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Pasauliniai 
skausmo  
metai pabaigti 
gera gaida

Pacientui 
rankos nykštys 
atkurtas iš  
kojos piršto

 »2  »3

Supervizijos – 
viena iš 
priemonių 
spręsti 
sudėtingas 
profesines 
situacijas
Kauno klinikose rugsė-
jo–gruodžio mėnesiais 
vyko supervizijos – 
profesinių santykių 
konsultavimas, kurio 
metu siekta sudaryti 
erdvę darbuotojams 
reflektuoti savo pro-
fesinę patirtį, kelti 
klausimus ir kolegoms 
bei supervizoriams pa-
dedant ieškoti galimų 
sprendimų. Tai vienas 
iš LR sveikatos apsau-
gos ministerijos remia-
mų projektų, skirtų 
sveikatos priežiūros 
specialistams. Užsiė-
mimus vedė ilgametę 
patirtį sukaupusios 
supervizorės doc. dr. 
Polina Šedienė, doc. dr. 
Rūta Butkevičienė ir 
Ilona Veronika Kliman-
tavičienė. Sudarytos 
5 grupės, kuriose daly-
vavo 60 Kauno klinikų 
darbuotojų: gydytojų 
specialistų, gydytojų 
rezidentų, vyr. slaugy-
tojų-slaugos adminis-
tratorių, slaugytojų, jų 
padėjėjų ir pagalbinio 
personalo. 

Ką svarbu 
žinoti vartojant 
paracetamolį?
Atėjus šaltajam sezonui, žmonės pradeda 
skųstis peršalimu, gripu ar kitomis virusinėmis 
infekcinėmis ligomis ir jų sukeliamais simptomais. 
Pajutus ligos simptomus, dažnai vartojamas 
paracetamolis – vaistas, malšinantis 
skausmą, uždegimą, karščiavimą.  »4

Paminėtas Akušerijos ir 
ginekologijos 100-metis
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika iškilmingai paminėjo 100-ųjų metų jubiliejų. 
Metų bėgyje akušerijos ir ginekologijos mokslo, studijų ir klinikinės veiklos Kaune istorija buvo 
prisiminta trijose mokslo konferencijose ir trijose fotoparodose. Baigiamajame šimtmečio 
minėjimo renginyje Nacionaliniame Kauno dramos teatre gruodžio 29 dieną susirinko buvę ir 
esantys klinikos darbuotojai, akademinės ir klinikinės veiklos vienijami kolegos, studentai, garbūs 
svečiai. Besirenkančiuosius džiazo muzika pasitiko pianistas Gražvydas Januškevičius. 
Renginio metu netrūko įkvepiančių sveikinimo žodžių ir gražių kolegų prisiminimų. 
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 ■Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas 
ir prof. habil. dr. Vida Marija Čigriejienė.

 ■Kauno klinikų generalinis direktorius 
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.

 ■Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
rektorius prof. Rimantas Benetis.

Paminėtas Akušerijos ir ginekologijos 
100-metis

1»

Kauno klinikų nuotr. ■Prof. Egidijus Aleksandravičius.  ■Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademinis choras „Neris“.

Kvietė visus į 
bendrystės, gerų 
emocijų, susiliejimo 
su teatru vakarą

Šventę pradėjęs Nacionalinio 
Kauno dramos teatro vadovas dr. 
Egidijus Stancikas kvietė visus į ben
drystės, geros emocijos, susiliejimo 
su teatru vakarą. Bendruomenės dė
mesį sukaustė ir į gilesnius apmąsty
mus nuvedė prof. Egidijaus Aleksan
dravičiaus mintis – „Teatras, drama ir 
žmogiškumo kelias į empatijos kara
lystę“, o muzikinę kalėdinę nuotaiką 
sugrąžino Lietuvos sveikatos moks
lų universiteto (LSMU) akademinis 
choras „Neris“.  

Trumpas nuotaikingas klinikos 
jaunųjų gydytojų Aurėjos Trunovės 
ir Miglės Semėnaitės režisuotas fil
mas leido palyginti praeitį su dabar
timi: aplinkos, aprangos bei požiūrio 
pokyčius, besikeičiančias teikiamas 
paslaugas, technologijų raidą. Isto
rijos šaltiniu buvo pasirinkta ilgame
tės klinikos darbuotojos doc. habil. 
dr. Dalios Kotrynos Baliutavičienės 
knyga „Akušerija ir ginekologija Kau
ne 1918–1990 m.“ 

Motinų ir naujagimių 
sveikata – aukščiausias 
medikų įstatymas
LSMU rektorius prof. Rimantas 

Benetis, sveikindamas kolegas, pri
siminė ankstesnius klinikos vadovus 
ir džiaugėsi jų indėliu į klinikos pro
gresą. „Labai daug mokytojų yra iš
ėję, bet kiekvienas iš jų paliko savo 
užsispyrimą, sąžiningumą, nuošir
dumą“, – teigė rektorius. Prof. R. Be
netis linkėjo sveikatos, kuo mažiau 
rūpesčių ir kuo daugiau aiškumo bei 
sėkmės sudėtingame darbe.

Susirinkusiuosius sveikino ir 
Kauno klinikų generalinis direkto
rius prof. habil. dr. Renaldas Jurke
vičius. „Tikiu, kad viskas bus gerai ir 
ateinantį šimtmetį. Noriu palinkė
ti ir toliau vadovautis šūkiu, iškaltu 
akademiko Prano Mažylio bareljefe, 
kad motinų ir naujagimių sveika
ta – aukščiausias medikų įstatymas. 
Tegul taip ir būna toliau“, – linkėjo 
prof. habil. dr. R. Jurkevičius.

Buvusi ilgametė Akušerijos ir 
ginekologijos klinikos vadovė prof. 
habil. dr. Vida Marija Čigriejienė su
sirinkusiesiems priminė klinikos is
toriją ir visiems palinkėjo rasti kuo 
daugiau priežasčių džiaugtis, dėl ko 
gyventi ir kuo mažiau liūdėti.

Sveikino daug garbių ir 
nusipelniusių žmonių
Šventiškai susirinkusią bendruo

menę sveikino Akušerijos ir ginekolo
gijos katedros Lietuvos universitete 
įkūrėjo, akademiko prof. P. Mažylio 
anūkas, Europos parlamento narys 
prof. Liudas Mažylis. Sveikinimus bei 
linkėjimus augti profesijoje ir diegti 
naujas technologijas išsakė ministrės 
pirmininkės patarėja sveikatos, socia
linės politikos ir neįgaliųjų klausimais 
dr. Živilė Gudlevičienė.

Mintimis apie 1992 m. sukur
to pirmojo klasterio motinos ir vai
ko sveikatos priežiūroje prasmę bei 
pasiektus vienus geriausių sveika
tos priežiūroje rezultatus ir būtiny
bę tokiu pačiu principu reformuo

ti visą sveikatos priežiūros sistemą 
dalijosi Lietuvos Respublikos sveika
tos apsaugos viceministrė Danguo
lė Jankauskienė. 

