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Proveržis onkologijos srityje – 
molekulinė ir ląstelinė teraPija

Gintarė Diliūnienė
tarptautinių ryšių ir studijų centras 

gegužės 14–18 d. Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto delegacija – sena-
to pirmininkas, kardiologijos instituto 
direktorius, širdies, krūtinės ir krau-
jagyslių chirurgijos klinikos vadovas 
prof. rimantas Benetis, tarptautinių 
ryšių ir studijų centro dekanas prof. 

kazachstano resPublikos sveikatos aPsaugos ministras 
susitiko su lsmu delegacija

daryti planai ateičiai. 
Per pastaruosius 5 metus Lsmu ir 
kazachstane apmokyta per 2000 
gydytojų, slaugytojų, sveikatos ap-
saugos sistemos organizatorių, pra-
vesta daugiau kaip  30 meistriškumo 
seminarų, 19 stipendininkų staža-
vosi pagal programą „Bolašak“, 83 
ekspertai (mentoriai) vykdė veiklas 
nacionaliniame medicinos holdinge, 

pirma doktorantė kazachė apgynė 
onkologijos srities disertaciją Lsmu, 
pravestos 5 konferencijos kazach-
stane ir kt. vizito metu pasirašytas 
bendradarbiavimo memorandumas 
su respublikiniu sveikatos apsaugos 
plėtros centru. apsilankius nacionali-
niame moksliniame medicinos centre 
aptarta tolesnio bendradarbiavimo 
perspektyvos.

vizito metu Lsmu delegacija susitiko 
su Lietuvos respublikos ambasado-
riumi kazachstanui, tadžikistanui ir 
kirgizijai J. e. vytautu nauduža, kuris 
pasidžiaugė, kad Lsmu įdirbis garsina 
Lietuvą ir palinkėjo toliau sėkmingai 
plėtoti veiklas kazachstane.
džiaugiamės, kad ilgametis nuoseklus 
įdirbis kazachstane atveria platesnes 
galimybes tolesnėms veikloms.

kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. renaldas Jurkevičius ir 
prof. dietger’is niederwieser’is.                           v. kizinevic nuotr.

Kauno klinikų surengtoje konferen-
cijoje „naujos gydymo galimybės: 

ląstelinė ir molekulinė terapija“ 
viešėjo tarptautiniai ekspertai, ku-
rie dalijosi savo onkologinėmis ir 
hematologinėmis ligomis sergančių 
pacientų gydymo patirtimi. ekspertai 
diskutavo ir kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacijų standartiza-
vimo teisės aktų parengimo klausi-
mais. konferencijoje daug dėmesio 
buvo skiriama naujo molekulinės ir 
ląstelinės terapijos gydymo perspek-
tyvoms onkologijos ir hematologijos 
srityje ir šios inovacijos diegimo 
galimybėms kauno klinikose aptarti. 
Lūkesčiais ir patirtimi dalijosi pacien-
tų organizacijų atstovai. 

kauno klinikų generalinis direktorius 
prof. habil. dr. renaldas Jurkevi-
čius pabrėžė, kad didelio ekspertų 
dėmesio sulaukusi konferencija ir 
jos metu pristatomi pranešimai – 
svarbūs ne tik Ligoninei, bet ir 
pacientams. „kauno klinikose jau 
dvejus metus sėkmingai vykdomos 
autologinės kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacijos. tikimės, 
kad ląstelių terapija, kaip viena iš 
pažangiausių medicinos vystymosi 
krypčių, bus plėtojama mūsų Ligo-
ninėje ir pritaikoma onkologinėmis 
ir hematologinėmis ligomis sergan-
tiems pacientams“. mokslininkai ir 
gydytojai siekia išgry ninti, padauginti 
imunines žmogaus ląsteles, pakeisti 

jų savybes taip, kad jos efektyviau 
nugalėtų vėžines ligas ir infekcijas. 
ši medicinos sritis yra nauja, ino-
vatyvi, dinamiškai plėtojama, todėl 
reikalingas įvairių sričių specialistų 
bendradarbiavimas. konferencijoje 
dalyvavęs europos jungtinio akredita-
vimo komiteto JaCie atstovas eoin’as 
mcgrath’as pabrėžė, kad bendradar-
biavimas, diskusija su pacientais, 
gydytojais, administracijos atsto-
vais yra svar būs žingsniai, siekiant 
gerinti a tlie kamų transplantacijų 
kokybę. „aki vaizdu, kad kaunas turi 
didelį potencialą ir padarė nemažą 
pažangą perpas  taruosius metus“, – 
teigė e. mcgrath’as. 

žilvinas Padaiga, slaugos fakulteto 
dekanė prof. Jūratė macijauskienė, 
administracijos ir finansų direktorius 
Justas Babarskas, tarptautinių pro-
gramų koordinatorė gintarė diliūnie-
nė – lankėsi astanoje (kazachstanas). 
susitikimo su kazachstano respubli-
kos sveikatos apsaugos ministru e. a. 
Birtanovu  metu buvo pristatyta Lsmu 
veiklos kazachstane rezultatai ir su-
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Nutarimai
Prof. rytis Prekeris, kolorado universiteto medicinos mokyklos 
Ląstelės ir vystymosi biologijos katedros laboratorijos vadovas, 
yra vienas iškiliausių mokslininkų, tiriančių naviko ir naviko ka-
mieninių ląstelių dalijimosi procesus ir šia tema yra publikavęs 
daugiau nei 50 straipsnių prestižiniuose pasaulio žurnaluose. Jis 
yra daugelio nacionalinio sveikatos instituto (National Institute 
of Health, Jav) grantų vadovas ir vykdytojas, sudarantis sąlygas 
Lietuvos mokslininkams ir doktorantams stažuotis savo labora-
torijoje, padedantis įdiegti įgytas žinias Lietuvos universitetuose 
(Lsmu, vu) ir kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu 
vykdantis bendrus mokslinio tyrimo projektus ir vadovaujantis 
doktorantams. atsižvelgdamas į prof. r. Prekerio nuopelnus Lie-
tuvos ir pasaulio mokslui, senatas nutaria siūlyti prof. r. Prekerį 
apdovanoti mokslo premija, skiriama lietuvių kilmės mokslinin-
kams ir Lietuvos respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, 
gyvenantiems užsienyje – už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir 
pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse.

