų kokybę, vykdant 

platesnio masto tarptautinius mokslo projektus, racionaliai 
naudojant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius bei siek-
damas skatinti darbuotojus, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu 
Nr.UTI-26-2 patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 64.2. ir 65.1.1. punk-
tais, įvertinęs Senato Finansų ir socialinių reikalų komisijos iš-
vadas, nutaria:

1. Siūlyti, kad LSMU darbuotojams būtų skiriamos vienkarti-
nės piniginės išmokos:

1.1. dirbantiems Universitete mažesniu nei 1,0 etatiniu krū-
viu – 0,5 pareiginės algos bazinio dydžio ir 30 procentų tarnybi-
nio atlyginimo dydžio sumą;

1.2. dirbantiems Universitete 1,0 (arba didesniu) etatiniu krū-
viu – 1 pareiginės algos bazinio dydžio ir 30 procentų tarnybi-
nio atlyginimo dydžio sumą.

2. Siūlyti nustatyti, kad vienkartinės piniginės išmokos nemo-
kamos darbuotojams, kurie:

2.1. turi neįsigaliojusią darbo sutartį su Universitetu;
2.2. turi darbo sutartį su Universitetu tik dėl darbo projekte;
2.3. turi galiojančias drausmines nuobaudas ir (arba) jiems 

taikomi apribojimai ir draudimai, numatyti Lietuvos Respubli-
kos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 23 straipsnyje;

2.4. yra išėję vaiko priežiūros atostogų.
3. Siūlyti, kad vienkartinės piniginės išmokos darbuotojams 

būtų išmokamos gruodžio mėnesį iš programos 12-001 „Aukš-
čiausiosios kvalifikacijos specialistų rėmimas ir mokslo plėtoji-
mas“ lėšų ir (arba) iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų.

4. Teikti siūlymą dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo 
Universiteto darbuotojams svarstyti Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto tarybai.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statu-
to (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NU-
TA0XI-2147) 39 p., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Stu-
dentų atstovybės teikimu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
senato darbo reglamento (2020 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 
144-02) 11 ir 15.4 p. ir atsižvelgdamas į Senato narių, deleguotų 
Studentų atstovybės, pageidavimus, Senatas nutaria patvirtinti 
tokias personalines nuolatinių komisijų sudėtis:
Finansų ir socialinių reikalų komisija:

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas, profesorius (pirmininkas) 
Margiris Alesius, studentas 
Indrė Karaliūtė, doktorantė
Prof. dr. Rasa Želvytė, profesorė
Doc. dr. Vaidotas Gurskis, docentas
Prof. dr. Alfredas Smailys, profesorius
Doc. dr. Dainius Razukevičius, profesorius

Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisija:
Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, vyriausioji mokslo darbuo-
toja (pirmininkė)
Jurgita Baleišytė, studentė
Prof. dr. Elona Juozaitytė, profesorė
Prof. dr. Andrius Macas, profesorius
Vika Jaskevičiūtė, studentė
Doc. dr. Evaldas Padervinskis, docentas
Prof. dr. Vita Riškevičienė, profesorė
Prof. dr. Modestas Ružauskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Dr. Rimantas Treinys, vyresnysis mokslo darbuotojas
Doc. dr. Tomas Vanagas, docentas 
Doc. dr. Kęstutis Stašaitis, profesorius

Mokslo ir studijų komisija:
Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė, profesorė (pirmininkė)
Joana Ažukaitė, studentė
Deividas Nekrošius, rezidentas
Prof. dr. Vilmantė Borutaitė, vyriausioji mokslo darbuotoja
Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, docentė
Doc. dr. Vesta Steiblienė, vyresnioji mokslo darbuotoja
Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja
Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij, docentas
Prof. dr. Elena Bartkienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Teisės ir etikos komisija:
Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas, profesorius (pirmininkas)
Evelina Alūzaitė, studentė
Dovydas Verikas, rezidentas
Prof. dr. Kęstutis Petrikonis, profesorius
Prof. dr. Rolandas Stankevičius, profesorius
Dr. Raimundas Mockeliūnas, vyresnysis mokslo darbuotojas
Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, profesorius

Universiteto plėtros ir integracijos komisija: 
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, profesorius (pirmininkas)
Dr. Violeta Juškienė, vyriausioji mokslo darbuotoja
Doc. dr. Birutė Karvelienė, docentė
Prof. dr. Juozas Kupčinskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Ieva Balaišytė, studentė
Prof. dr. Alius Pockevičius, profesorius
Prof. dr. Gintarė Šakalytė, profesorė
Prof. dr. Rasa Ugenskienė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė, profesorė
Doc. dr. Linas Velička, docentas
Vilma Traškaitė-Juškevičienė, doktorantė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įsta-
tymu, Universiteto statutu, Europos Komisijos rekomendacija 
dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į 
darbą elgesio kodekso (2005/251/EB), Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dės-
tytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų 
į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavi-
mo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo 
tvarka, patvirtinta LSMU senato 2020 m. gegužės 28 d. nutari-
mu Nr. 134-04, bei LSMU Veterinarijos fakulteto tarybos 2022 m. 
gruodžio 16 d. sprendimu Nr. VAF10-17 ir LSMU Gyvūnų mokslų 
fakulteto tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 2022-
VGF10-17, LSMU senatas, keisdamas 2019 m. spalio 31 d. nu-
tarimą Nr. 125-02, nutaria patvirtinti tokios sudėties LSMU 
Veterinarijos akademijos Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priė-
mimo ir atestacijos komisiją:

Pirmininkas – prof. dr. Gintaras Zamokas, LSMU.
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelie-

nė, LSMU.
Sekretorė – doc. dr. Violeta Baliukonienė, LSMU.
Nariai: prof. dr. Vita Riškevičienė, LSMU; prof. dr. Vytuolis Ži-

laitis, LSMU; prof. dr. Arūnas Stankevičius, LSMU; prof. dr. Ro-
landas Stankevičius, LSMU; doc. dr. Giedrius Palubinskas, LSMU; 
prof. dr. Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos universitetas; 
prof. dr. Jana Radzijevskaja, Vytauto Didžiojo universitetas; dr. 
Asta Tvarijonavičiūtė, Mursijos universitetas (Ispanija); dr. Žydrė 
Kadžiulienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdir-
bystės institutas; dr. Jonas Viškelis, Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas; Gabrie-
lė Vaitkevičiūtė, LSMU studentė.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įsta-
tymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 65 straipsniu, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto statutu (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 
81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147), Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstyto-
jų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vyk-
dymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka, pa-
tvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. 
gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04, ir Vytauto Didžiojo universi-
teto 2022 m. gruodžio 16 d. delegavimo raštu Nr. VDU-SR-1035, 
Senatas, iš dalies keisdamas 2022 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 
162-04, nutaria patvirtinti tokios sudėties Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuoto-
jų priėmimo ir atestacijos komisiją:

Pirmininkas – prof. dr. Rimantas Benetis.
Pavaduotoja – prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė.
Sekretorė – prof. dr. Vilmantė Borutaitė.
Nariai: prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas; prof. habil. dr. Re-

naldas Jurkevičius; prof. dr. Mindaugas Malakauskas; prof. dr. 
Kęstutis Petrikonis; Margiris Alesius, studentas;  prof. dr. Eval-
das Girdauskas, Hamburgo Ependorfo universiteto centrinė li-
goninė, Vokietija; prof. habil. dr. Rymantas Jonas Kažys, Kauno 
technologijos universitetas; prof. dr. Saulius Šatkauskas, Vytau-
to Didžiojo universitetas; prof. habil. dr. Minvydas Kazys Raguls-
kis, Kauno technologijos universitetas.