LSMU MA Akušerijos ir gineko
logijos kolektyvą sveikino VUL San
taros klinikos Akušerijos ir gineko
logijos centro vadovė prof. Diana 
Ramašauskaitė ir kvietė išlaikyti susi
formavusią gerą bendrystės atmos
ferą, siekiant kartu gerinti Lietuvoje 
motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą. 

Jubiliejinėje šventėje sveikini
mo žodį tarė Kauno klinikų Akušeri
jos ir ginekologijos klinikos vadovas 
prof. Mindaugas Kliučinskas. „Noriu 
padėkoti už jūsų darbus, už atsida
vimą savo profesijai. Kviečiu šian
dien pajusti susitelkimo jėgą, pa
mąstyti apie empatiją, atsidavimą 
artimiesiems, pacientams bei kole
goms. Nepamirškite savęs ir mūsų 
tolesnės bendrystės, kurią sėkmin
gai puoselėjame visą šį laikotarpį“, – 
dėkojo profesorius. Klinikos vadovas 
į naująjį šimtmetį kolegas kvietė ei
ti drąsiai ir viltingai. Dėkodamas vi
siems profesijos ir gyvenimo Mo
kytojams, kaip dėkingumo simbolį 
gėles įteikė buvusiai klinikos vado
vei prof. habil. dr. V. M. Čig riejienei.

Svečiai mėgavosi bendravimu 
teatro fojė ir įsiamžino nuotrauko

se, o vakaro pabaigoje susirinkusių
jų laukė režisieriaus Roberto Wilso
no spektaklis „Dorianas“.

Iš istorijos
Akušerijos ir ginekologijos ka

tedra Lietuvos universitete įsteigta 
prof. P. Mažylio pastangomis 1922 
metų rugsėjo 18 dieną. Pradžioje ji 
veikė Raudonojo Kryžiaus draugijos 
ligoninėje, 1940 m. – naujai pastaty
toje Universiteto ligoninėje. Trum
pai karo laikmečiu klinikai vadovavo 
doc. Juozas Ciplijauskas ir vyresny
sis asistentas J. Mikužis. 1972 m., 
vadovaujant prof. Vaciui Sadauskui, 
klinika persikėlė į naują modernų 
pastatą bei savo veikla buvo pavyz
džiu tuometėje Tarybų Sąjungoje. 
1992 m. vadovaujant prof. habil. dr. 
V. M. Čigriejienei, pradėjus reorga
nizuoti perinatalinę pagalbą, įkur
tas Kauno perinatologijos centras, 
jungiantis Akušerijos ir ginekologi
jos bei Neonatologijos klinikų veik
las. Trejus metus klinikai vadovavęs 
doc. Stasys Puodžius skatino kolek
tyvą išlaisvinti mintis ir siekti dau
giau. Vadovaujant prof. Rūtai Jolan
tai Nadišauskienei, klinikoje įdiegti 
mokslo įrodymais ir gerąja kliniki
ne praktika grįsti gydymo metodai 
ir būdai, klinika tapo žinoma ir svar

bi tarptautiškai klinikinėje, studijų 
bei mokslo srityse. Nuo 2004 m. ati
darytas naujai įrengtas ir pažangią 
gimdymo paslaugos kokybę kurian
tis Gimdymo skyrius, klinikai suteik
tas Naujagimiui palankios ligoninės 
vardas. Nuo 2019 metų klinikoje vei
kia Reprodukcinės medicinos cen
tras. Per 100 metų Akušerijos ir gi
nekologijos klinikoje 63 gydytojai 
apgynė mokslų daktaro disertaci
jas, 4 – habilitacijos darbus ir pirmo
ji akušerė Lietuvoje apgynė slaugos 
krypties disertaciją. Klinikoje išau

Kauno klinikų Akušerijos ir gi-
nekologijos klinika – didžiau-
sia Lietuvoje akušerijos ir 
ginekologijos sveikatos prie-
žiūros įstaiga, teikianti aukš-
čiausio lygio ambulatorines 
bei stacionarines paslaugas. 
2022 metais klinikoje gimė 
3174 naujagimiai. 

ginta 14 profesorių, daug docentų 
ir puikių dėstytojų.
Akušerijos ir ginekologijos klinikos inf.
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Kauno klinikų direktorius vi-
suomenės sveikatai, mokslui ir stu-
dijoms doc. dr. Tomas Lapinskas:

„Kauno klinikose tai visiškai nau
ja iniciatyva, todėl džiaugiuosi, kad 
darbuotojai ne tik išdrįso, bet ir sura
do tam laiko. Nesame įpratę kalbėti 
apie darbo aplinkoje kylančias prob
lemas ir iššūkius, niekuomet nebu
vome kryptingai mokyti, kaip apie 
tai kalbėti su kolegomis. Besidalyda
mas savo rūpesčiais pamatai, kad visi 
savo kasdienybėje susiduria su pana
šiais iššūkiais, sužinai, kaip jie galėtų 
būti sprendžiami, – tai patirtinis mo
kymasis. Labai tikiuosi, kad iniciaty
va nenutrūks, nes visapusiškai bręs
tančiai bendruomenei svarbu apie 
tai kalbėtis, ieškoti sprendimų, kur
ti saugesnę ir draugiškesnę aplinką.“

Doc. dr. Rūta Butkevičienė, 
supervizorė:

„Dalyvavimas supervizijose bu
vo nauja patirtis dalyviams. Dalijima
sis savo praktinėmis situacijomis, pa
tirtimis, jausmais, klausimų apie save 
ir savo elgesį kėlimas dalyviams bu
vo naujas dalykas, o kai kuriems – iš
šūkis. Šių supervizijų metu supratau, 
kad specialistai turi įvairių galimy
bių dalyvauti mokymuose „minkš
tųjų“ įgūdžių stiprinimo temomis, 
tačiau savo profesinės veiklos ir san
tykių analizė jiems buvo pakankamai 
naujas dalykas. Dauguma dalyvių pri
pažino šią profesinio (ir asmeninio) 
augimo galimybę kaip būdą, ku
rio jiems trūko profesiniame kely
je. Mums suteiktas grįžtamasis ryšys 
parodė, kad darbuotojai nustebę, 
jog su tomis pačiomis problemomis 
profesiniame kelyje susiduria ir jų 
kolegos. Dalijimasis įžvalgomis ir pa

tarimais, sprendžiant konkrečias situ
acijas, padėjo ne tik rasti atsakymus, 
bet buvo ir parama vienas kitam.“

Mgr. Ilona Veronika Kliman-
tavičienė, supervizorė:

„Supervizijų metu stengėmės 
sukurti saugią ir palaikančią aplin
ką, o tai skatino žmones atsiverti, 
kalbėti apie patiriamus sunkumus, 
reflektuoti savo darbinę veiklą. Už
siėmimų metu buvo dirbama kelio
mis kryptimis: tai geresnis savęs ir ki
tų pažinimas (emocinis vystymasis) 
bei konkrečių atvejų nagrinėjimas. 
Jautėme poreikį pažinti ir supras
ti savo kolegą, išgirsti, kada kolega 
džiaugiasi ar liūdi, kokie jo patiria
mi sunkumai ir kaip sprendžiamos 
problemos. Grupės nariai noriai įsi
traukdavo į atvejų nagrinėjimą, ieš
kojome atsakymų į keliamus klausi
mus. Pagrindinės temos buvo apie 
santykius su pacientais, kolegomis, 
konfliktų valdymą, komandinio dar
bo stoką, organizacinę kultūrą. Dis
kutavome, kaip įgalinti save ir mo
tyvuoti kitus. Džiaugiuosi, kad kai 
kurie dalyviai įvardijo, kad po su
pervizijų pagerėjo jų darbo veikla, 
komunikacija ir bendradarbiavimas 
su kitais komandos nariais. Dauge
lis išreiškė norą tęsti šiuos užsiėmi
mus ateityje.

Doc. dr. Polina Šedienė, su-
pervizorė:

„Kauno klinikose supervizijas 
vykdėme vyr. slaugytojųslaugos 
administratorių grupėms. Nors su
pervizijos sveikatos priežiūros siste
moje vis dar naujas konsultavimo 
metodas, darbuotojams buvo su
kuriama saugi aplinka, kurioje bū
tų drąsu atsiverti, kalbėti apie prob
leminius atvejus ir juos analizuoti. 
Įtakos supervizijų procesui turė
jo dalyvių gebėjimas priimti naujo

ves, prisiimti atsakomybę už visos 
grupės funkcionavimą ir produk
tyvumą. Manau, kad šios pareigy
bės išskirtinumas – tai visaapiman
tis žvilgsnis į skyriaus (darbo metu) 
ir grupės (supervizijų metu) veiklos 
užtikrinimą, įsipareigojimų vykdymą. 

Užsiėmimai atskleidė dalyvau
jančių darbuotojų atsakingumą, rū
pestį skyriumi, kuriame dirbama 
(įskaitant materialinę, organizacinę 
ir emocinę puses). Gebėjimas susi
tvarkyti su organizaciniais, adminis
traciniais reikalavimais ir mokėjimas 
atliepti kolegų ir pacientų bei jų ar
timųjų poreikius rodo slaugos admi
nistratorių stiprybę. 

Manau, kad dalyvavusieji su
pervizijose gavo išskirtinę pagalbą, 
artimiau susipažino vieni su kitais, iš
moko prašyti pagalbos ir ją suteikti 
kolegoms. Taip pat dalytis informa
cija ir patirtimi, sprendžiant sudė
tingas darbines situacijas, susijusias 
su darbo organizavimu, profesiniais 
santykiais, asmenine laikysena kriti
nėse situacijose.“

Rita Gelmanienė, Išeminės 
širdies ligos skyriaus vyr. slaugy-
toja-slaugos administratorė:

„Pagal galimybes visada sten
giuosi dalyvauti Kauno klinikų orga
nizuojamuose mokymuose, todėl 
pamačiusi informaciją apie supervi
zijas su kolege abi užsiregistravome 
į mokymus. Kaip ir kolegos, į moky
mus atėjau tikėdama, kad Kauno 
klinikų bendruomenė mūsų Ligoni
nę matytų kaip įstaigą, kurioje nori
si dirbti, tobulėti ir siekti profesiona
lumo savo srityje. Supervizijų metu 
man labai patiko bendravimas ne
didelėje grupėje, dalijimasis sa
vo patirtimi ir problemomis, kurias 
bandėme spręsti čia ir dabar. Buvo 

Supervizijos – viena iš priemonių 
spręsti sudėtingas profesines situacijas

1» gera jausti kolegiškumo ir bendru
mo jausmą. Jei ir toliau vyktų super
vizijos, būtinai dalyvaučiau ir reko
menduočiau jas kolegoms. Manau, 
kad kiek patys įdedame pastangų, 
tokį rezultatą ir turime. Ne veltui sa
koma, kad kartais einant į tamsą, ga
lime ir savo šviesą uždegti. Dėkoju 
supervizorėms ir linkiu sėkmės.“

Tomas Liukaitis, Šeimos me-
dicinos klinikos gydytojas reziden-
tas:

„Apie supervizijas buvau girdė
jęs dalyvaudamas Jaunųjų gydytojų 
asociacijos (JGA) veiklose. Prisidėjau 
prie projekto „Į pacientą orientuo
tų sveikatos priežiūros įstaigų vys
tymas“, kurio viena pagrindinių min
čių buvo medikų psichoemocinė 
sveikata. Projekto metu buvo sufor
muotos kelios supervizijų grupės, 
po kurių atsiliepimai buvo patys ge
riausi. Girdint daug gerų atsiliepimų 
apie supervizijas ir Kauno kliniko
se atsiradus galimybei sudalyvauti 
šiuose užsiėmimuose, nusprendžiau 
išbandyti ir pats. Labai džiaugiuosi, 
kad dalyvauti supervizijose kviečia
mi ir gydytojai rezidentai.

Šiuose užsiėmimuose labiau
siai patiko aktyvus ir atviras kolegų – 
gydytojų rezidentų – dalyvavimas. 
Smagu, kad rezidentai dalyvavo iš 
skirtingų kursų. Iš skirtingų požiūrio 
kampų sprendėme įvairias profesi
nes situacijas, stiprinome tarpusavio 
ryšius, palaikėme vienas kitą. Super
vizijų metu daug sužinojome apie 
save, vienas kitą ir geriausius spren
dimo būdus/priėjimus esant tam 
tik roms probleminėms situacijoms. 