2015 m. rugpjūčio 31 d. dr. nora kupstytė apgynė daktaro diserta-
ciją „Širdies vainikinių arterijų kalcinozės, trombozės ir ankstyvo-
sios stentų trombozės klinikinių ir genetinių prognozės veiksnių 
paieška“.
dr. nora kupstytė, vykdydama mokslinį tyrimą disertacijos 
tema, aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje: iš viso paskelbė 20 
spausdintų darbų. iš jų 4 straipsniai „Clarivate analytic Web of 
science“ duomenų bazės mokslo leidiniuose (1 straipsnis žurnale 
„Pharmacogenomics“ iF = 3,218, 1 straipsnis žurnale „disease 
markers“ iF = 1,562, 1 straipsnis žurnale „Blood coagulation & 
fibrinolysis“ iF = 1,403 ir 1 straipsnis žurnale „medicina“ iF = 
0,446). mokslininkė paskelbė 1 straipsnį recenzuojamame mokslo 
leidinyje, pristatė 11 pranešimų tarptautinėse konferencijose, 4 
iš jų užsienyje. autorė yra skaičiusi pranešimus tarptautiniuose 
kongresuose išeminės širdies ligos diagnostikos ir gydymo, ge-
netinių veiksnių ir aterosklerozės sąsajų, antiagregantų terapijos 
efektyvumo įvertinimo temomis.
dr. nora kupstytė nuo 2012 m. dalyvavo projekte „Biotechnologi-
jos ir biofarmacijos nkP mteP veiklos vykdymas medicininės mo-
lekulinės diagnostikos, transkriptomikos bei rnr-omikos tema-
tikose“ (vadovas prof. L. Jonaitis, nr. vP1-3.1-šmm-08-k-01-021) 
ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame projekte 2013–2015 
m. „Personalizuotas gydymas klopidogreliu atsižvelgiant į ligonio 
genotipą“ (vadovas dr. v. tatarūnas, nr. miP-038/2013). 
tęsdama aktyvią mokslinę veiklą po disertacijos gynimo dalyvau-
ja Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame projekte „Ūminiais 
išeminiais sindromais sergančių ligonių personalizuotas gydymas 
antiagregantais: kraujo krešėjimo sistemos biožymenys“ (vado-
vas dr. v. tatarūnas, nr. sen-09/2015, 2015–2018 m.), vykdo akty-
vią gautų mokslinių rezultatų sklaidą.
senatas nutaria siūlyti Lietuvos mokslų akademijai skirti dr. norai 
kupstytei Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų sti-
pendiją.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 
Lsmu) statuto (žin., 2010, nr. 81-4231; 2012, nr. 81-4227, i. k. 
1121010nuta0Xi-2147) antrojo skirsnio 37 punkto 6 papunkčiu 
ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės 
vardų suteikimo nuostatais (patvirtinta 2014 m. gegužės 16 d. 
nutarimu nr. 46-15; nauja redakcija nuo 2016 m. gruodžio 23 d., 
patvirtinta nutarimu nr. 83-6), senatas nutaria suteikti dr. vyte-
niui arvydui skeberdžiui profesoriaus pedagoginį vardą ir išduoti 
atestatą; dr. astai marijai inkėnienei docento pedagoginį vardą ir 
išduoti atestatą; dr. giedrei Jurkevičienei docento pedagoginį var-
dą ir išduoti atestatą; dr. ingai vaitkevičienei docento pedagoginį 
vardą ir išduoti atestatą; dr. redai žemaitienei docento pedagogi-
nį vardą ir išduoti atestatą.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 
Lsmu) statuto (žin., 2010, nr. 81-4231, i. k. 1101010nuta00Xi-973) 
antrojo skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu, Lsmu rektoriaus teiki-
mu ir slaptojo balsavimo protokolais, senatas nutaria patvirtinti 
išrinktą prof. Jūratę macijauskienę – Lsmu medicinos akademijos 
slaugos fakulteto dekane.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 
Lsmu) statuto (žin., 2010, nr. 81-4231, i. k. 1101010nuta00Xi-973) 
antrojo skirsnio 37 punkto 15 papunkčiu, Lsmu rektoriaus teiki-
mu ir slaptojo balsavimo protokolais, senatas nutaria patvirtinti 
išrinktą prof. antaną šidlauską – Lsmu medicinos akademijos 
odontologijos fakulteto ortodontijos klinikos vadovu.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 
darbo reglamento 48 punktu ir atsižvelgdamas į posėdžio sekre-
toriaus doc. gintaro Zamoko teikimą senatas nutaria 6 mėne-
siams patvirtinti tokios sudėties senato balsų skaičiavimo komi-
siją: doc. dr. gytis svirskis; Lukas šemeklis; indrė šveikauskaitė; 
dr. rimantas treinys; dr. sonata trumbeckaitė.

vadovaudamasis Lietuvos respublikos mokslo ir studijų įstatymo 
(žin., 2009, nr. 54-2140) 72 straipsniu, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto statutu (žin., 2010, nr. 81-4231), Lsmu kvalifikacinių 
ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigy-
bėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų par-
eigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų atestavimo tvarka, patvirtinta Lsmu senato 2016 m. 
birželio 17 d. nutarimu nr. 75-08, senatas nutaria pakeisti 2016 
m. rugsėjo 23 d. Lsmu senato nutarimu nr. 78-05 patvirtintą Lsmu 
Profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų priėmimo ir atestaci-
jos komisijos sudėtį ir patvirtinti tokios sudėties Lsmu Profesorių 
ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisiją: 
pirmininkas: prof. remigijus žaliūnas, pavaduotoja: prof. vaiva 
Lesauskaitė, sekretorė: prof. angelija valančiūtė. nariai: prof. 
vilmantė Borutaitė, prof. renaldas Jurkevičius, prof. mindaugas 
malakauskas, prof. kęstutis Petrikonis, robertas Pranevičius, 
studentas, prof. evaldas girdauskas, Hamburgo ependorfo uni-
versiteto centrinė ligoninė, vokietija prof. rymantas kažys, ktu, 
prof. vida mildažienė, vdu, prof. sigitas stanys, ktu.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (žin., 2010, nr. 81-
4231) 37 p. 22 pp. nuostatomis, išklausęs prorektorės mokslui 
prof. vaivos Lesauskaitės, nutaria: 
1. Pritarti medicinos akademijos elgesio medicinos ir neuromoks-
lų institutų reorganizacijai:
1.1. Sujungiant elgesio medicinos ir neuromokslų institutus; 
1.2. reorganizuotam naujam mokslo institutui paliekant pavadi-
nimą – neuromokslų institutas;
1.3. Išrenkant ir sudarant naujo mokslo instituto valdymo orga-
nus – direktorių ir tarybą.
2. siūlyti rektoriui 1 punkte suformuluotą Lsmu ma elgesio me-
dicinos ir neuromokslų instituto reorganizacios klausimą teikti 
svarstyti ir tvirtinti universiteto taryboje.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, vadovaudamasis 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (žin., 2010, nr. 81-
4231) 37 p. 22 pp. nuostatomis, išklausęs gyvulininkystės institu-
to direktorės dr. violetos Juškienės informaciją, nutaria: 
3. Pritarti šiems gyvulininkystės instituto struktūriniams pertvar-
kymams: 
3.1. Sujungti gyvūnų veisimo ir genetikos skyrių ir gyvūnų repro-
dukcijos skyrių, pavadinimą pakeisti į „gyvūnų veisimo ir repro-
dukcijos skyrius“;
3.2. Priskirti gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio iš-
saugojimo ex situ laboratoriją gyvūnų veisimo ir reprodukcijos 
skyriui;
3.3. Priskirti Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo 
laboratoriją ir gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo 
tyrimų laboratoriją gyvūnų mitybos ir pašarų skyriui;
3.4. Nustatyti tokią naują gyvulininkystės instituto struktūrą 
(nauja struktūros redakcija):
3.4.1. gyvūnų veisimo ir reprodukcijos skyrius:
3.4.1.1. gyvūnų reprodukcijos laboratorija;
3.4.1.2. genetinių tyrimų laboratorija;
3.4.1.3. gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo 
ex situ laboratorija.
1.4.2. gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius:
1.4.2.1. gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų 
laboratorija;
1.4.2.2. Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo labora-
torija.
3.4.2. ekologijos skyrius.
3.4.3. Chemijos laboratorija.
3.4.4. Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordi-
navimo centras.
3.4.5. eksperimentinės plėtros ir bandymų skyrius.
3.4.6. Ūkio tarnyba.
3.4.7. administracija.
4. Siūlyti rektoriui 1 punkte suformuluotą Lsmu va gyvulininkys-
tės instituto struktūros pertvarkos planą teikti svarstyti ir tvirtinti 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryboje.