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sta-
tuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) antrojo skirsnio 37 punkto 2 pa-
punkčiu, Senatas nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų 
programų 2023–2024 m. m. studijų planus: 
 ■Pirmoji pakopa: 
1. Medicininė ir veterinarinė genetika (LT, EN);
2. Medicininė ir veterinarinė biochemija (LT);
3. Akušerija;
4. Slauga (LT, EN);
5. Slauga (neakivaizdinis būdas);
6. Ergoterapija (LT, EN);
7. Kineziterapija (LT, EN);
8. Burnos higiena (LT); 
9. Sveikatos psichologija (LT, EN);
10. Visuomenės sveikata (LT), išskyrus I kursą; 
11. Veterinarinė maisto sauga (LT); 
12. Veterinarinė maisto sauga (ištęstinė forma) (LT); 
13. Maisto mokslas (LT);
14. Maisto mokslas (ištęstinė forma) (LT); 
15. Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018 m.) 
(LT); 
16. Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018 m., 
ištęstinė) (LT);
17. Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2019 m., nuo 2022 m.) (LT); 
18.  Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2019 m., nuo 2022 
m. ištęstinė forma) (LT); 
19. Gyvūno ir žmogaus sąveika (LT);
20. Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma) (LT). 

 ■Antroji pakopa: 
1. Medicininė chemija (LT);
2. Laboratorinės medicinos biologija (LT);
3. Slaugos lyderystė (ištęstinė forma) (LT);
4. Išplėstinė slaugos praktika  (LT, EN);
5. Sveikatinimas ir reabilitacija (LT);
6. Dailės terapija (ištęstinė forma) (LT);
7. Klinikinė sveikatos psichologija (LT, EN);
8. Taikomoji visuomenės sveikata (LT, EN);
9. Visuomenės sveikatos vadyba (LT, EN);
10. Visuomenės sveikatos vadyba (ištęstinė forma) (LT);
11. Gyvensenos medicina (LT, EN);
12. Maisto mokslas (LT, EN);
13. Maisto mokslas (ištęstinė forma) (LT); 
14. Gyvūno ir žmogaus sąveika (LT, EN);
15. Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma) (LT);
16. Gyvūnų mokslas (LT, EN);
17. Gyvūnų mokslas (ištęstinė forma) (LT). 
 ■Vientisosios studijos: 
1. Farmacija (LT, EN);
2. Odontologija (LT, EN);
3. Veterinarinė medicina (LT, EN) (nuo 2017 m., nuo 2020 m.)
4. Medicina (LT, EN), išskyrus II kursą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas (toliau – Se-
natas), vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(toliau – Universitetas) statuto 39 punkto 19 papunkčio nuosta-
tomis, nusprendžia patvirtinti Universiteto Medicinos fakul-
teto Bendrosios chirurgijos, Infekcinių ligų, Vidaus ligų klinikų ir 
Slaugos fakulteto Geriatrijos klinikos pakeistus ir nauja redakci-
ja išdėstytus nuostatus.

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 Zoonozių 
centro nuostatus.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas (toliau – Se-
natas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo (Nr. XIV-1543, 2022) 60 str. 3 punkto 4 papunkčio, Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-
4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 punk-
to 19 papunkčio ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus įsakymo „Dėl atitikties mokslinių tyri-
mų etikai vertinimo gairių tvirtinimo“ (Nr. V-60, 2020) 8 punkto 
bei išklausęs Bioetikos centro vadovo prof. Eimanto Peičiaus pa-
teiktą informaciją, nutaria pakeisti Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto Bioetikos centro nuostatus, patvirtintus 2018 m. 
spalio 19 d. Senato nutarimu Nr. Nr. 106-05, ir išdėstyti juos 
nauja redakcija.

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

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įsta-
tymu, Universiteto statutu, Europos Komisijos rekomendacija 
dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į 
darbą elgesio kodekso (2005/251/EB), Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dės-
tytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į 
dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo 
ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvar-
ka, patvirtinta LSMU senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 
134-04, bei LSMU Medicinos akademijos (MA) Slaugos fakulteto 
tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. nutarimu, LSMU senatas, iš da-
lies keisdamas 2021 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. 146-03, nu
taria patvirtinti tokios sudėties LSMU MA Slaugos fakulteto 
Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją:

Pirmininkė – prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Renata Žumbakytė-Šer-

mukšnienė.
Sekretorė – Monika Tuskevičiūtė, studentė.
Nariai: prof. dr. Aurelija Blaževičienė; prof. dr. Raimondas Ku-

bilius; prof. dr. Jūratė Macijauskienė; prof. dr. Rūta Čiutienė, KTU; 
prof. dr. Egidijus Kazanavičius, KTU; prof. dr. Danguolė Satkuns-
kienė, LSU.

Prof. Gintaras Zamokas, Senato pirmininko pavaduotojas
Prof. Ramunė Morkūnienė, Senato sekretorė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovauda-
masis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomenda-
cija, numatančia, kad tuo atveju, kai dėl nusišalinimo nebelie-
ka kvorumo ir tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o 
sprendimas yra susijęs su daugumos narių privačiais interesais 
ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma, balsų 
dauguma galima nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir 
klausimą spręsti iš esmės (https://www.vtek.lt/index.php/13-dir-
bantiems-valstybineje-tarnyboje/32-nusisalinimas), nutaria daly
vauti toliau nagrinėjant klausimą ir spręsti jį iš esmės.