Manau, kad supervizijos nau
dingos visiems sveikatos priežiūros 
darbuotojams. Jos padeda geriau 
suprasti kolegas, kylančias proble

mas, stiprina tarpusavio supratimą ir 
gerina komandos emocinį mikrokli
matą. Manau, kad tiek supervizijos, 
tiek kiti psichoemocinės sveikatos 
stiprinimo metodai sveikatos sekto
riuje yra ypač svarbūs šiuo metu, kai 
girdime apie ne vieną smurto pro
trūkį darbo metu, taip pat vis karto
jasi medikų savižudybės atvejai. Tiek 
supervizijos – parama iš kolegų, tiek 
psichologinė pagalba – profesiona
li specialistų pagalba gali sumažin
ti šią problemą. Galiausiai supervi
zijos – tai metodas, stiprinantis ir 
ugdantis darbuotojų minkštąsias 
kompetencijas bei emocinį intelek
tą, ko studijų metais vis dar trūksta.“

Rūta Stankevičienė, Neuro-
chirurgijos intensyviosios terapi-
jos skyriaus vyr. slaugytoja-slau-
gos administratorė:

„Mane sudomino supervizi
jų aprašas, kad vyresnieji slaugyto
jaislaugos administratoriai tarpu
savyje galės dalytis patirtimi apie 
darbo ypatumus. Vyresniąja slau
gytoja pradėjau dirbti neseniai. Pa
maniau, kad pokalbiai su patirties 
turinčiomis vyresniosiomis slaugy
tojomis man bus aktualūs ir nau
dingi. Grupėje dalyvavusios kolegės 
buvo atviros, o užsiėmimai padėjo 
suartėti, atrasti daug bendrų taškų, 
maloniai praleisti popietę, tarp da
lyvių užsimezgė šilti ryšiai. Supervi
zorei pavyko sukurti artimą, jaukią ir 
saugią atmosferą, jautėmės nesu
varžytos. Labai rekomenduoju su
pervizijas visiems kolegoms, o ypač 
naujokams.“

Supervizijos 
Kauno klinikose
Supervizija – tai interaktyvus 

ir gyvas kvalifikacijos kėlimo būdas, 
taip pat asmens, grupės, komandos 
ir organizacijos konsultavimas, sie
kiant stiprinti darbuotojų profesines 
kompetencijas. Supervizoriaus tiks
las – skatinti dalyvaujančiųjų savi
raišką, savęs, komandos ir organiza
cijos suvokimą. Dalyvių įsitraukimas, 
atvirumas ir iniciatyvumas – tai pa
grindinės geros supervizijos savy
bės, kurios teikia tiesioginę naudą 
kasdienei praktikai. Vykstant super
vizijoms, siekiama išspręsti aktualias 
problemas – konfliktai darbe, pati
riamas perdegimas ar mobingas, su
dėtingos situacijos, teikiant pagalbą 
pacientams. Užsiėmimai vyko 6–12 
asmenų grupėse.

Kauno klinikų inf. ■ Supervizijų dalyviai.
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Svarbiausia vartojant 
paracetamolį –  

neviršyti didžiausios 
rekomenduojamos 
paros vaisto dozės.

SVARBU | SUSIPAŽINKIME

 ■ Simona Stankevičiūtė.

Svarbiausia – 
neviršyti didžiausios 
rekomenduojamos 
paros vaisto dozės

„Pastaruoju metu teko konsul
tuoti pacientus, kurie savarankiškai 
3–5 paras gydėsi paracetamoliu, o 
per parą suvartoto vaisto kiekis vir
šijo 10 g. Tai neabejotinai toksinė 
vaisto dozė, sukelianti ūminį kepe
nų pažeidimą, pasitaikė atvejų, kai 
pacientai buvo gydomi reanimaci
joje arba neišgyveno. Svarbu tai, kad 
specifinių perdozavimo požymių 
nėra, o kepenų pažeidimo simpto
mai yra ženklas, kad paracetamolio 
perdozavimo gydymas jau yra pa
vėluotas“, – sako Kauno klinikų gy
dytojas toksikologas Jonas Šurkus.

Svarbiausia vartojant parace
tamolį – neviršyti didžiausios reko
menduojamos paros vaisto dozės. 
„Suaugusiam žmogui tinkama vais
to dozė – 60 mg vienam pacien
to kūno svorio kilogramui per parą, 
t. y. apie 4 g (4000 mg). Tačiau jei 
pacientas sveria mažiau nei 50 kg, 
ši dozė bus mažesnė. Norime pri
minti, kad prieš vartojant parace

Ką svarbu žinoti vartojant paracetamolį?
1» tamolį būtina pasitarti su gydyto

ju arba vaistininku“, – aiškina Kauno 
klinikų gydytoja klinikinė farmako
logė Simona Stankevičiūtė. Gydy
toja pabrėžia, kad jei paracetamo
lį vartojantis žmogus sveria 80 kg 
ar daugiau, vis tiek negalima viršy
ti maksimalios 4 g paros dozės. Vai
kams įprasta paracetamolio dozė – 
10–15 mg vienam kilogramui kūno 
svorio vienos dozės metu kas 6 val. 
(iki 5 kartų per parą).

Temperatūrą mažinantys 
vaistai pasižymi toksinio 
poveikio tikimybe
Lietuvoje 37iais pavadinimais 

registruoti 84 vaistiniai prepara
tai, kurių sudėtyje yra įvairūs kiekiai 
paracetamolio. „Kai kuriuose mil
teliuose geriamajam tirpalui para
cetamolio kiekis siekia ir 1000 mg 
(t. y. 1 g), – teigia J. Šurkus. – Noriu 
pabrėžti, kad ne tik paracetamolis, 
bet ir kiti temperatūrą mažinantys 
vaistai pasižymi toksinio poveikio 
tikimybe.“ S. Stankevičiūtė pridu
ria, kad prieš vartojant vaistą būtina 
atkreipti dėmesį, ar nebuvo varto

ta kitų preparatų, kuriuose yra para
cetamolio, ir apskaičiuoti, koks para
cetamolio bendras paros kiekis jau 
yra suvartotas.

Gydytojai pataria – vartojant 
paracetamolį ir jo turinčius prepa
ratus, užsirašyti, kokias dozes, kurią 
valandą išgėrėte – tai padės sekti 
vaisto kiekio suvartojimą.

Vis dėlto gydytoja klinikinė 
farmakologė S. Stankevičiūtė ragi
na nedelsiant kreiptis į gydytojus, 
jei kurį laiką buvo vartojamas pa
racetamolis ar kiti sudėtiniai vais
tai, kuriuose buvo paracetamolio, 
ir pacientas pajuto pykinimą, pilvo 
skausmą, odos niežulį ar pakito są
monės būsena.

Kauno klinikų inf. Kauno klinikų nuotr.

 ■Prof. D. Malcius
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Profesoriau, kokie yra Jūsų 
kaip naujojo Vaikų chirurgijos kli-
nikos vadovo tikslai?

Per metus Vaikų chirurgijos 
klinikoje gydoma apie 3,3 tūkst. pa
cientų ir atliekama apie 3,8 tūkst. 
operacijų. Pagrindinis mūsų tikslas – 
gerinti pacientų sveikatą ir gyveni
mo kokybę, kurti bei diegti tyrimais 
pagrįstas inovacijas. Gydymas tu
ri būti prieinamas, lygiateisiškas, vi
savertis, efektyvus ir patikimas. Ypač 
svarbus paciento saugumas, saugu
mo protokolų ir sistemų diegimas. 
Visos šios priemonės didina pasiti
kėjimą gydytoju.

Taip pat svarbu skirti dėme
sį ne tik pacientams, bet ir darbuo

tojams, todėl sieksime ugdyti am
bicingus ir nuolat tobulėjančius 
sveikatos priežiūros specialistus. 