vadovaudamasis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo minis-
tro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu nr. v-149 „dėl mokslo doktorantū-

ros nuostatų patvirtinimo“ ir senato mokslo ir studijų komisijos 
siūlymu, senatas nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantū-
ros komitetų sudėtį.
2. šis nutarimas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Priedas:
1 doktorantūros komitetai.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 
(žin., 2010, nr. 81-4231) 23 punkto 10 papunkčio, 37 punkto 12 ir 
19 papunkčių nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to senatas nutaria:
1. Pritarti, kad rektorius universiteto tarybai teiktų tvirtinti vien-
tisųjų studijų, pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros) 
studijų pakopų bei rezidentūros studijų 2017 metų studijų kainas 
ir įmokų dydžius, tiesiogiai nesusijusius su studijų programos 
įgyvendinimu (1 priedas).
2. Pritarti, kad rektorius universiteto tarybai teiktų tvirtinti bendrą 
2017 m. priėmimo į Lsmu i kursą studentų skaičių: į pirmosios pa-
kopos ir vientisųjų studijų programas – 1541, į antrosios pakopos 
studijų programas – 456; į papildomąsias studijas – 106.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 
Lsmu) statuto (žin., 2010, nr. 81-4231; 2012, nr. 81-4227, i. k. 
1121010nuta0Xi-2147) 37 straipsnio 22 punktu, viešųjų įstaigų 
įstatymu (žin. 1996, nr. 68-1633, i. k. 0961010ista00i-1428) 5 str. 
10 d. ir 12 str. bei všĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
praktinio mokymo ir bandymų centras“ įstatų (Lsmu senato 
2011 m. sausio 21 d. nutarimas nr. 5-09) 32.5 punkto nuosta-
tomis, senatas nutaria tvirtinti všĮ „Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras“ metinę fi-
nansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.

vadovaudamasis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo minis-
tro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu nr. v-149 „dėl mokslo doktorantū-
ros nuostatų patvirtinimo“ bei senato studijų ir mokslo komisijos 
siūlymu, senatas nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto doktorantūros studijų reglamentą.

Priedas:
1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų 
reglamentas, 24 lapai.

vadovaudamasis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo minis-
tro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu nr. v-149 „dėl mokslo doktorantū-
ros nuostatų patvirtinimo“ bei senato studijų ir mokslo komisijos 
siūlymu, senatas nutaria patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ir vytauto didžiojo universiteto biomedicinos mokslų 
srities biofizikos krypties doktorantūros studijų reglamentą.

Priedas:
1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir vytauto didžiojo uni-
versiteto biomedicinos mokslų srities biofizikos krypties dokto-
rantūros studijų reglamentas, 24 lapai.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvirtinti 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos 
veterinarijos fakulteto nuostatus.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 
(žin., 2010, nr. 81-4231) 37 punkto 19 papunkčio nuostatomis, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria: 
1. Papildyti Lsmu 2017 metų studentų priėmimo taisyklių ii dalies 
1 punktą „studijų programos“ :
Pastaba: į studijų programą „Socialinis darbas medicinoje“ vyk-
domas išankstinis priėmimas (priėmimo datos nurodytos II sky-
riaus 4.1.1–4.1.2 punktuose).
2. Papildyti Lsmu 2017 metų studentų priėmimo taisyklių ii dalies 
4 punktą „Priėmimo vykdymas“ :
4.1.1. Išankstinis priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) 
nuolatinių studijų programą „socialinis darbas medicinoje“ skir-
tas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti valstybės 
nefinansuojamose vietose ir vidurinį arba jam atitinkantį išsilavi-
nimą yra įgiję 2016 m. ir anksčiau. 

lsmu senato Posėdyje. 2017 m. gegužės 19 d.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 
ir dokumentų registravimas

2017-06-26–2017-07-14 darbo dienomis 
9.00–16.00 val.

konkursinės eilės sudarymas ir 
skelbimas

2017-07-17 nuo 12.00 val.

apeliacijų priėmimas 2017-07-17 12.00–14.00 val.

apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų 
paskelbimas

2017-07-17 iki 16.00 val.

Pakviestųjų studijuoti dokumentų 
priėmimas (sutarties pasirašymas)

2017-07-18 11.00 val.–2017-07-19 16.00 
val.

Pastabos: 1. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal „geriausiai vidurinio 
ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą“; 
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Proveržis onkologijos srityje – molekulinė ir ląstelinė 
teraPija

onkologijos ir hematologijos klinikos 
Hematologijos skyriaus vadovas doc. 
rolandas gerbutavičius tikino, kad 
vienas iš svarbiausių klinikos tikslų – 
siekti europinės JaCie akreditacijos.
autologinė kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacijos programa 
kauno klinikose buvo pradėta ir 
plėtojama vadovaujant žymiam he-
matologui ir kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacijos specialistui, 
Leipcigo universiteto onkologijos 
ir hematologijos klinikos vadovui 
profesoriui dietger’iui niederwie-
ser’iui. Profesorius nuotoliniu būdu 
kiekvieną savaitę kauno klinikų 

gydytojus konsultuoja pacientų gy-
dymo klausimais ir šiandien tapo 
pirmuoju kauno klinikų tarptautiniu 
garbės patarėju. „konferencijos metu 
pristačiau pirmą sėkmingą ląstelių 
terapijos atvejį, kai buvo pritaikyta 
alogeninė kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacijos procedūra. 
kauno klinikose kaulų čiulpų trans-
plantacija yra sėkmingai atliekama ir 
taikoma, todėl manau, kad naujasis 
ląstelių terapijos gydymas suteiks 
naujų galimybių gydytojams dar 
veiksmingiau gydyti, o pacientams – 
daugiau vilties įveikti ligą“, – teigė 
profesorius. 
konferencijoje dalyvavo pasauli-

nio pripažinimo sulaukę ekspertai 
iš vokietijos, olandijos, ispanijos, 
Lenkijos. „didelį dėmesį skyrėme 
kraujodaros kamieninių ląstelių 
transplantacijų standartizavimo ir 
teisės aktų parengimo klausimams 
aptarti. taip pat džiugu, kad kauno 
klinikose įdiegtas telemedicinos me-
todas sėkmingai naudojamas ir lei-
džia pacientams pasiūlyti pasaulyje 
pripažinto eksperto konsultacijas“, – 
sakė onkologijos ir hematologijos 
klinikos vadovė prof. elona Juozaity-
tė. Prof. d. niederwieser’is antrino, 
kad be tinkamai išmokyto personalo 
toks metodas nebūtų veiksmingas. 
„išklausę mokymus Leipcige, kauno 

klinikų gydytojai čia, kaune, turi 
dideles galimybes ateityje įdiegti 
ląstelinės terapijos metodą.“ 
Pacientų organizacijos „už gyvenimą“ 
pirmininkė ona žukienė, pati artimo-
je aplinkoje susidūrusi su onkologine 
liga, džiaugėsi girdėdama, kad paci-
entams atsiveria plačios gydymo ga-
limybės. „manau, kad pacientai ne-
turėtų užsisklęsti savyje ir nutraukti 
bendravimą. svarbu dalytis patirtimi, 
išgyvenimais, vienytis ir tokiu būdu 
stengtis padėti vieni kitiems“. 
nuo 2015 m. vidurio kauno klinikose 
autologinės kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacijos sėkmingai 
atliktos 30 pacientų, sergančių mie-

lomine liga, dviem pacientams taiky-
tos tandeminės transplantacijos – iš 
viso atlikta 32 transplantacijos. 
autologinė kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacija yra ypač 
svarbi mielomine liga, limfoma ser-
gančių žmonių ir kai kurių solidinių 
navikų modernaus gydymo sudeda-
moji dalis. Po šios transplantacijos 
daugumai pacientų pavyksta pasiekti 
ilgai trunkantį ligos atoslūgį. kauno 
klinikos 2017 metų pradžioje tapo 
pirmuoju transplantacijų centru 
Lietuvoje, pelniusiu tarptautinį ser-
tifikatą.