Evelina Alūzaitė, Posėdžio pirmininkė 
Margiris Alesius, Posėdžio sekretorius
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https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21583/sf_isplestine_slaugos_praktika_suvisomspecializac_2021-2020red.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/22463/sveikatinimoirreabilitacijos2021-2022m.m..pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21520/dailesterapijaistest.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21333/iikspltstudijuplanas2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21467/tvsii.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21338/iivsvltstudijuplanas2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21471/vsviiistest.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21469/gm.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21342/mmmagistras2021-2022.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21344/mmmagistrasistestines.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21364/gyvunoirzmogaussaveikamagistranturanuo2019.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21363/gyvunoirzmogaussaveikamagistranturaistestiniunuo2019.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21368/gyvunumokslasmagistr.nuolatines.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21371/magistristestinesgyvulininkystestechnologijaiki2018.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21301/farmacijalt2021_2022fftgal.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21512/odontologijosstudijplanas2021202220201001-converted.pdf
https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/21606/vmiki2017.pdf
https://www.vtek.lt/index.php/13-dirbantiems-valstybineje-tarnyboje/32-nusisalinimas
https://www.vtek.lt/index.php/13-dirbantiems-valstybineje-tarnyboje/32-nusisalinimas


2023 m. sausio 4 d. Nr. 1 avevita 5ŠVENTĖS

Gausiai susirinkusią Kau-
no klinikų bendruome-
nę pasveikino Ligoninės 

generalinis direktorius prof. habil. 
dr. Renaldas Jurkevičius: „2022 me-
tai Lietuvai nebuvo lengvi dėl šalia 
vykstančio karo. Tačiau Kauno klini-
kų medikai kaipmat parodė drąsą ir 
ryžtą padėti kolegoms karo siaubia-
moje Ukrainoje. Tik paskelbus kvie-
timą, savanorystei karo siaubiamo-
je Ukrainoje pasiryžo daugiau nei 
50 Kauno klinikų medikų“, – dėko-
jo profesorius.

„Kiekvienais metais mūsų pa-
siekimai praturtina Lietuvos medici-
nos istoriją. 2022-ieji taip pat gausūs 
pirmųjų kartų, pažangių medicinos 
laimėjimų ir pasiekimų. Šie metai 
išskirtiniai rekordiniu organų trans-
plantacijų skaičiumi – atlikta net 19 
kepenų transplantacijų, persodintos 
7 širdys ir vieni plaučiai. Rekordiniai 
skaičiai rodo mūsų, kaip transplan-
tologijos centro, brandą ir augi-
mą“, – vardijo profesorius. Taip pat 
Kauno klinikų generalinis direktorius 
pasidžiaugė, kad nuo sausio pirmo-
sios visų Ligoninės darbuotojų atly-
ginimai kils 8 proc. 

Tardamas sveikinimo žodį Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto 
rektorius prof. Rimantas Benetis pa-
brėžė, kad metų pabaiga – laikas, kai 
galima apgalvoti nuveiktus darbus 
ir pamąstyti, ką reikia padaryti kitais 
metais. „Bendradarbiaujant su Kau-
no klinikomis, kitais metais pradėsi-
me Biobanko statybas. Tikimės, kad 
statomas Branduolinių tyrimų cen-
tras leis Kauno klinikoms pagerinti 
onkologinių, neurologinių ir kardio-
loginių ligų gydymą ir diagnostiką, – 
kalbėjo prof. R. Benetis. – Džiaugiuo-
si ir didžiuojuosi bendradarbiavimu 
su Kauno klinikomis ir linkiu naujų 
tikslų kitiems metams.“

Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos viceministras Auri-
mas Peč kauskas šventės dalyviams 
perdavė sveikatos apsaugos minis-
tro dr. Arūno Dulkio sveikinimo žo-
džius: „Didžiausia pagarba ir padėka 
prisidėjusiems prie vienos didžiausių 
krizių suvaldymo modernioje žmoni-
jos istorijoje. Per karus pirmose eilė-
se stovi kariai, o medikų darbas būna 
nematomas. Šį kartą buvo atvirkščiai. 
Ačiū jums už tai, už pirmas gretas ir 
puikiai atliktą darbą.“ Viceministras 
įvardijo ir svarbiausius 2023-aisiais 
laukiančius pokyčius – Kaune įsikur-
siančią Lietuvos greitosios medici-
nos pagalbos būstinę ir planus ma-
žinti perteklinę biurokratiją. 

Sveikinimo žodį taręs Kauno 
arkivyskupas metropolitas dr. Kęs-
tutis Kėvalas paminėjo, kad žvelgti 
į medikų bendruomenę jam – tarsi 
dovana. „Jūs pacientams ne tik pa-
dedate pasveikti, bet ir nuramina-
te sunkiausiomis akimirkomis, – sa-

Kauno klinikos pasitiko Naujuosius metus

1»

 ■Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Rimantas Benetis pabrė-
žė, kad metų pabaiga – laikas, kai galima apgalvoti nuveiktus darbus ir pamąsty-
ti, ką reikia padaryti kitais metais.

 ■Renginį vedė aktorius Simonas Storpirštis.  ■ Šventinę atmosferą stiprino Ericos Jennings atliekamos dainos.

 ■Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas šven-
tės dalyviams perdavė sveikatos apsaugos ministro dr. Arūno Dulkio sveikinimus.

 ■Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas sveikindamas susirin-
kusiuosius paminėjo, kad žvelgti į medikų bendruomenę jam – tarsi dovana.

kė K. Kėvalas. – Linkiu, kad kiti metai 
būtų džiaugsmingi, suteiktų įkvėpi-
mo toliau tęsti savo misiją ir dova-
noti viltį.“

Užbaigdamas renginį Kauno 
klinikų generalinis direktorius kvie-

tė puoselėti dėkingumo kultūrą li-
goninės bendruomenėje. „Šiais me-
tais pirmą kartą surengėme Padėkos 
dieną, kurios metu darbuotojai pa-
dėkojo daugiau nei 1900 kartų. Lin-
kiu, kad ši tradicija tęstųsi, o padė-

kos žodžius vieni kitiems sakytume 
dažniau.“ Dėkodama už prasmingą 
darbą Kauno klinikų administracija 
darbuotojams įteikė jau tradicija ta-
pusias saldžias dovanas – 215 tor-
tų pasiekė kiekvieną klinikų padalinį.

Renginio metu Kauno klini-
kų bendruomenės laukė dar viena 
staigmena – vaizdo klipas, kuriame 
Ligoninės darbuotojai atliko giesmę 
„Tyli naktis“.

Kauno klinikų inf.

Mūsų pasiekimai 
praturtina Lietuvos 
medicinos istoriją. 
2022-ieji taip pat 
gausūs pirmųjų 
kartų, pažangių 

medicinos laimėji-
mų ir pasiekimų. 

 ■Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinis 
direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
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Irina Kolomiiets
Sveikatos inovacijų vystymo 
centro projektų vadovė

Ateitis ir ateities ligų 
valdymas priklausys  
nuo skaitmeninių 
sprendimų 
Skaitmeninė transformacija 

vyksta ir sveikatos priežiūros srity-
je. Ji leidžia priartinti sveikatos pas-
laugas arčiau pacientų ir pasiūlyti 
jiems geresnę patirtį. Skaitmeni-
nės sveikatos plėtra stipriai prisi-
deda prie EIT Health (didžiausios 
Europos sveikatos žinių ir inovaci-
jų bendruomenės) tikslų – stiprin-
ti Europos sveikatos ekosistemas, 
skatinti geresnę piliečių sveikatą ir 
tvarią sveikatos ekonomiką Euro-
poje – įgyvendinimo. 