Kokie yra klinikos ateities 
planai?

Turime tikslą tapti moderniau
sia Vaikų chirurgijos klinika Kaune, 
Lietuvoje ir užsienyje. Noriu pabrėž
ti, kad viso darbo ir plėtros negalima 
pasiekti be personalo, todėl sieksiu 
formuoti tokias komandas, kurio
se kiekvienas žmogus supras savo 
vaid menį. Taip pat stengsiuosi, kad 
kiekvienas iš darbuotojų gautų grįž
tamąjį ryšį. Motyvacijos didinimas, 
psichologinis komfortas, darbo ir 
socialinių sąlygų gerinimas gali pa

Prof. dr. D. Malcius – apie Vaikų chirurgijos 
klinikos tikslus, misiją ir viziją
Naujasis Kauno klinikų Vaikų chirurgijos klinikos 
vadovas prof. dr. Dalius Malcius čia dirba jau 
30 metų. Profesoriaus klausiame, kokią kliniką 
jis mato ateityje ir kokie jos artimiausi planai. 

lengvinti darbo dieną personalui. Ti
kiu, kad drauge su profesionalia ko
manda tai pavyks įgyvendinti. 

Kaip manote, ką apie vaikų 
chirurgiją turėtų žinoti visuome-
nė?

Didelė dalis visuomenės net 
neįsivaizduoja, kad yra tokia medi
cinos šaka, tad reikėtų bendrai infor
muoti apie kliniką ir supažindinti su 
klinikos veikla. Vaikų chirurgija api
ma platų patologijų spektrą – ben
droji vaikų chirurgija, naujagimių 
chirurgija, urologija, torakalinė (krū
tinės ląstos) chirurgija, onkologija ir 
ortopedija traumatologija.

Kauno klinikų inf.
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 ■Procedūrą atlikusi komanda: dr. Domantas Rainys, gydytoja rezidentė Eglė Virbickaitė, gydytojas rezidentas Aurimas 
Dobilinskas ir gydytojas rezidentas Karolis Varkalys. Kauno klinikų nuotr.

Pacientui rankos nykštys atkurtas 
iš kojos piršto
Jauno Kauno klinikų paciento Vainiaus 
istorija prasidėjo daugiau nei prieš 
pusmetį. Gegužės mėnesį, dirbant su 
staklėmis, mechanizmai netyčia įtraukė 
kairę plaštaką, todėl vyras neteko visų 
penkių pirštų. Kauno klinikų Plastinės 
ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos 
gydytojas dr. Domantas Rainys sako, 
kad patirta Vainiaus trauma – didelis 
psichologinis smūgis pacientui. „Jis tenka 
iš karto įvykus traumai, kai nukentėjusysis 
pamato sumaitotą plaštaką ir supranta, 
kad niekada nebebus taip, kaip buvo“, – 
apie traumą kalba dr. D. Rainys.

Pradėta planuoti sudėtinga 
operacija

Vainius prisimena, kad vos tik 
traumai įvykus greitosios medicinos 
pagalbos (GMP) automobilis atvežė 
jį tiesiai į Kauno klinikas. „Atvykus į 
ligoninę man sutvarkė žaizdas, ta
čiau pirštų jau nebeturėjau“, – pa
sakoja jis.

Dėl sužalojimo sudėtingumo 
replantacijos atlikti iškart nebuvo 
galima, tačiau pradėta planuoti su
dėtinga operacija ateityje. „Pacien
tui suformuotos pirštų bigės ampu
tacijos lygmeniu. Įvertinus paciento 
jauną amžių ir tai, kad jis neturi ža
lingų įpročių, pradėta galvoti apie 
rekonstrukcijos galimybes ateity

je“, – sako pacientą priėmęs ir jam 
būtinąją pagalbą suteikęs Plastinės 
ir rekonstrukcinės chirurgijos klini
kos gydytojas rezidentas Aurimas 
Dobilinskas.

Pirmosios operacijos metu 
Vainiui suformuota nykščio bigė, 
pasižymėtos kraujagyslės ir nervai 
ateities rekonstrukcijai. Taip pat len
kiamoji ir tiesiamoji piršto sausgys
lės susiūtos tarpusavyje, kad nesu
trupėtų ir galėtų veikti ateityje. Dr. 
D. Rainys pasakoja, kad pacientui 
taikytos mankštos ir ruoštasi antra
jai operacijai – pėdos piršto perkė
limui į sužalotąją plaštaką, kad bent 
iš dalies būtų galima atkurti praras
tą jos funkciją.

Antrasis pėdos pirštas 
perkeltas į prarastojo 
nykščio vietą
„Kitos procedūros, atliktos rug

sėjį, metu Vainiui antrasis pėdos 
pirštas perkeltas į prarastojo nykš
čio vietą, – aiškina gydytojas. – Tai 
mikro chirurginė operacija, kurios 
metu perkeliamas visas piršto kom
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pleksas – sujungiami kaulai, saus
gyslės, arterijos, venos ir nervai.“

Pacientui procedūra atlikta 
kartu dirbant net dviem plastikos 
chirurgų ir jų slaugytojų koman
doms, o paciento nuskausminimu 
ir rekonstrukcinei operacijai būtinų 
gyvybinių parametrų užtikrinimu 
rūpinosi anesteziologų komanda. 
Dėl gerai koordinuoto komandi
nio darbo operacija truko vos ke
turias valandas. Vyro savijauta tiek 
prieš rekonstrukciją, tiek po jos bu
vo rami. „Nykštys – svarbiausias 
plaštakos pirštas, nes jam priskiria
ma net 33–40 proc. plaštakos funk
cijos. Netekus jo, tampa sunkiau 
atlikti kasdienius darbus, – pasako
ja D. Rainys. – Vainius nuo pirmos 
akimirkos pasižymėjo ryžtu ir ben
dradarbiavimu. Jo optimizmas ta
po nemaža paskata mums patikė
ti, kad net tokia reta operacija turi ir 
gali pavykti.“

Šiuo metu vyras reabilitaci
jos procedūrų metu bando išmok
ti valdyti kairės rankos nykštį. „Akty
vioji chirurgijos fazė – baigta. Dabar 
reikia atlikti reabilitacinį gydymą, po 
kurio, tikime, pacientui taps leng
viau valdyti kol kas dar nerangų 
pirštą. Progresą matome jau šian
dien ir tai labai džiugina“, – pažymi 
dr. D. Rainys.