Kauno klinikų informacija

4.1.2. Išankstinio priėmimo datos.
2. Prašymai ir reikalingi dokumentai, nurodyti ii skyriaus 5 punk-
te, teikiami Lsmu Priėmimo komisijai: santakos slėnio naujausių 
farmacijos ir sveikatos technologijų centras (sukilėlių pr. 13, kau-
nas). išsami informacija tel. 8 686 10217.
3. Papildyti Lsmu 2017 metų studentų priėmimo taisyklių iv da-
lies 1 punktą „studijų programos“: 
1.1. Papildomos 60 kreditų apimties studijos asmenims, įgiju-
siems slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam 
lygiavertį išsilavinimą užsienyje ir ketinantiems studijuoti antro-
sios studijų pakopos išplėstinės slaugos praktikos studijų progra-
mą anglų kalba.

vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 
Lsmu) statuto (žin., 2010, nr. 81-4231; 2012, nr. 81-4227, i. k. 
1121010nuta0Xi-2147) 23 p. 14 p. p., 37 p. 12 p. p., všĮ Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų cen-
tro įstatų 29 p. 20 p. p. ir 49 punkto nuostatomis, senatas nutaria:
1. Leisti parduoti ilgalaikį materialųjį turtą (sąrašas pridedamas). 
2. Leisti parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris teisės aktų nu-
statyta tvarka yra pripažintas netinkamu (negalimu naudoti).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas nutaria patvir-
tinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų 
tarnybos pakeistus ir nauja redakcija išdėstytus nuostatus.

Prof. Rimantas benetis, senato pirmininkas
Prof. Jūratė Macijauskienė, senato sekretorė

eil. 
nr. turto pavadinimas inventorinis nr. metai

1. skystojo kuro kolonėlė N-6 1985

2. skystojo kuro kolonėlė N-8 1982

3. Cisterna 25 kub. m. N-10 1976

4. Cisterna 50 kub. m. N-11 1983

5. Cisterna 50 kub. m. N-12 1983

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato
2017 m. gegužės 19 d. nutarimo nr. 90-16

1 priedas
Leidžiamo Parduoti iLgaLaikio materiaLioJo turto sĄrašas

lsmu senato Posėdyje. 2017 m. gegužės 19 d.

 2 p.

(iš dešinės): eoin’as mcgrath’as – JaCie komiteto atstovas, anita Waldmann, viena iš Pasaulinės pacientų kaulų čiulpų transplantacijos draugijos įkūrėjų, onkologijos ir hematologijos klinikos Hematologijos 
skyriaus vadovas doc. rolandas gerbutavičius, kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. renaldas Jurkevičius, Leipcigo universiteto onkologijos ir hematologijos klinikos vadovas prof. dietger’is 
niederwieser’is, onkologijos ir hematologijos klinikos vadovė prof. elona Juozaitytė ir pacientų organizacijos „už gyvenimą“ atstovė ona žukienė.                                                       v. kizinevic nuotr.

 1 p.
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gegužės 9–13 d. slovėnijoje ma-
ribore vyko kasmetis Erasmus+ 

koordinatorių kongresas ir paroda 
„eracon 2017“. šiais metais 13-ąjį 
kongresą ir parodą organizavo 
mariboro universitetas. apie 350 
dalyvių iš 38 pasaulio šalių dalyvavo 
paskaitose, seminaruose, teminėse 
diskusijose ir forumuose. didžiausias 
dėmesys buvo skirtas Erasmus+ 
programos 30 metų veiklai pažymėti, 
europos aukštojo mokslo kokybei ir 
tarptautiškumui skatinti, Erasmus+ 
programos veikloms organizuoti bei 
gerosios patirties sklaidai. Lietu-
vos sveikatos mokslų universitetui 
kasmetiniame kongrese atstovavo 
tarptautinių programų koordinatorės 
Jurgita grigienė ir agnė Jašauskaitė. 
šventinę ceremoniją atidarė ir 
dalyvius pasveikino europos Eras-

mus+ koordinatorių asociacijos 
prezidentas ir jos įkūrėjas profeso-
rius gregoris makrides’as iš kipro 
universiteto. Jis pristatė Erasmus+ 
programos rezultatus, tolesnes 
programos vykdymo gaires. Prof. 
g. makrides’as padėkojo visiems 
universitetų Erasmus+ koordina-
toriams už kasdienį prasmingą 
jų darbą, kurio dėka per 678 000 
programos dalyvių turi galimybę 
studijuoti, mokytis, dirbti ir užsiimti 
savanoriška veikla užsienyje. 1987 
m. prasidėjo kukli aukštųjų mokyklų 
studentams skirta judumo programa, 
kurioje pirmaisiais metais dalyvavo 
vos 3 200 studentų. Per pastaruosius 
30 metų ši kukli programa tapo pa-
vyzdine programa, kuria kasmet gali 
pasinaudoti beveik 300 000 aukštųjų 
mokyklų studentų.

Per šį laiką programa išsiplėtė – pa-
gal ją teikiamos galimybės tam tikrą 
laiką studijuoti ir atlikti stažuotę 
ir (arba) praktiką tiek aukštųjų 
mokyklų, profesinio mokymo 
įstaigose besimokantiems asmeni-
ms, vykdyti jaunimo, savanorių ir 
darbuotojų mainus visose švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto srityse. 
nuo 2014 m. programa vadinama 
„erasmus+“, nes ja gali pasinau-
doti daugiau žmonių dėl siūlomų 
įvairesnių galimybių.
kongreso metu e. Zeniou’as, eu-
ropos Erasmus+ koordinatorių vi-
ceprezidentas, ir Joao’as Pinto’as, 
Erasmus+ studentų tinklo preziden-
tas, pristatė Erasmus+ programos 
metų barometrą. anot pranešėjų, 
sėkmingas duomenų ir statistikos 
panaudojimas gali turėti didžiulės 

įtakos studentų ir personalo mobi-
lumo veikloms gerinti bei tolesnei 
plėtrai. 2015–2016 akademiniais 
mokslo metais atlikta internetine 
apklausa buvo siekta apibendrinti 
studijų ir praktikos užsienyje mobi-
lumo pripažinimo, atviros prieigos 
kalbos kursų reikšmę. 
Paul’as Leys’as, gento universiteto 
(Belgija) tarptautinių ryšių padalinio 
specialistas, pasidalijo sėkmingai 
veikiančia duomenų struktūrizavimo 
ir analizavimo platformos „eQua-
tiC“ sėkme. vartojant šią programą 
ir tam tikrus indikatorius galima 
lengvai transformuoti tekstų duo-
menis į vaiz dinius, ir atvirkščiai. tai 
palengvina šalims partnerėms ben-
dradarbiauti. didelis sistemos priva-
lumas – šalys partnerės gali įvertinti 
viena kitą atviroje prieigoje ir šie 

„eracon 2017“: erasmus+ Programos metų Pasiekimai ir ateities iššūkiai
duomenys yra lengvai prieinami 
abiem šalims. sukurta informacinė 
programa leidžia tobulinti mobi-
lumo veiklų organizavimą, spręsti 
iškylančias problemas, užtikrinti 
nuolatinę komunikaciją tarp šalių 
partnerių institucijų.
Pagrindinė kongreso idėja „net-
working-Connecting-Collaborating“ 
kvietė dalyvauti diskusijoje, keistis 
idėjomis. kongreso metu vykusioje 
aukštojo mokslo parodoje „go-
-exchange education Fair“ buvo 
sulaukta pasiūlymų bendradar-
biauti medicinos, farmacijos, slau-
gos studijų srityse. taip pat buvo 
išnaudota puiki galimybė susitikti 
esamus Erasmus+ partnerius ir ap-
tarti praktinius mainų organizavimo 
klausimus.