Sveikatos inovacijų studijos, 
apžvalgos, ataskaitos sutartinai tei-
gia, kad ateitis ir ateities ligų valdy-
mas priklausys nuo skaitmeninių 
sprendimų. „Skaitmeninė sveikata 
taps dalimi paciento kelionės, da-
limi gydymo, padės visiškai inte-
gruoti sveikatos sritį“, – kalbėjo vie-
nas „DigiPro Health“ mentorių, „Kilo 
Health“ skaitmeninės sveikatos tyrė-
jas Šarūnas Valinskas.

Lapkričio 7–8 dienomis Lietu-
vos sveikatos mokslų universitetas 
(LSMU) kartu su Kauno technolo-
gijos universitetu (KTU) ir vienu 
žymiausių Lietuvoje sveikatos sri-
ties startuoliu, globaliu skaitme-
ninių sveikatos inovacijų lyderiu 
„Kilo Health“ pristatė naują jungti-
nę neformalaus ugdymo skaitme-
ninių sveikatos inovacijų vystymo 
mentorių rengimo programą „Di-
giPro Health“. Ši programa – tai 
unikalūs 2 dienų trukmės moky-
mai, kurių tikslas – parengti kom-
petentingus mentorius, galinčius 
suteikti praktinių žinių apie skait-
meninės sveikatos produktų vys-
tymą tarpdisciplininėms, sveikatos 
srities skaitmeninius inovacinius 
sprendimus kuriančioms kūrybi-
nių dirbtuvių, hakatonų dalyvių 
komandoms. 

Startavo unikali „DigiPro Health“ 
mentorių mokymų programa
COVID-19 pandemijos sukeltos pasekmės 
neabejotinai paspartino skaitmeninių 
sveikatos inovacijų sprendimų kūrimą 
ir atskleidė skaitmeninio raštingumo 
įgūdžių trūkumą ne tik Europoje, bet ir 
visame pasaulyje. Pasak 2022 m. liepą 
Europos inovacijų ir technologijų instituto 
skaitmeninės srities bendruomenės (angl. 
EIT Digital) parengtos ataskaitos „Švietimo 
ateitis skaitmeninių įgūdžių perspektyvoje“ 
(angl. The future of education for digital 
skills), skaitmeninio raštingumo trūkumas, 
nepakankamas IT specialistų skaičius, 
skaitmeninių įgūdžių skatinimo švietimo 
programų nepakankamumas vis dar išlieka  
opi problema, tačiau ateities perspektyvos 
nekelia abejonių.

Mentorių pagalba, 
patarimai ir įžvalgos 
yra neįkainojamos
Nuo 2018 m. LSMU su KTU ir 

partneriais organizuojamas svei-
katos srities hakatonas „Hospiton“ 
pritraukia būrį inovacijų vystymu 
besidominčių skirtingų disciplinų 
studentų, inovatorių, verslo, įvairių 
startuolių. Hakatone aktyviai daly-
vauja gyvybės mokslų srities, farma-
cijos, teisės, IT paslaugas teikiančios 
įmonės, taip pat daugybė kitų orga-
nizacijų – gydymo įstaigos, viešojo 
sektoriaus institucijos, skirtingų dis-
ciplinų dėstytojai, mokslininkai ir, ži-
noma, būsimų startuolių kūrėjų be-
sidairantys investuotojai. 

Mentorių pagalba, patarimai ir 
įžvalgos hakatono dalyviams yra ne-
įkainojamos, padeda identifikuoti 
savo planuojamo vystyti sprendimo 
tikslinę grupę, konkretizuoti jos po-
reikius, „skaudulius“ ir generuoti ino-
vatyvias idėjas šiems iššūkiams spręs-
ti. Mentoriai ne tik dalija patarimus, 
bet atkreipia dėmesį į svarbiausias ri-
zikas ir gali iškart pasidalyti dalyviams 
naudingais kontaktais. Universitetai 
kviečia hakatono mentoriais tapti ir 
mokslininkus, dėstytojus. 

„DigiPro Health“ mentorių ren-
gimo programa skirta pasirengti bū-
simuosius hakatono mentorius ir 
kaip galima geriausiai pagelbėti ha-
katono dalyviams.

Perėjo visus produkto 
kūrimo etapus
Pirmoji mentorių rengimo 

programos diena buvo skirta susi-
pažinti su skaitmeninės sveikatos 
kontekstu ir perspektyvomis. Jos 
metu savo tarptautine patirtimi da-
lijosi verslo vadovas ugdytojas, švie-
timo ekspertas ir mentorius iš Ny-
derlandų Akos R. Wetters. Jis pateikė 
praktinių komandų formavimo pa-
tarimų, diskutavo apie lyderystės 
tarpdalykinėje komandoje svarbą, 
mentorystės kryptis. 

Antrąją mokymų dieną pro-
gramos dalyviai, sveikatos, techno-
logijų, ekonomikos srities mokslinin-

kai, gydytojai komandose išbandė 
hakatono formatą ir kūrė inovaty-
vius sprendimus „Hospiton. Rare 
diseases 2022“ sveikatos srities ha-
katono iššūkiams spręsti. Dalyviai 
ieškojo sprendimų, kurie galėtų 
atliepti retomis ligomis sergančių 
žmonių poreikius, praktiškai išban-
dė verslo galimybių identifikavimą, 
skirtingus inovacijų kūrimo ir vysty-
mo metodus. 

Su retų ligų specifiniais iššū-
kiais programos dalyvius supažin-
dino LSMU MA Medicinos fakulte-
to Endokrinologijos klinikos lektorė 
Rūta Navardauskaitė. „Labai džiau-
giuosi, kad vyksta tokios iniciatyvos. 
Jų metu gimsta daug nuostabių 
idėjų, kurios gali palengvinti pacien-
tų ir jų artimųjų gyvenimą“, – rengi-
nio įspūdžiais dalijosi lektorė.

Idėjos identifikavimo, prototi-
pavimo metodais ir naudingais įran-
kiais dalijosi KTU EDU_Lab vadovė 
dr. Asta Daunorienė, o suinteresuo-
tų šalių analizės įrankiais – LSMU 
INOedu projektų vadovė dr. Eglė 
Misiūnaitė Bačiauskienė. 

„Suprasti retomis ligomis ser-
gančio žmogaus poreikius yra ne-
menkas iššūkis, tačiau mokymų pro-
gramos lektorių pasiūlyti įrankiai leido 
greitai suprasti ir išgryninti problemą. 
Puiku, kad pavyko pereiti visus pro-
dukto kūrimo etapus, kurie leido su-
prasti, kokių mentorystės įgūdžių la-
biausiai reikia kūrybinių dirbtuvių 
dalyviams“, – kalbėjo viena renginio 
dalyvių, farmacijos doktorantūros stu-
dentė Viktorija Butrimaitė. 