Po ilgai trukusio gydymo Vai

nius pratinasi prie naujojo piršto. 
„Jaučiuosi gerai, stengiuosi daryti 
visus pratimus, kad judėtų ranka ir 
pirštas. Po truputį tobulėju, jau ga
liu švelniai suimti daiktus, – šypso
si jis. – Dėkoju Kauno klinikų me
dikams už suteiktą galimybę vėl 
naudoti kairiąją plaštaką.“

Pasaulinėje praktikoje – ne 
naujiena
Dr. D. Rainys priduria, kad pa

saulinėje praktikoje kojos piršto 
perkėlimas į plaštaką – ne naujie
na. „Jau kelis dešimtmečius ši me
todika tobulinama gilias mikro
chirurgijos tradicijas turinčiuose 
centruose. Kauno klinikų medikų 
profesionalumas įrodė, kad mes 
taip pat galime atlikti tokias su
dėtingas ir kruopštumo reikalau
jančias mikrochirurgines operaci
jas“,  – pabrėžia jis.

Kauno klinikų Plastinės ir re
konstrukcinės chirurgijos klinikoje 
atliekamos sudėtingos rekonstruk
cinės operacijos pacientams, turin
tiems ir minkštųjų audinių defektų. 
Bendradarbiaujant su kitomis pro
filinėmis klinikomis, gydomi paci
entai, sergantys odos ir minkštųjų 
audinių onkologiniais susirgimais, 
operuojami veido, burnos, nosies, 
ausų defektai.

Kauno klinikų inf.
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Skausmo 
medicinos 
progreso 

svarbiausiuoju 
klausimu ir yra 

edukacija. 

Doc. Arūnas Ščiupokas
Įvadinio kurso „Skausmo 
medicina“ vadovas, Lietuvos 
skausmo draugijos prezidentas

Rudeninėje seminarų 
programoje dalyvavo per 
100 šeimos gydytojų
Rudenį buvo surengtas šei

mos gydytojams skirtas semina
rų ciklas „Skausmo diagnozavimo 
ir gydymo rekomendacijos“. Lietu
vos skausmo draugijos lektoriai pas
kaitas skaitė ir seminarus vedė Kau
ne, vyko į Šiaulius, Klaipėdą. Šeimos 
gydytojams šį kartą jau tiesiogiai 
teko išklausyti pripažintų skausmo 
ekspertų – prof. K. Petrikonio, doc. 
D. Skorupskienės, doc. A. Ščiupoko, 
doc. I. BilevičiūtėsLjungar, draugi
jos viceprezidentės, šiuo metu dir
bančios Stokholme, paskaitų. Pra
nešimus seminaruose taip pat vedė 
skausmo gydytojai: J. Buterlevičiūtė, 
paliatyviosios medicinos specialistė 
iš Vilniaus, G. Veličkaitė, neurologė, 
dirbanti LSMU Skausmo gydymo 
poskyryje, Rasa Dagienė, onkolo
gė ir skausmo gydytoja iš Klaipėdos 
hospiso. Užsiėmimų temos buvo 
skirtos kasdieniams skausmo paci
entų klausimams – nugaros apati
nės dalies skausmas, skausmas ir pa
liatyvioji priežiūra, galvos skausmas, 

Pasauliniai skausmo pažinimo metai 
pabaigti gera gaida
Greitai prabėgo 2022-ieji – Pasauliniai 
skausmo pažinimo metai. Į šį jau beveik 
dvidešimt metų trunkantį Tarptautinės 
skausmo studijų asociacijos projektą 
aktyviai įsijungė ir Lietuvos skausmo 
draugija. Pavasarį startavusi virtualia 
tęstine konferencija „Vakarai su 
pripažintais skausmo ekspertais prie 
ekrano“ draugija nemažino tempų ir 
metams pasukus rudeniop. 

išplitęs raumenų ir griaučių skaus
mas. Tai temos, kurių niekada ne
pamiršta draugija savo edukacinėse 
programose, bet poreikis tai pakar
toti ir priminti iš naujo niekada ne
atslūgsta. Todėl šiemet Lietuvos 
skausmo draugija išleido savo eks
pertų parengtą leidinį šeimos gydy
tojams „Skausmo diagnozavimo ir 
gydymo rekomendacijos“, kuriame 
naujai pristatyti dažniausiai sutinka
mų kasdienėje praktikoje skausmo 
sindromų algoritmai. Rudeninė
je draugijos seminarų programoje 
dalyvavo per 100 šeimos gydytojų, 
jiems buvo įteikti 3 val. akademinio 
tobulinimo pažymėjimai. 

Kauno klinikų Skausmo 
gydymo poskyriui – 
20 metų
Seminarų programos vykdymo 

įkarštyje Lietuvos skausmo draugija 
aktyviai dalyvavo LSMU Kauno klini
kų Skausmo gydymo poskyrio dvi
dešimtmečio minėjime. Ta proga 
spalio 20 d. buvo surengta moks
linėpraktinė konferencija „Skaus
mo medicinos šiandieniai iššūkiai 
ir galimi sprendimai“. Konferenci
ja vyko mūsų šventovėje – Kauno 
klinikų Didžiojoje auditorijoje, ma
čiusioje ne vieną istorinį momentą. 
Konferencijoje, kurią pradėjo LSMU 

MA Anesteziologijos klinikos vado
vas prof. A. Macas, pranešimus skai
tė doc. A. Ščiupokas – „Quo vadis 
skausmo medicina?“ , prof. K. Pet
rikonis –„Skausmo pažinimo ribos 
ir horizontai“, doc. G. Urbonas –
„Skausmo medicinos pulso etiniai 
matuokliai“, prof. A. Gelmanas –
„Ūmaus pooperacinio skausmo 
racio nali farmakoterapija“. Konfe
rencija buvo skirta visų specialybių 
gydytojams, slaugytojams, kinezite
rapeutams ir ergoterapeutams, psi
chologams. Gaila, kad, nepaisant 
įdomios programos, konferencijo
je klausytojai dalyvavo negausiai, o 
visiems jiems buvo skirti 3 val. aka
deminio tobulinimo pažymėjimai. 
Svarbiąja dvidešimtmečio sukak
ties minėjimo dalimi buvo skaus
mo gydymo poskyrio istorijos va
karas, vykęs LSMU E. Levino centre. 
Pagrindinė prisiminimų vakaro daly
vė – jaunatviška ir nesenstanti doc. 
I. Marchertienė. Docentė prisimi
nė bene trejų metų vargo kelius iki 
skausmo klinikos įkūrimo, kai gene
ralinis direktorius prof. J. Pundzius 

2022 m. spalio 14 d. išleido įsaky
mą, o jau kitą dieną vyko iškilmin
gas Skausmo gydymo poskyrio ati
darymas. Nemažai prie šio proceso 
prisidėjo ir Lietuvos skausmo drau
gija. Prabėgo dvidešimt metų... Kau
no klinikų Skausmo gydymo posky
ris prieš kelis metus įsikėlė į naujas, 
erdvias patalpas, išaugo darbuoto
jų ir teikiamų paslaugų skaičiai. Ta
čiau etatinė struktūra išlieka ta pati, 
kaip ir kadaise, dar neįdiegtas skaus
mo medicinai privalus komandinis 
skausmo diagnozavimo ir gydymo 
modelis. Reikia tikėti, kad tai tik ne
tolimos ateities klausimas. 