TRSC informacija

Jolanta Jonikienė,
rinkodaros ir komunikacijos tarnyba

Kada vyko tarptautinis kongresas 
Turkijoje ir koks jo pavadinimas? 
Kokiose šalyse Jūs dar dalyvavote 
konferencijose prieš atvykdama į 
Turkiją?
9-as tarptautinis veterinarinės me-
dicinos studentų mokslinių tyrimų 
kongresas (The 19th International 
Veterinary Medicine Students Scienti-
fic Research Congress) vyko gegužės 
2–4 dienomis stambule (turkija). 
mano pranešimas užėmė 2-ąją 
vietą. Prieš tai dalyvavau 12-ojoje 
tarptautinėje mokslinėje konferenci-
joje (the 12th international scientific 
Conference „students on their Way 
to science“) balandžio 21 d. Jelgavo-
je (Latvija). veterinarinės medicinos 
sekcijoje užėmiau 3-iąją vietą. kon-
ferencija, kurioje debiutavau buvo 
Lsmu smd organizuota 68-oji Jaunųjų 
mokslininkų ir tyrėjų konferencija, 
vykusi 2016 m. gegužės 25–27 d. 
kaune.

rugilė dauliūtė – tarPtautinio kongreso Prizininkė

Kieno paskatinta nusprendėte 
dalyvauti kongrese Turkijoje? 
mokydamasi pirmajame kurse 
Lsmu intranete perskaičiau Lsmu 
veterinarijos fakulteto dekanės 
prof. dr. v. riškevičienės skelbimą 
apie kongresą turkijoje. Labai 
susidomėjau, pradėjau mąstyti, kokį 
mokslinį darbą galėčiau parašyti, 
kad patekčiau į kongresą. kiek 
save prisimenu, visada domėjausi 
žirgais, todėl jau iš anksto žinojau 
savo tyrimo objektą. tuo metu 
neturėjau mokslinio darbo atlikimo 
patirties, tačiau, pradėjusi tyrimą, po 
truputį viskas ėmė aiškėti. žinoma, 
darbai užtruko, tačiau po dvejų 
metų svajonę pasiekiau ir gavau 
pakvietimą atvykti į stambulą. mane 
labai palaikė ir skatino darbo vado-
vai: dr. audrius kučinskas ir veteri-
narijos gydytoja vilma Zigmantaitė. 
Be jų pagalbos, tikriausiai būčiau 
sustojusi pusiaukelėje.
Kokia tema skaitėte pranešimą? Pa
pasakokite apie savo pranešimą? 
turkijoje anglų kalba skaičiau 

pranešimą „analysis of equine gas-
tric ulceration syndrome 2011–2016“ 
(„arklių skrandžio opos sindromo 
analizė 2011–2016 metais“).tyrimą 
sudarė dvi dalys. Pirmoji dalis buvo 
atlikta skerdykloje, kur makroskopiš-
kai tyriau 86-ių skerdžiamų arklių 
skrandžius, o antroji atlikta veterina-
rijos akademijos stambiųjų gyvūnų 
klinikoje, kur 58-iems arkliams 
buvo atlikta gastroskopija. surinkta 
tirtų individų anamnezė, nustatyti 
skrandžio opų sunkumą pagal 
autorių Andrews’ą (1999). nagrinėta 
žirgų amžiaus, lyties ir opų susi dary-
mo vietos įtaka skrandžio gleivinės 
pažeidimo sunkumui.
Kodėl pranešimas gavo tokį aukštą 
vertinimą? Kas vertino pranešimus? 
Pasaulyje daugiausia atlikta spor-
tinių žirgų skrandžio opos tyrimų, 
ypač grynakraujų lenktyninių 
žir gų, kuriems net 47–100 proc. 
diag nozuojama skrandžio opa. 
sker džiamiems arkliams tyrimų 
daryta kur kas ma žiau. Įdomu, 
kad mano tyrime visiems arkliams 
(n = 144) diagnozuotos skrandžio 
opos (100 proc.). taigi aukš tam 
įvertinimui įtakos galėjo turėti tyrimo 
unikalumas, taip pat anglų kalbos 
žinios, laisvumas pristatinėjant 
temą. žodinius pranešimus vertino 
profesorių ir daktarų laipsnius turinti 
žiuri iš turkijos, o mokslinį komitetą 

sudarė nariai iš turkijos, Jav, slo-
vėnijos, Bosnijos ir Hercegovinos, 
Bulgarijos, makedonijos.
Iš kokių šalių buvo susirinkę stu
dentai? 
dauguma studentų buvo iš turkijos, 
taip pat svečiai iš Čekijos, Bulgarijos, 
makedonijos, rusijos. žodinius pris-
tatymus (oral presentation) atliko 66 
studentai.
Kam norėtumėte padėkoti ir kokie 
Jūsų ateities planai? 
nuoširdžiai dėkoju savo darbo vado-
vams dr. audriui kučinskui ir vilmai 

Zigmantaitei už visokeriopą pagalbą, 
mano mąstysenos praplėtimą ir 
svajonių įgyvendinimą. Birželio 
mėnesį vyksiu stažuotis į žirgų 
kliniką vokietijoje, nuo rugsėjo tęsiu 
mokslus vengrijoje, Budapešte pagal 
Erasmus+ programą. taip pat ir to-
liau kursiu sau naujus iššūkius, ku-
rie leistų tobulėti ne tik profesinėje 
veikloje, bet lavintų mane kaip 
asmenybę. visiems skaitytojams 
linkiu atrasti gyvenimo pusiausvyrą, 
pozityvumą ir pajausti artėjančios 
vasaros nuotykių aromatą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto 
veterinarinės medicinos III kurso studentė Rugilė Dauliūtė LSMU 
atstovavo 9-ajame tarptautiniame veterinarinės medicinos studentų 
mokslinių tyrimų kongrese Turkijoje (The 19th International Vete-
rinary Medicine Students Scientific Research Congress). Po vizito 
mergina sutiko pasidalyti įspūdžiais. 

asmeninė nuotr.

a. Jašauskaitės ir J. grigienės nuotr.
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Vita, sužinojusi, kad laukiasi tre-
čiojo vaikelio, juokavo: „Jis yra 

mano išsvajotas ir vyro suplanuo-
tas.“ vaikelis buvo labai laukiamas, 
tačiau po antrojo nėštumo, kuris 
baigėsi neplanuota cezario pjūvio 
operacija, moteris baiminosi. Ją vis 
kankino bloga nuojauta. Juo labiau, 
kad ir nėštumo pradžia buvo kom-
plikuota, nors medikai nieko grės-
mingo nenustatė. apie 18–20 savaitę 

sėkminga Pacientės istorija – daugiadalykės komandos Profesionalus 
ir kruoPštus darbas

apsilankius pas medikus kaune buvo 
nustatyta, kad placenta įaugusi į 
gimdos sieną cezario pjūvio rando 
srityje. tuomet ir pradėjo aiškėti, kad 
moters situacija yra komplikuota.