Programos dalyviams buvo su-
teiktas neformalaus ugdymo pro-

gramos kvalifikacinis 16 valandų 
pažymėjimas. Programą baigė 20 
skirtingų dalyvių. 

„DIGIPRO Health“ projektą ko-
ordinuoja Europos inovacijų ir tech-
nologijų instituto sveikatos srities 
žinių ir inovacijų bendruomenės at-
stovai Lietuvoje, LSMU ir KTU. 

„DIGIPRO Health“ jungtinę ne-
formalaus ugdymo skaitmeninių 
sveikatos inovacijų vystymo mento-
rių rengimo programą kartu sukū-
rė Europos inovacijų ir technologijų 
instituto žinių ir inovacijų bendruo-
menės EIT Health centro Lietuvoje 
atstovai, LSMU ir KTU bei skaitme-
ninių sveikatos inovacijų lyderiai „Ki-
lo Health“. 

Daugiau informacijos: 
irina.kolomiiets@lsmu.lt, 
neringa.valantine@ktu.lt 

https://kilo.health/
https://kilo.health/
https://kilo.health/
mailto:irina.kolomiiets%40lsmu.lt?subject=
mailto:neringa.valantine%40ktu.lt?subject=
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Ragenos transplantacija sugrąžino 
ryškų regėjimą
Kauno klinikų pacientas Romanas – vienas iš šešių žmo-
nių, gruodžio mėnesį sulaukęs pačios geriausios kalėdinės 
dovanos – dėl ragenos transplantacijos grąžinto regėjimo. 
„Romanui diagnozuota pūslinė keratopatija – ragenos su-
drumstėjimas, išsivystęs po maždaug prieš 30 metų atliktos 
kataraktos operacijos, – apie paciento būklę pasakoja Kau-
no klinikų Akių ligų klinikos vadovė prof. Reda Žemaitienė. – 
Palaipsniui jo matymas prastėjo, tapo neryškus, galiausiai 
liko tik šviesos jutimas dėl paburkusios ir drumstėjančios 
ragenos.“ Ragenos transplantacija tapo vienintele galimybe 
Romanui ir vėl gerai matyti.

 ■Kauno klinikų Akių ligų klinikos vadovė prof. 
Reda Žemaitienė.

Kauno klinikų Akių ligų klinikoje rage-
nos transplantacijos atliekamos jau be-
veik 50 metų. 2021 metais Kauno klini-
kose pasiektas rekordas – atliktos 57 
ragenos persodinimo operacijos, o tai 
sudarė net 84 proc. visos Lietuvos rage-
nos transplantacijų. 2022 metais jau at-
likta 40 ragenos transplantacijų.

manui, – apie ragenos transplantacijas Kau-
no klinikose pasakoja profesorė. – Vėlesnėje 
stadijoje galima atlikti tik kiaurinę, t. y. visų ra-
genos sluoksnių transplantaciją, kuri gerokai 
keičia ir ilgą laiką riboja įprastą pacientų gy-
venimo kokybę.“

Jau pirmosiomis dienomis  
pastebėti daug žadantys rezultatai
Transplantacijos operaciją atlikusi prof. 

R. Žemaitienė teigia, kad viskas vyko sklan-
džiai, procedūra truko apie valandą ir jau pir-
mosiomis dienomis pastebėti daug žadantys 
rezultatai. „Noriu pabrėžti, kad ragenos trans-
plantacijos operacijos trukmė būna labai įvai-

Kviečiame siūlyti kandidatus į Pacientų 
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją

ri, priklausanti nuo papildomai atliekamų rei-
kalingų intervencijų. Dažnai vyresnio amžiaus 
pacientams, persodinant rageną, atliekama ir 
kataraktos operacija implantuojant dirbtinį lę-
šiuką, – apie operacijų trukmę pasakoja profe-
sorė. – Kartais prireikia atlikti ypač sudėtingas 
rekonstrukcines operacijas, kai jau anksčiau im-
plantuotas dirbtinis lęšiukas keičiamas nauju, 
atliekama rainelės plastika, vitrektomija – tokio 
pobūdžio operacijos gali trukti keletą valandų.“

Norint užtikrinti sklandžią operacijos ei-
gą, joje dalyvauja didelė medikų komanda: 
chirurgas, asistentas, instrumentatorė, opera-
cinės slaugytoja ir anesteziologų komanda. Iki 
operacijos ypač didelį darbą nuveikia Kauno 
klinikų Audinių banko darbuotojai.

Didelis Audinių banko darbuotojų 
darbas
Kauno klinikų Audinių banko vadovė, gy-

dytoja oftalmologė dr. Aurija Kalasauskienė tei-
gia, kad potencialų ragenų donorą suranda ir 
jų komandą informuoja Nacionalinio trans-
plantacijos biuro koordinatoriai ar Kauno kli-
nikų Organų donorų koordinatorių komanda. 
Dažnai ir Audinių banke dirbančios slaugytojos 
ieško potencialių donorų. „Slaugytojos ne tik 
suranda potencialų ragenos donorą, bendrau-
ja su jo artimaisiais dėl donorystės galimybės, 
bet ir atlieka ragenų eksplantacijas, tiria jas, ap-
doroja ir prireikus pristato į operacinę trans-
plantacijai“, – pasakoja dr. A. Kalasauskienė. 

Būna ir tokių situacijų, kai tinkamas rage-
nos donoras randamas ne tik Kauno kliniko-
se, bet taip pat ir Kauno ligoninėje – šį gruodį 
slaugytojos surado ir paruošė pirmąsias rage-
nas iš dviejų audinių donorų.

Pacientas Romanas po atliktos ragenos 
transplantacijos jaučiasi puikiai ir džiaugiasi 
jau dabar kur kas geresniu regėjimu. „Džiau-
giuosi, kad atsidūriau Kauno klinikų specialis-
tų rankose. Didžiausia padėka prof. R. Žemai-
tienei ir visam Akių ligų klinikos personalui: 
visada su šypsena, suteikia emocinį padrąsi-
nimą ir palaikymą, kad viskas bus gerai“, – šyp-
sosi pacientas.

Kauno klinikų inf.

Pasiūlymas atlikti ragenos 
transplantaciją atrodė lyg stebuklas
Pacientas prisimena, kad regėjimas su-

prastėjo ir akies diskomfortas pasireiškė prieš 
kiek daugiau nei dvejus metus. „Kreipiausi į sa-
vo šeimos gydytoją Šiauliuose, o ji, pastebėju-
si, kad liga progresuoja, nukreipė konsultacijai 
į Kauną“, – pasakoja vyras. Romanas prisime-
na, kad prof. R. Žemaitienės pasiūlymas atlik-

ti ragenos transplantaciją jam atrodė lyg ste-
buklas. „Nežinojau, kad tokios operacijos yra 
įmanomos – iškart sutikau ir laukiau tinkamo 
ragenos donoro“, – prisiminimais dalijasi Ro-
manas.