Skausmo medicinos 
progreso svarbiausiuoju 
klausimu yra edukacija
Skausmo medicinos progreso 

svarbiausiuoju klausimu yra ir yra 
edukacija. Spalio–gruodžio mėn. 
LSMU podiplominio mokymo įva
diniame kurse „Skausmo medicina“ 
studijavo aštuoni gydytojai, pasiryžę 
savo ateitį susieti su skausmo medi
cina. Neurologijos klinikos pareng

 ■Kursantai su kurso vadovu po baigiamojo egzamino. Gyd. D. Aleksandrovo nuotr.

tas kursas kasmet sulaukia vis dides
nio gydytojų dėmesio, reikia tikėtis, 
taip bus ir toliau. O skausmo gydy
tojų būrelis, kuris šiandien Lietuvo
je nesiekia ir trisdešimties gydytojų, 
išaugs į didelį skausmo specialistų 
luomą... Vykdant skausmo gydytojų 
rengimą ir kokybine prasme einama 
pirmyn. Kurso teorinė dalis kasmet 
papildoma viena kita aktualia pas
kaita, o pačių kursantų domėjima
sis skausmo žiniomis nuolatos auga. 
Tai pastebėjo ne vienas dėstytojas, 
skaitydamas kursantams paskaitas ir 
vesdamas praktikos pamokas. Pro
rektorius prof. K. Petrikonis, kuris da
lyvavo kursantų baigiamajame eg
zamine, buvo sužavėtas jų žiniomis 
ir ateities profesiniais planais. Ver
ta priminti, kad LSMU Neurologijos 
klinikos įvadiniame kurse „Skausmo 
medicina“ dalyvauja šešiolika (!) kli
nikųkatedrų, kursantus moko dvi
dešimt keturi dėstytojai. Kurso truk
mė 200 val., o programa įvykdoma 
per šešias savaites. 

Pabaigus jau trečią skausmo 
medicinos kursą, norisi padėkoti vi
siems dėstytojams už jų indėlį ir at
sidavimą bendraujant su kursantais 
ir kantriai aiškinant jiems rūpimus 
klausimus. Labai dėkoju Anestezio
logijos klinikos vadovui prof. A. Ma
cui už suteiktą galimybę kursantų 
praktiniams mokymams naudoti 
Skausmo gydymo patalpas ir tiesio
giai prisiliesti prie skausmo ligonių 
bei poskyryje atliekamų gydomųjų 
procedūrų. Labai dėkoju ir Skaus
mo gydymo poskyrio visam per
sonalui, slaugytojoms, gydytojams, 
kurie nuoširdžiai priėmė kursantus 
į savo kolektyvą ir draugiškai su jais 
bendravo. Belieka įvertinti, kad pa
sauliniai skausmo pažinimo metai – 
2022 buvo užbaigti gera gaida. N
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Kalėdos Kauno klinikų Neuroreabilitacijos skyriuje
Šv. Kalėdos yra didelio džiaugsmo šventė, 
kuriuo dalijamės, sveikindami vieni kitus. 
Tai širdies įvykis, vilčių išsipildymo šventė. 
Neuroreabilitacijos skyriuje tikru stebuklu 
pacientams tampa ilgai laukta Kalėdų šventė. Ji 
aplankė mus gruodžio 21 dieną. Tokia kalėdinė 
akcija vyksta jau 6 metai iš eilės. Tai renginys, 
suburiantis pacientus ir medicinos personalą.

Rūta Bučinskaitė
Kauno klinikų Reabilitacijos klinikos ergoterapeutė

Šventiškai pasipuošę kartu su Kalėdų seneliu ir 
akordeonistu Neuroreabilitacijos skyriaus kolektyvas ke
liavo po palatas pas pacientus su šventinėmis dovanė
lėmis ir šventine muzika. Savanoriškai prisidėjusieji prie 
šios šventės dalijo saldžias dova nėles. Taip pat rėmė
jai skyriui padovanojo ir kalėdinių dekoracijų, kuriomis 
buvo papuošta skyriaus aplinka.

„Buvo labai smagu pajusti džiaugsmą, ašaras, arti
mųjų dėmesį ir pacientų, kurie šventinį laikotarpį pralei
do stacionare“, – įspūdžiais dalijosi viena iš renginio or
ganizatorių ergoterapeutė Rūta. 

Pats pasiruošimas Kalėdoms yra savaime didelė 
šventė, suburianti mus bendram tikslui ir veiksmui, ka
da galime dalytis meile su aplinkiniais.

Organizatoriai dėkoja nuostabiems akoredeonis
tams ir visiems, prisidėjusiems prie šio mažo stebuklo 
Neuroreabilitacijos skyriaus pacientams.

 ■Doc. Judita Andrejaitienė, doc. Milda Švagždienė, doktorantė Greta Kasputytė, 
doc. Tadas Lenkutis, lekt. Birutė Kumpaitienė.

 ■Greta Kasputytė.

Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir 
kraujagyslių klinikos gydytojų anesteziologų 
reanimatologų pripažinimas 
Gruodžio viduryje Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių 
chirurgijos klinikos gydytojai anesteziologai reanimatologai ir 
gydytojai rezidentai dalyvavo 37-ajame EACTAIC (angl. European 
Association of Cardiothoracic Anaesthesiology and Intensive Care) 
kongrese. 

teorinių įžvalgų. Visame Europos ty
rėjų kontekste matome, kad esame 
toli gražu ne paskutinėje vietoje. Ma
nau, kad tik dėl mokslo pažangos ga
lime pagerinti mūsų pacientų gydy
mo kokybę.“

G. Kasputytės pristatytas moks
linio darbo „Galvos smegenų krau
jotakos autoreguliacijos stebėsenos 
ir savalaikės korekcijos reikšmė šir
dies operacijas patyrusių pacientų 
pooperacinių neurologinių kompli
kacijų dažniui“ bandomasis tyrimas 
laimėjo 1osios vietos žodinio pra
nešimo apdovanojimą. 

„Džiaugiuosi šiuo įvertinimu, 
tačiau noriu pabrėžti, kad tai nėra 
mano vienos nuopelnas, – teigia 
ji. – Kaip ir klinikiniame darbe, taip 
ir moksliniame – esame koman
da, be to, bendradarbiaujame ir su 
Kauno technologijos universite
to mokslininkais. Nuoširdžiai dėko
ju savo doktorantūros vadovui doc. 
T. Lenkučiui, mokslininkėms – lek
torei Birutei Kumpaitienei, doc. Mil
dai Švagždienei, doc. Juditai Andre
jaitienei, Mindaugui Gailiušui, prof. 
Edmundui Širvinskui, prof. Arminui 
Ragauskui ir visai jo KTU komandai. 

logų darbą širdies, krūtinės ir krau
jagyslių chirurgijoje, bet ir atspindi 
Lietuvos sveikatos mokslų universi
teto (LSMU) ir Kauno klinikų indėlį į 
šią sritį. 