Tolimoji cezario operacijos kompli
kacija
„situacija tikrai buvo sudėtinga: 
ultragarsinio tyrimo metu diagnozuo-
ta placentos pirmeiga, o placentos 

audinys peraugo gimdos sieną, ste-
bėtas placentos įaugimas ir į šlapimo 
pūslės sieną“, – prisiminė kauno kli-
nikų akušerijos ir ginekologijos klini-
kos gimdymo skyriaus vadovas prof. 
mindaugas kliučinskas. „ši klinikinė 
situacija – tai tolimoji cezario pjūvio 
operacijos komplikacija, kai placenta 
tvirtinasi pjūvio srityje ir sukelia 
grėsmes tiek nėščiosios, tiek kūdikio 
gyvybei. norisi moterims priminti, 
kad cezario operacijai atlikti turi būti 
aiškios medicininės indikacijos, nes 
tai yra intervencija, sukelianti riziką 
ir galimas komplikacijas.“
medikai tikėjosi išlaukti iki 36 sa-
vaitės ir tuomet planavo operaciją, 
kurios metu būtų užgimęs kūdikis 
ir kartu pašalinta moters gimda. 
tačiau 35 savaitę moteriai prasidėjęs 
gausus kraujavimas planus sugriovė. 
„vidury nakties supratome, kad kaž-
kas labai blogai. iš pradžių nežinojo-
me, ko griebtis“ – pasakojo moteris. 
„skambinome bendruoju pagalbos 
telefonu ir susisiekėme su kauno 
klinikomis. sutarėme, kad greitosios 
medicinos pagalbos automobilis mus 
pasitiks prie muravos. visą kelią 
kalbėjome telefonu su greitosios 
medicinos pagalbos medikais. Jie jau 
mūsų laukė, atvykus suteikė visą pa-
galbą – tuomet tapo ramiau“, – pri-
siminė vita.Prof. m. kliučinskas at-
kreipia dėmesį, kad tokiais atvejais, 
kai nėščioji kraujuoja, būtina kviesti 
greitąją medicinos pagalbą. „Jei ne-
tenkama daug kraujo, kiekviena se-
kundė tampa svarbi. Būtina užtikrinti 
nėščiosios hemodinamiką, atkuriant 
netekto kraujo kiekius skysčiais“, – 
įspėjo prof. m. kliučinskas.

Pirma tokia operacija Lietuvoje
iki vitos Lietuvoje buvo vienas 
radikalus tokios būklės gydymas – 
atlikta rizikinga operacija, kurios 
metu pašalinama gimda ir dalis 
šlapimo pūslės. tokių operacijų 
metu išlieka didelė nukraujavimo 
grėsmė. tačiau 2016 metų vasarą 
kauno klinikose viešėjęs gydytojas 
iš Londono st. george’o ligoninės 
edwinas Chandraharanas pristatė 
metodiką, kaip tokiais atvejais ga-
lima išsaugoti moters gimdą. Pirmą 
kartą Lietuvoje buvo atlikta tokia 
operacija, kuri pareikalavo daugia-
dalykės komandos profesionalaus ir 
kruopštaus darbo. 
„Prieš operaciją vitai atlikome 
unikalią procedūrą. Jos metu gydy-
tojas intervencinis radiologas doc. 
r. s. kaupas į abipuses vidines 
klubines arterijas įkišo kateterius su 
balionėliais – kad gimus naujagimiui 
būtų sumažinta kraujavimo tikimy-
bė“, – pasakojo prof. m. kliučinskas. 
operacijos metu dalyvavo gydytojas 
urologas, trys akušeriai ginekolo-
gai, anesteziologas, intervencinis 
radiologas. moteris kraujavo, todėl 
svarbus buvo ir bendradarbiavimas 
su kauno klinikų kraujo centru, 
kuris tiekė reikiamos grupės kraujo 
atsargas. tik dėl šios daugiadalykės 
komandos profesionalaus ir kruopš-
taus darbo vitos istorija turėjo tokią 
sėkmingą pabaigą“, – kalbėjo prof. 
m. kliučinskas. 
Po operacijos moteris buvo stebima 
kas mėnesį dėl galimų komplika-
cijų. šiandien, praėjus daugiau nei 
metams po operacijos ir dukrytės 
gimimo, vita jaučiasi puikiai. Per 

praėjusius metus kauno klinikoje 
sėkmingai buvo atliktos dar trys 
panašios operacijos.

Motinystės pamokos ir psichologinis 
palaikymas
„Baisiausia buvo nežinia ir suvo-
kimas, kad nuo manęs jau niekas 
nebepriklauso. visiškai atsidaviau į 
medikų rankas, tikėjau jais ir mel-
džiausi. Labai norėjau pamatyti, kaip 
auga mano vaikai“, – pasakojo vita. 
„esu labai dėkinga gydytojui prof. 
m. kliučinskui už jo profesionalų 
darbą, šilumą ir begalinį rūpestį. taip 
pat ir visam klinikos personalui. Ypa-
tinga vyresniųjų slaugytojų, akušerių 
šiluma ir rūpestis padėjo ištverti 
šį kritinį periodą. iki šiol pamenu, 
kaip akušerės man gulint reanima-
cijoje padėdavo surinkti pirmuosius 
priešpienio lašelius mano mažylei. 
Jų pamokyta, pakonsultuota žindau 
iki šiol. taip pat aktyviai padedu ir 
kitoms moterims – kaimynėms, drau-
gėms, kurios prašo patarimo, nepa-
lūžti susidūrus su pirmaisiais žindy-
mo sunkumais. trečiasis mano vaikas 
išmokė mane kitokios motinystės – 
už tai esu dėkinga ne tik savo dukry-
tei, bet ir kauno klinikų medikams, 
akušeriams bei slaugytojams.“ 
akušerijos ir ginekologijos klinikos 
personalas konsultuoja besilaukian-
čias moteris ir jaunas mamas įvairiais 
su motinyste susijusiais klausimais. 
šiais metais klinikoje taip pat įkurta 
„akademija šeimai“, kurioje savano-
riškai dirbantys specialistai nuolat 
kviečia moteris į seminarus ir konsul-
tacijas.

Kauno klinikų informacija

gegužės 18–20 dienomis rygoje 
įvyko tradicinė, jau keturioliktoji, 

Baltijos šalių vaikų neurologų kon-
ferencijoje, kurioje dalyvavo Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto 
(Lsmu) ir kauno klinikų atstovai.
šių metų konferencijos dalyvių ir 
lektorių geografija buvo neįprastai 
plati, peržengianti Baltijos šalių sie-
nas. Be Lietuvos, Latvijos ir estijos 
pranešėjų, aktualiausiomis vaikų 
neurologijos temomis kalbėjo moks-
lininkai iš Jungtinių amerikos valstijų 
(Jav), kanados, Jungtinės karalystės, 
švedijos, šveicarijos, Lenkijos, vokie-
tijos ir kitų šalių. daug dėmesio skirta 
retoms ligoms bei būklėms, tarp jų – 
genetinėms nervų ir raumenų ligoms, 
paveldimiems medžiagų apykaitos 
sutrikimams, epilepsijos chirurgijai.
Lietuvos atstovai konferencijoje 
pristatė keturis žodinius ir dvylika 
stendinių pranešimų. kauno klinikų 
retų ir nediagnozuotų ligų koordina-
cinio centro vadovė, Lietuvos vaikų 
neurologų asociacijos pirmininkė 
profesorė milda endzinienė 
supažindino su tuberozinės 
sklerozės komplekso registro nau-
jienomis ir aptarė, ką naujo padėjo 
atrasti tosCa (angl. TuberOus SCle-
rosis registry to increase disease 
Awareness – tuberozinės sklerozės 
registras ligos žinomumui gerinti) 
projektas, į kurį įtraukti ir kauno kli-

nikose prižiūrimi tuberozine skleroze 
sergantys pacientai.
stendinį pranešimą apie šios ligos 
eigą, simptomus ir gydymą parengė 
vaikų neurologijos skyriaus gydytoja 
Lingvita gumbelevičienė. dažniausiai 
pirmasis tuberozinės sklerozės 
simptomas būna traukuliai, todėl šie 
ligoniai dažnai pirmiausia patenka 
vaikų neurologų globon. tačiau dėl 
kitų organų sistemų (širdies, inkstų, 
plaučių, kt.) pažeidimų, kurie gali 
išryškėti visais amžiaus tarpsniais, 
visapusiškai priežiūrai užtikrinti 
būtina komanda iš įvairių sričių 
vaikų ir suaugusiųjų ligų specialistų. 
šiuo metu kauno klinikose baigiamas 
rengti tuberozine skleroze sergančių 
pacientų visavertės sveikatos prie-
žiūros protokolas. 
Pranešimą apie vaikystėje diagno-
zuotą išsėtinę sklerozę ir anksčiau 
pradėto ligos eigą modifikuojančio 
gydymo naudą pateikė vaikų 
neurologė kristina Zaveckienė. 
diskusijas apie vaikų demielinizaci-
jos ligas sukėlė ir vaikų neurologijos 
skyriaus vadovės šia tema dr. Jūratės 
Laurynaitienės pristatytas atvejis, 
kuris buvo sudėtingas tiek diagnosti-
kos, tiek ir gydymo požiūriu.
kauno klinikų vaikų neurologė milda 
dambrauskienė dalijosi patirtimi apie 
retos ligos – autoimuninio (antikūnų 
prieš n-metil-d-aspartato receptorius 