„Iki tam tikros ligos stadijos galima atlik-
ti pažangesnę ir pacientui gerokai lengvesnę 
ragenos sluoksnių transplantaciją, t. y. endo-
telinę keratoplastiką, kuri ir buvo atlikta Ro-

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia sveikatos 
priežiūros specialistų nevyriausybines organizacijas iki 2023 m. 
sausio 5 d. siūlyti savo atstovus – gydytojus odontologus – 
į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją 
(toliau – Komisija). Atsižvelgiant į tai, kad daugiausiai Komisijos 
gaunamų prašymų atlyginti paciento sveikatai padarytą žalą 
sudaro prašymai atlyginti odontologinės priežiūros (pagalbos) 
paslaugų teikimo metu patirtą žalą, Komisijai savo sudėtyje 
yra ypač svarbu turėti gydytoją odontologą.

gis – 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio, 
nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir sa-
vivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokė-
jimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme 
nustatyta tvarka (toliau – pareiginės algos bazi-
nis dydis), atlygis už vieną Komisijos posėdžio 
valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio 
atlygis už pasiruošimą Komisijos posėdyje na-
grinėti vieną prašymą. Komisijos nariams taip 
pat mokamas 0,082 pareiginės algos bazinio 
dydžio atlygis už vieną atstovavimo teismuo-
se nagrinėjant vieną civilinę bylą valandą ir 0,14 
pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasi-
ruošimą atstovauti viename teismo posėdyje. 

Siūlomus kandidatus prašome teikti iki 
2023 m. sausio 5 d. (įskaitytinai) raštu bei el. 
pašto adresu inga.skutkeviciute@sam.lt. Tei-
kiant atstovą į Komisiją, prašome pateikti jo 
pasirašytą gyvenimo aprašymą ir užpildytą 
Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikala-
vimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. 
nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (to-

liau – deklaracija). Deklaracijos pildyti nereikia, 
jei atstovas yra valstybės tarnautojas. Už gyve-
nimo aprašyme ir deklaracijoje pateiktos infor-
macijos tikrumą yra atsakingas atstovas.

Jei bus deleguoti daugiau nei 2 sveikatos 
priežiūros specialistams atstovaujančių organi-
zacijų atstovai (odontologai), bus vykdoma pa-
pildoma deleguotų asmenų atranka. Numato-
ma, kad sveikatos apsaugos ministro sudaryta 
atrankos į Komisiją nario vietą komisija atrinks 
Komisijos narį, įvertinusi kandidatų patirtį ir, jei 
profesinė kvalifikacija ir profesinė patirtis vieno-
da, – motyvaciją dirbti Komisijoje.

Kilus klausimų dėl kandidatavimo pro-
cesų ir tvarkos, kreipkitės elektroniniu paštu 
inga.skutkeviciute@sam.lt.

SAM inf.

Primename, kad Komisija, veikianti prie 
SAM, yra privaloma ikiteisminė institucija, kuri 
nagrinėja pacientų ir kitų asmenų, turinčių tei-
sę į žalos atlyginimą, prašymus dėl turtinės ir ne-
turtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai 
padarytos žalos, atlyginimo ir priima sprendimus 
dėl žalos atlyginimo pacientams ir kitiems asme-
nims, turintiems teisę į žalos atlyginimą.

Komisija sudaroma 4 metams iš 7 neprie-
kaištingos reputacijos asmenų. Komisiją sudaro 
2 SAM ir (ar) sveikatos apsaugos ministro įgalio-
tos institucijos atstovai, po 2 sveikatos priežiū-

ros specialistams atstovaujančių organizacijų ir 
pacientų teises ginančių organizacijų atstovus ir 
nuo 2023 metų į komisijos sudėtį įtraukiamas 1 
sveikatos priežiūros specialistų nevyriausybinių 
organizacijų atstovas – gydytojas odontologas. 

Kandidatai turi būti nepriekaištingos re-
putacijos, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, 
įgytą baigus odontologijos studijų krypties stu-
dijas, arba jai lygiavertę kvalifikaciją ir ne mažes-
nę kaip 3 metų odontologijos praktikos patirtį.

Komisijos nariams, išskyrus valstybės tar-
nautojus, už darbą Komisijoje mokamas atly-

Komisijai savo sudėtyje 
ypač svarbu turėti 

gydytoją odontologą.

mailto:inga.skutkeviciute%40sam.lt?subject=
mailto:inga.skutkeviciute%40sam.lt?subject=


8 2023 m. sausio 4 d. Nr. 1 avevitaRENGINIAI

Aida Čižikaitė

Kalbų ir edukacijos katedro-
je gruodžio 14 d. trumpam buvo 
prisišvartavęs kapitonas, buriuoto-
jas, rašytojas, buriavimo mokytojas 
Rimtautas Rimšas. Ištraukas iš sve-
čio kūrybos skaitė prof. dr. Dalija 
Gudaitytė.

Nuskambėjo laivo varpas. Visi 
nuščiuvo. Prasidėjo kelionė...

Per jūrą ir literatūrą. Svečias su-
sirinkusius supažindino su marinis-
tinės literatūros paslaptimis, jos is-
torija, atskleidė keletą netikėtų faktų 
(pvz., žodis jachta Radvilos Našlaitė-
lio „Kelionėje į Jeruzalę“ pirmą kartą 
pavartotas metais anksčiau nei pa-
minėtas Kornelijaus Kiliano žodyne 
„Etymologicum teutonicae linguae“ 
1599 m.). Keliaudami marinistikos is-
torijos okeanu pasiekėme ir lietuviš-
kos marinistikos lagūną. O kiek čia 
duburių... nuo Adomo Šrėterio Sa-
leziečio giesmės „Apie Lietuvos upę 
Nemuną“ iki pat šių dienų literatūri-
nių, publicistinių, didaktinių, pažin-
tinių, mokomųjų, apžvalginių, isto-
rinių srovių. 

Po vertingos apžvalginės mari-
nistinės kelionės žvalgomės, kur link 
krypsta mūsų svečio burės. 

Rimtautas Rimšas pats produk-
tyviausias šiuolaikinis lietuvių litera-
tūros autorius-marinistas, po naują 
knygą išleidžiantis beveik kasmet. 

„Nesu ir niekada nebuvau ra-
šytojas – gal veikiau perrašinėtojas. 
Jūra yra didžiulė atversta knyga – 
belieka tik skaityti ir nusirašinėti.“ – 
teigia autorius savo penktosios kny-
gos „Pavogtasis“ galiniame viršelyje. 

2009 m. trečioji rašytojo knyga 
„Ne Karibų kruizas“ nominuota tarp 
5 geriausių knygų paaugliams ir jau-
nimui, įrašyta į 7 klasės rekomenduo-
jamos literatūros sąrašą. 2022 m. už 
marinistinio pobūdžio novelių, at-
spindinčių buriuotojų pasaulį ir šių 
žmonių pasaulėjautą, knygą „Jūra 
metaforų nesupranta“ autorius ap-
dovanotas marių krante pastatyto 
paminklo „Albatrosas“ statulėle. 