„Džiugu, kad mūsų specialistai 
konferencijos metu užėmė ne tik 
klausytojų vaidmenį, o kartu dalijo
si savo klinikine patirtimi bei moks
liniais tyrimais, vykdomais LSMU ir 
Kauno klinikose. Lietuvos gydyto
jai ir tyrėjai ne tik nenusileidžia ko
legoms užsienyje, bet ir drąsiai gali 
rodyti tinkamą pavyzdį moksle“, – ti
kina doc. T.  Lenkutis.

Kongrese dalyvavusi Kauno kli
nikų Anesteziologijos klinikos gydy
toja anesteziologė reanimatologė 
Greta Kasputytė sako, kad šis kasme
tis kongresas suburia visus Europos 
gydytojus anesteziologus reanima
tologus, chirurgus, dirbančius šir
dies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgi
jos srityje, į vieną bendrą tarptautinį 
renginį. „Tai puiki galimybė susitikti 
su įvairių šalių atstovais, išgirsti nau
jausias mokslo idėjas, inovacijas, dis
kutuoti, užmegzti tarpusavio ryšius, – 
sako G. Kasputytė. – Konferencijoje 
pateikta daug praktinių patarimų ir 

Dėkoju ir Širdies, krūtinės ir krauja
gyslių chirurgijos klinikos kolegoms, 
kurie taip pat padeda, prisideda ir 
sudaro sąlygas tyrimui vykti.“

Kongreso metu buvo kalbama 
apie svarbiausius ir naujausius šir
dies, krūtinės, kraujagyslių chirurgi
jos, anesteziologijos, intensyviosios 
terapijos ir transplantologijos klini
kinius bei teorinius aspektus. Buvo 
organizuotos praktinės dirbtuvės ir 

pristatyti vykdomi moksliniai tyri
mai įvairiose Europos šalyse. Vieno
je iš konferencijos sesijų pirmininka
vo Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir 
kraujagyslių chirurgijos klinikos gy
dytojas anesteziologas reanimatolo
gas doc. Tadas Lenkutis. Pranešimus 
skaitė gydytojai anesteziologai rea
nimatologai doc. M. Švagždienė ir 
D. Krečkauskas.

Kauno klinikų inf.

Širdies chirurgijos anesteziolo
gijos ir intensyviosios terapijos sky
riaus vadovas doc. Tadas Lenkutis 
teigia, kad šių metų kongreso šūkis 
„Išplėsti ribas“ ne tik pabrėžia besi
keičiantį, tačiau svarbų anestezio
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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

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

Dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame 
 LSMU Biochemijos katedros profesorę Dalę Vieželienę.

LSMU Biochemijos katedros darbuotojai 

Mirus mylimam broliui nuoširdžiai užjaučiame kolegę  
docentę Daivą Emiliją Rekienę.

LSMU Vidaus ligų klinikos kolektyvasMEDICINOS AKADEMIJOJE:
Medicinos fakultete:
 ■3 asistentų (3 × 0,25 et., mokslo kryptis – slauga, at-

lyginimas 1740,96 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) ir 2 lektorių (2 × 0,25 et., mokslo kryp-
tis – slauga, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo 
krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos 
klinikoje.
 ■1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, 

atlyginimas 2207,84 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Kardiologijos klinikoje. 

Odontologijos fakultete:
 ■1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, 

atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskai-
čius mokesčių) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos 
klinikoje.

VETERINARIJOS AKADEMIJOJE:
Gyvūnų mokslų fakultete:
 ■1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5  et., moks-

lo kryptis – biologija, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. 
darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų 
ir genetinių tyrimų instituto Regos neurofiziologijos la-
boratorijoje.

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

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1.  Turėti galio-
jančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo kardiolo-

go – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje, 
gydytojo – vaikų odontologo – lektoriaus pareigoms eiti 
Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje. 2. Ge-
bėti atlikti ir modeliuoti psichofizikinius eksperimentus, 
kurti matematinius modelius  – vyresniojo mokslo dar-
buotojo pareigoms eiti Regos neurofiziologijos labora-
torijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą 

formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal 

Europass formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekia-

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

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

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

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

Dokumentus pateikti iki 2023 m. vasario 10 d. Per-
sonalo tarnybai (I a., kab. Nr.102), A. Mickevičiaus g. 7, 
Kaunas. 

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415. 

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

 ■Vaikų ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovo 0,5 et. Vaikų chi-
rurgijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 4083,86 Eur už 1,0 et. darbo krū-
vį, neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo „Lie-
tuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialo vadovams keliami kvalifikaciniai reikalavi-
mai“ Nr. V-574, II skyriaus 17 punkte bei III skyriuje nurodytus kvalifikacinius rei-
kalavimus. 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 dokumen-
to kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifi-
kacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), 
viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, veiklos planą, pažymą iš „Įtariamųjų, 
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinančią, kad kandidatui nėra priim-
tas apkaltinamasis nuosprendis už nusikaltimus, nurodytus 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 2023-01-23. Išsami informa-
cija teikiama tel.: 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ
EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos (LSMU 
SMD) valdyba kviečia visus universiteto bendruomenės narius, besidominčius 
biomedicinos mokslais, dalyvauti septintojoje tarptautinėje sveikatos mokslų 
konferencijoje (International Health Sciences Conference 2023 (IHSC))! Šiais metais 
konferencija vyks kontaktiniu būdu LSMU Farmacijos fakultete (Sukilėlių pr. 13) 
Kaune. IHSC – tai unikali Lietuvoje organizuojama biomedicinos mokslų konfe-
rencija, suteikianti Lietuvos ir užsienio universitetų studentams galimybę pasi-
dalyti su sveikatos mokslais susijusiais tyrimais ir skatinanti tarptautinį bendra-
darbiavimą. 2023 m. kovo 30–31 dienomis vyksiančioje konferencijoje galėsite 
išgirsti dalyvių pranešimus daugiau nei 10 skirtingų sekcijų bei įgyti praktinių 
įgūdžių dirbtuvėse. Konferencijoje pranešimus pristatyti kviečiami pirmos ir 
antros pakopos bei vientisųjų studijų studentai. Šiais metais kiekvienos sekci-
jos pirmos vietos laimėtojai bus apdovanoti 100 eurų vertės prizu! Raginame 
visus, besidominčius sveikatos mokslais, teikti tezes iki 2023 m. sausio 18 d. 
Daugiau informacijos apie konferenciją ir dalyvavimo sąlygas rasite www.ihsc.eu. 
Jei turite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu info@ihsc.eu.
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