sukelto) encefalito – atvejį. šia liga su-
sirgusiam trejų metų berniukui kauno 
klinikose buvo taikytos itin intensyvus 
inovatyvus imunosupre sinis gydymas, 
ir būklė pagerėjo pra dėjus daugiau 
nei pusei metų nuo ligos pradžios. 
Ligoninės istorijoje šis pacientas taip 
pat išskirtinis, nes pirmąkart autoi-
muniniu encefalitu sergančiam vaikui 
taikytos plazmaferezės, skirtas gydy-
mas biologiniais vaistais – rituksimabu 
ir bortezomibu.
tarptautinio mokslinio tyrimo, kuris 
nagrinėja vaikų galvos skausmų 
ypatumus, duomenis Lietuvoje savo 
pranešime aptarė vaikų neurologė 
diana genc ir Lsmu neurologijos 
klinikos profesorė nerija vaičienė-
magistris.
konferencijos metu diskutuota 
apie pasikeitusią iki šiol nepa-
gydomomis laikytų ligų situaciją. 
nervų ir raumenų ligomis sergantys 
pacientai, jų artimieji ir gydytojai 
per mažiau nei pusmetį sulaukė 
įkvepiamų naujienų: Jav registruoti 
vaistai spinalinei raumenų atrofijai 
gydyti, o per artimiausias savaites 
tokio sprendimo laukiama ir euro-
pos sąjungoje, vis daugiau įrodymų 
patvirtina tam tikroms diušeno 
raumenų distrofijos formoms skirtų 
vaistų veiksmingumą.
„tokios kas antrus metus vyks tan čios 
konferencijos skatina Baltijos šalių 

gydytojų bendra dar bia vimą, – po 
renginio sakė profesorė n. vaičienė-
magistris. – matėme puikių Lietuvos 
ir Latvijos mokslininkų genetikų ben-
dradarbiavimo pavyzdžių, aptarėme 
galimybes plėtoti naujus projektus 
su kolegomis iš kaimyninių šalių“. 
Profesorė pabrėžė, kad atsiveriančios 
naujos retų nervų ir raumenų ligų 
gydymo galimybės iškelia ir naujus 
iššūkius. tad kitų šalių patirtis yra be 
galo vertinga. 
Baltijos šalių vaikų neurologų konfe-

rencijos turi gražią tradiciją – paska-
tinti geriausius jaunuosius kolegas, 
kurie apdovanojami už pirmuosius 
žingsnius neurologijoje. šių metų pri-
zas – porcelianinės pėdutės – įteiktas 
Lsmu vaikų neurologijos rezidentui 
dovydui Burkojui, kuris pristatė 
stendinį pranešimą apie klastingus 
Laimo ligos klinikinius požymius.
kita Baltijos šalių vaikų neurologų 
konferencija vyks 2019 metų 
pavasarį Lietuvoje. 

Neurologijos klinikos informacija

iš kairės: prof. m. endzinienė, L. gumbelevičienė ir tuberozinės sklerozės 
ekspertas iš Lenkijos, varšuvos medicinos universiteto profesorius 
sergiusz’as Józwiak’as.                                                  asmeninė nuotr.

baltijos šalių vaikų neurologų konferencijoje – daug dėmesio retoms ligoms

asmeninė nuotr.
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69-oji jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija
Rūta Čeidaitė
Lsmu smd

Kiekvieną pavasarį Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto studentų 

mokslinė draugija (Lsmu smd) savo 
metus baigia organizuodama viena 
didžiausių Lietuvoje studentų mokslo 
renginių – Jaunųjų mokslininkų ir 
tyrėjų konferenciją (Jmtk). šių metų 
gegužės 17–19 dienomis „santakos“ 
slėnio naujausių farmacijos ir svei-
katos technologijų centre šurmuliavo 
jau 69-oji konferencija, pakvietusi 
visų fakultetų studentus dalytis savo 
atradimais. šiais metais vyko 18 
skirtingų mokslinių sekcijų, kuriose 
dalyvavo daugiau nei 500 dalyvių, ir 
buvo pristatyta beveik 300 mokslinių 
darbų.
gegužės 17 dienos rytas prasidėjo 
pirmosiomis sekcijomis, po kurių 
konferencijos dalyvių ir universiteto 
bendruomenės laukė atidarymo ren-

ginys. Jo metu skatinamąjį žodį tarė 
prorektorius studijoms prof. kęstutis 
Petrikonis, savo kolegas pasveikino 
ir Lsmu smd pirmininkas elvinas 
monstavičius. atidarymo dieną 
pranešimą „inovacinės ultragarsinės 
technologijos Lsmu ir ktu klinikinėse 
studijose“ skaitė kviestinis lekto-
rius – ktu sveikatos telematikos 
mokslo instituto direktorius prof. 
arminas ragauskas. Pranešimo metu 
auditorija susipažino su bendrais 
ktu ir Lsmu moksliniais klinikiniais 
projektais – glaukomos, neinvazinių 
galvospūdžio matavimų, smegenų 
kraujotakos autoreguliacijos tyrimais. 
Jmtk dalyviai ne tik dalijosi savo 
tyrimų rezultatais, bet ir dalyvavo 
praktinėse dirbtuvėse. studentai 
turėjo galimybę išbandyti prakti-
nius savo įgūdžius pacientų in-
tubacijos, chirurginio siuvimo ir 
mazgų rišimo mokymuose, atlikti 
laparoskopinę simuliacinę operaciją. 

minėtas veiklas išbandę jaunuoliai 
džiaugėsi, kad konferencijos metu 
ne tik praplėtė teorines žinias, bet 
ir pramankštino rankas, sujungdami 
jau turimas žinias su naujai gauto-
mis.
Į paskutiniąją konferencijos dieną 
vykusią plenarinę sesiją buvo 
atrinkti patys geriausi sekcijų 
darbai. Plenarinės sesijos metu 
kompetentinga vertinimo komisija 
išrinko pačius geriausius darbus. 
Jmtk trečiąją vietą užėmė Laury-
no Jokubausko darbas „su miegu 
susijusio bruksizmo gydymui tai-
komi okliuziniai įtaisai: sisteminė 
literatūros apžvalga“ (vad. lekt. 
dr. a. Baltrušaitytė), robertos 
Zamaliauskienės, tado gailiaus 
ir karinos smirnovaitės darbas 
„gutaperčos šalinimo iš dantų 
šaknų kanalų palyginimas nau-
dojant skirtingus tirpiklius“ (vad. 
dr. ž. grabliauskienė), tautvydo 