Susitikimas su kapitonu,  
klajojančiu ir literatūros jūromis
Kiek jūros yra kiekviename iš mūsų? 
Kaip koreliuoja meniniai kontekstai su 
gera jūrine praktika realybėje? Kaip 
susidomima jūra? Kuo skiriasi kranto ir 
jūros pasaulėžiūra? Kaip ir kada prasideda 
kelionė į jūrą? Ir kas atsitinka, kad kartais 
gyvename „nugara į jūrą“? Klausimai, į 
kuriuos kartu ieškojome atsakymų.

 ■Rimtautas Rimšas.

„Iškeliaudamas – 
suspausk Moters ranką 
delne. 
Kad patikėtum, 
koks esi stiprus. 
Grįžęs – 
padėk galvą jai ant kelių, 
kad suprastum, 
koks buvai silpnas.“ 

Rimtautas Rimšas
„Jūra metaforų nesupranta“

p. 36–37 

Į visus smalsuolių klausimus 
rašytojas, kaip ir ketvirtosios knygos 
„Nulinis plūdrumas“ herojus save 
pateikiantis kaip gerokai nuo gyve-
nimo pavargusį mąstytoją, į bet kokį 
gyvenimo iškeltą suktą klausimą ga-
li atšauti suktesniu, o dar geriau net 
dviem. Tačiau kaip pajusti, nuo ku-
rios pasakojimo vietos autorius skai-
tytoju ims žaisti, manipuliuoti? 

„... gyvenimo pilnatvei pasiekti 
pakanka trijų dalykų – tinkamo kie-
kio pasūdyto vandens (geriausiai 
tam tinka bent vidutinio dydžio jū-
ra), ganėtinai nesukiužusio laivo ir 
keptuvės“. Tai tikriausia (autoriaus) 
tiesa, nes parašyta naujausioje šeš-
tojoje knygoje „Jūra metaforų nesu-
pranta“. 

Skamba varpas. Ši kelionė baigė-
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si, o jūra ir literatūra vilioja dar labiau. 
Ypač ta, apie jūrą. Kad pajėgtume iš-
tverti krantligę, dar baisesnę už jūrligę, 
gadinančią žmogų. Ypač mieste... 

Jei „ieškai dvasios ramybės, vie-
natvės ir vienybės su jūra ir gamta – 
tai ir stokis ant inkaro, jei buriuo-
ti negali. Būsi švariam vandeny, o ne 

kranto buizoj, kuri ne tik laivo bortus 
terlioja, bet ir ant jausmų bei proto 
kažkokiu dumblu nusėda“. (Kpt. Gin-
taras) 
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Mirus buvusiam Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
Medicinos akademijos Medicinos fakulteto dekanui  

profesoriui Algimantui EVILČIUI
 šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia  

Medicinos fakulteto bendruomenė

PRO MEMORIA

Profesorius Algimantas Eviltis, 
1958 metais baigęs Kauno medi-
cinos instituto Gydomąjį fakultetą, 
dirbo Respublikinėje Kauno kliniki-
nėje ligoninėje, 1963–1972-aisiais 
Kauno Medicinos instituto Hospi-
talinės terapijos katedros asisten-
tas. 1967 metais apgynė medicinos 
mokslų kandidato (dr.) disertaciją 
apie elektrolitų apykaitos pokyčius 
lėtinio kraujotakos sistemos nepa-
kankamumo atvejais ir jų dinami-
ką, gydant širdį veikiančiais gliko-
zidais, diuretikais ir pregninu. Nuo 

1974-ųjų – docentas. Tobulinosi Prahoje, Sankt Peterburge. 1988 metais 
išrinktas einančiuoju Kauno medicinos akademijos Kardiologijos klinikos 
profesoriaus pareigas. Mokslinio darbo pagrindinė sritis – širdies ūminis 
ir lėtinis nepakankamumas, elektrolitų pusiausvyros sutrikimai, įgimtos ir 
įgytos širdies ydos. Paskelbė daugiau kaip 100 publikacijų, iš jų 20 mono-
grafijų ir vadovėlių.

Nuo 1967 iki 1990 metų profesorius Algimantas Eviltis buvo Kauno me-
dicinos akademijos Gydomojo fakulteto prodekanas, nuo 1990 iki 1998 
metų buvo Medicinos fakulteto dekanas.

LSMU MA Medicinos fakulteto dekanato inf.

PROF. ALGIMANTAS EVILTIS (1932–2022) 

Sausio 12 d. 15 val. LSMU NI Elgesio medicinos laboratorijos mokslo dar-
buotojas dr. Julius Burkauskas skaitys viešąjį pranešimą „Sergančių
jų išemine širdies liga, nerimo ir nuotaikos sutrikimais kognity
vinių funkcijų vertinimas“. Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti: 
shorturl.at/HJOS4 

VIEŠASIS PRANEŠIMAS

KAUNO KLINIKŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS 
SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

Kviečiame į Kauno klinikų darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinį – rin-
kiminį susirinkimą, kuris vyks sausio 16 d. Vaikų ligų klinikoje (naujame kor-
puse),  4 aukšte, 4004 auditorijoje. 
Registracija: 13.45 val. Pradžia: 14 val. Susirinkimo trukmė iki 2 val.
Dienotvarkė
1. KKDPS jungtinio komiteto darbo ataskaita.
2. Ūkinės–finansinės veiklos kontrolės komisijos išvados.
3. Pasisakymai, pasiūlymai.
4. Komiteto veiklos darbo vertinimas.
5. KK DPS jungtinio komiteto rinkimai.
6. KK DPS jungtinio komiteto ūkinės–finansinės veiklos kontrolės komisi-
jos rinkimai.
7. KK DPS pirmininko rinkimai.
8. Susirinkimo nutarimo priėmimas.
9. Kiti klausimai.
AČIŪ, KAD DALYVAUJATE!

Kauno klinikų Darbuotojų profesinės sąjungos jungtinis komitetas

 ■Tarptautinio bendradarbiavimo tarnybos vado
vo 1,0 et. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno 
klinikose (darbo užmokestis nuo 2017,49 už 1,0 et. dar-
bo krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Pretenden-
tai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biu-
džetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo 
nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vals-
tybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų pa-
dalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavi-
mų patvirtinimo“ nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. 
Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, magistro kvalifi-
kacinį laipsnį, ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo dar-
bo patirtį, mokėti dvi užsienio kalbas ne žemesniu nei pa-
žengusio vartotojo lygiu. 

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvir-
tinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavi-
nimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), vie-
šųjų ir privačių interesų deklaraciją, veiklos planą, pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
20230116. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Administratoriaus 0,25 et. Skubiosios medicinos kli-
nikos Skubios diagnostikos ir trumpalaikio skyriuje (darbo 
užmokestis nuo 1157,33 iki 2025,03 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: turėti ne 
žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį iš-
silavinimą, raštvedybos žinios, mokėti dirbti kompiute-
riu ir šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, turė-
ti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį 
išsilavinimą.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę pa-
tvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašy-
mą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaci-
nius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, 
(rekomendacijas), veiklos planą, pateikti Kauno klini-
kų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu 
zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 20230109. 
Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 
2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

 ■Bendrosios praktikos slaugytojo 0,5 et. Širdies, krū-
tinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje (darbo užmokes-
tis nuo 1369,08 iki 1644,14 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendro-

sios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir galio-
janti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvir-
tinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavi-
nimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus 
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas) pa-
teikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elek-
troniniu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 20230116. Išsami 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 1,0 et. (2 × 0,5 et.) 
Neonatologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 1533,31 
iki 1771,54 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mo-
kesčių).
 ■Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo 

0,25 et. Neonatologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 
1533,31 iki 1771,54 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgyta bendro-
sios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir galio-
janti bendrosios praktikos slaugytojo licencija.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę pa-
tvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, 
išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius 
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (reko-
mendacijas), pažymą iš „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nu-
teistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra 
priimtas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, 
nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje“ pateikti Kau-
no klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt 
iki 20230116. Išsami informacija teikiama tel.: 8  37 
326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

 ■Gydytojo neurochirurgo 1,0 et. Neurochirurgijos kli-
nikos Galvos smegenų chirurgijos skyriuje (darbo užmo-
kestis nuo 2511,83 iki 2987,38 už 1,0 et. darbo krūvį, ne-
atskaičius mokesčių).

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

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavini-
mą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti 
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroni-
niu paštu zmogiskuju.istekliu.tarnyba@kaunoklinikos.lt iki 
20230116. Išsami informacija teikiama tel.: 8 37 326237, 
Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:

N
uoširdžiai dėkojame Pulmonologijos ambulatorinio sky-
riaus, Chemoterapijos dienos stacionaro, Spindulinės te-
rapijos skyriaus, Patologinės anatomijos klinikos persona-
lams. Ypač dėkojame gydytojai iš pašaukimo pulmonologei 
Jolitai Palačionytei už greitą ištyrimą, gydymo paskyrimą, 

rūpestį ir tolimesnę ligos kontrolę. Ačiū gydytojams: pulmonologui 
prof. Mariui Žemaičiui už sėkmingą chemoterapinį gydymą, Spinduli-
nės terapijos skyriaus vadovui dr. Laimonui Jaruševičiui už sėkmingą 
spindulinės terapijos gydymą, radiologams doc. Jurgitai Zaveckienei 
ir gydytojui Robertui Borisevičiui už tikslų radiologinių tyrimų įverti-
nimą, pulmonologui Vytautui Ankudavičiui už bronchoskopijos atli-
kimą, Pataloginės anatomijos klinikos vadovei doc. dr. Linai Poškie-
nei už operatyvų biopsinės medžiagos ištyrimą ir kitiems gydytojams 
bei slaugytojoms, prisidėjusioms prie sveikimo. Tariame Jums didelį 
AČIŪ už kompetenciją, žmogiškumą. Linkime stiprybės nelengvame 
profesiniame kelyje.

Pacientas Rimas Blusevičius ir šeima

PADĖKA

A
čiū visiems, kurie prie manęs prisilietė, o gal dar kažkada prisilies.
Kiek pavyko sužinoti, gerumas perduodamas. Gyd. prof. Gintaras Janužis asmeniškai paprašė gyd. prof. 
Dainiaus Razukevičiaus man padėti... O jis, buvęs jo studentas, nepasakė nei jam, o tada nei man – ne
Padėka mūsų kasdienybės herojams. Tiems, kurie dabar šalia, ir tiems, kurių nėra namuose. Jums vi-
siems. Skubantiems ir lekiantiems, ramiai besiilsintiems, švenčiantiems, besilinksminantiems ir liūdin-

tiems. Tiems, kurie vieniši ir kurie apsupti artimųjų.
Tai padėka tiems, kurie dabar taisote gražiąsias savo nuotraukas, rašote ir šlifuojate savo sveikinimus ir tiems, 
kurie man juos jau atsiuntėte. Tiems, kas valgo, miega, vairuoja, pilotuoja lėktuvus, reguliuoja, stabdo trauki-
nius, kad būtume gražesni savosiose nuotraukose už juos pačius – mus šukuoja ir fenuoja, kažką fasuoja, ska-
nuoja, kepa, troškina, kloja lovas...
Tiems, kad mūsų diena būtų smagesnė ir laimingesnė, šią akimirką filmuoja, užtaisinėja konfeti mašinas, šlifuo-
ja kabelius, paslapčiai riša kulisas ir jos išdavystei kilnoja uždangas, garsą testuoja.
Tiems, kas šią akimirką, kad ryt miestų aikštėse prie spalvotų eglučių vaikai rastų kam išsakyti savo svajones... Re-
žisuodami šąla, lygina marškinius ir baltas Kalėdų senelių barzdas šukuoja.
Tiems, kas šią akimirką pietų miegui guldo vaikus, varto senelius, budi, mus saugo, gesina, gydo, laužo kalėdai-
tį, aukoja, kažkam leidžia vaistus, sūpuoja, keičia sauskelnes...
Tiems, kas vakar grįžote iš Bernelių mišių ir tiems, kuriuos šiandien sutikau prie kapų.
Visiems, bet labiausiai tiems, kurie šią akimirką kovoja...
Ir... vietoj „White Christmas“ klausosi kito širdies plakimo ir su „Viens, du trys...“ kažką guldo ant neštuvų, gaivina, 
reanimuoja, intubuoja bei skubiai operuoja...
Tai ir sveikinimas. Sveikinimas tiems, kurie labai laukdami galų gale sulaukėte savo mylimųjų, senelių, tėvų, vaikų, 
draugų ar anūkų... Ir tiems, kurie bijodami ir visai nelaukdami... sulaukėte tik „Bedalių“ epikrizėmis lydimų, su lytimi, nu-
spėjamu amžiumi,ir paties veiksmais, o gal likimo iškrėstais – diagnozių, gretutinių susirgimų ir komplikacijų kodais... 
Tai padėka už Kalėdas tiems, kurie rašo. Scenarijus. Akimirkos, valandos, dienos, mėnesio ir gyvenimo... Visiems, 
kurių nepažįstu, dar nesutikau, nemačiau, nepasilabinau...
Būkite pasveikinti sulaukę šventų Kalėdų. Ramybės, Taikos, Sveikatos, Stebuklų ir Šviesos kiekvieno Jūsų namuos.

Pagarbiai, Edvinas Vadoklis
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