Baranausko ir agnės kaunienės dar-
bas „Pacientų po širdies operacijų 
dirbtinės kraujo apytakos sąlygomis 
ūminio inkstų pažeidimo išsivystymą 
skatinantys veiksniai“ (vad. lekt. 
dr. m. švagždienė). antrąja vie-
ta džiaugėsi eglė tamulėnaitė, 
pristačiusi darbą „dešiniojo skilve-
lio funkcijos įvertinimas taškelių 
žymėjimo echokardiografija bei 
širdies magnetinio rezonanso 
tyrimu esant išeminiam mitra-
linio vožtuvo nesandarumui po 
ūminio apatinio miokardo infarkto“ 
(vad. t. Lapinskas), ir gabrielė 
židonytė – „ozonuoto vandens po-
veikis toksikogeninių mikroskopinių 
grybų sporoms ir mikotoksinams 
pašariniuose kviečiuose“ (vad. 
prof. habil. dr. B. Bakutis ir doc. 
dr. v. Baliukonienė). aukščiausiu 
įvertinimu – pirmąja vieta – pagerb-
ti buvo donatas Cirulis ir ignas 
Barauskas už tyrimą „Flagelino ir 

tLr5 receptorių įtaka burnos dugno 
plokščialąstelinės karcinomos etio-
patogenezei“ (vad. dr. g. Janužis ir 
prof. dr. r. Banienė).
kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiais, Jmtk organizatoriams talkino 
gausus savanorių būrys – norinčių 
padėti atsirado daugiau nei 50. 
mėlynus smd marškinėlius vilkinčius 
jaunuolius buvo galima sutikti 
tiek konferencijos išvakarėse, tiek 
uždarymo renginyje. susipažinę su 
Jmtk organizacine virtuve, dalis jų 
prižadėjo pagelbėti ir kitais metais, 
kiti – sugrįžti kaip dalyviai į kitais 
metais planuojamą International He-
alth Sciences Conference (tarptautinė 
sveikatos mokslų konferencija) 
(iHsC). 
organizacinė komanda nori dar kartą 
padėkoti visiems recenzentams, ko-
 misijos nariams ir savanoriams, pri-
sidėjusiems prie 69-osios Jmtk organi-
zavimo. iki susitikimo kitais metais!

a. žilinsko nuotr.

gegužės 20 d. kauno klinikose vy-
kusioje edukacinėje konferencijo-

je „išmintingoji motinystė ir tėvystė“ 
vaikelio besilaukiančioms šeimoms 
parodyta kita motinystės ir tėvystės 
pusė – grįsta mokslo įrodymais ir 
gera klinikine praktika. renginyje 
savo patirtimi dalijęsi ir į klausimus 
atsakę medicinos specialistai sie-
kia išsklaidyti įvairias nepagrįstas 
baimes, su gimdymu, laikotarpiu 
po gimdymo ir naujagimio priežiūra 
susijusius mitus. 
„sprendimai, kuriuos priima šeima, 
laukdama ir susilaukusi vaikelio, 
yra nepamatuojamos svarbos. mes 
norime, kad tie sprendimai būtų 
kuo išmintingesni, pagrįsti patiki-
ma, mokslo patikrinta informacija ir 
specialistų patirtimi“, – apie žinių 
svarbą besilaukiant ir susilaukus 

kauno klinikose – išmintingosios motinystės ir tėvystės Pamokos

a. madzeliausko nuotr.

vaikelio pasakojo akušerijos ir gine-
kologijos klinikos vadovė prof. rūta 
Jolanta nadišauskienė. 
„mes savo klinikoje rūpinamės ne 
tik gimdyvių ir jų vaikelių sveikata, 
bet ir psichologine ir emocine jų 
būkle, siekiame kurti šeimai artimą, 
jaukią, natūralią aplinką čia klini-
koje, norime suteikti kuo daugiau 
informacijos, perduoti žinių, kad ir 
grįžusi namo jauna šeima jaustųsi 
tvirtai, o mažylis augtų harmonin-
goje sveikoje aplinkoje.“
konferencijos metu jaunos šeimos su 
specialistais diskutavo apie artimųjų 
pagalbą gimdymo metu, apie laiko-
tarpį po gimdymo, kalbėta apie sė-
kmingą žindymą, socialiai atsakingą 
motinystę, tėčio patirtis, kai mama 
laukiasi. renginio globėja trijų vaikų 
mama gintarė songailė taip pat nuo-

širdžiai dalijosi savo patirtimi.
Pagalbą ir paramą besilaukiančioms 
ir naujagimius sūpuojančioms mote-
rims visuomet teikia kauno klinikų 
akušerijos ir ginekologijos klinikoje 
veikiančios akademijos šeimai spe-
cialistai. Čia savanoriškai darbuojasi 
klinikos akušerės, naujagimių slaugy-
tojos, psichologai ir kiti specialistai. 
tiek šios konferencijos, tiek akademi-
jos šeimai siekis – supažindinti šeimą 
su įvairiapuse saugiai motinystei ir 
tėvystei skirta informacija. 
šeimų popietę užbaigė kauno suzukio 
pradinės mokyklos mokinių koncertas.
esame dėkingi visiems, palaikiu-
siems mūsų renginio idėją ir parė-
musiems jos įgyvendinimą. 

Kauno klinikų Akušerijos ir 
ginekologijos klinikos informacija
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konferencija „slaugos ir reabilitacijos teorija bei Praktika 2017“
jos klinikos doc. dr. J. samėnienė, doc. 
dr. J. rapolienė, dėst. erika endzelytė) 
išrinko geriausius pranešimus.
konferencijos prizininkai: pirmąją 
vietą užėmė: „dailės terapijos povei-
kis elgesio ir emocijų problemų turin-

čioms paauglėms“ (s. kučikaitė, dar-
bo vadovė doc. dr. v. grigaliūnienė).
antrąją vietą užėmė: „šizofrenija 
sergančių pacientų bendro funkcio-
navimo dinamikos vertinimas dailės 
terapijos eigoje“ (a. murauskaitė, 

darbo vadovė prof. v. adomaitienė).
trečiąją vietą užėmė: „Lsmu stu-
dentų širdies ir kvėpavimo sistemos 
ištvermės įvertinimas“ (g. grybaitė, 
L. Blauzdžiūnaitė, m. šniokaitė, 
g. raudžiūtė, darbo vadovės dr. 
e. gurskienė ir dr. m. radžiūnienė).
konferencijos dalyviams išduoti pažy-
mėjimai. Pranešimų tezės išspausdin-
tos konferencijai skirtame leidinyje.
konferencijos įkūrėjas ir pirmininkas 
dr. L. Pauliukėnas renginio dalyviams 
linkėjo sėkmės tolesniuose ieško-
jimuose, džiaugėsi, kad būsimieji 
specialistai trykšta entuziazmu ir 
nuolatiniu noru tobulėti ir plėsti 
savo žinias: „tikiuosi, kad patirtis, 
įgyta konferencijos metu, skatins 
siekti aukščiausių rezultatų bei leis 
geriau suprasti, kaip naujos idėjos ir 
kokybiškai atlikti ir pagrįsti tyrimai 
gali prisidėti prie tolesnės ligonių 
priežiūros.“

Ave vita informacija

Balandžio 28 d. Lsmu slaugos fa-
kultetas ir Lsmu studentų moksli-

nė draugija kaip ir kasmet pakvietė į 
konferenciją „slaugos ir reabilitacijos 
teorija bei praktika 2017“. 
konferencijos pranešėjai dalijosi 

atliktų tyrimų rezultatais ir asmeni-
nėmis patirtimis remdamiesi nau-
jausiomis žiniomis, aptarti slaugos ir 
reabilitacijos metodai.
Pranešimų vertinimo komisija (pirmi-
ninkas dr. L. Pauliukėnas, reabilitaci-

studentai susiPažino su įdomiąja reabilitacijos Puse

k. Berkutės nuotr.

Erika Karkauskienė
smd reabilitacijos būrelio pirmininkė 

gegužės 13 dieną Lsmu veterinari-
jos akademijos žalčio salėje vyko 

jungtinė studentų mokslinės draugi-
jos (smd) reabilitacijos, kinezitera-
pijos ir gyvu lininkystės technologijų 
būrelių organizuota konferencija 
„Įdomioji reabilitacija“. idėja šiemet 
pirmą kartą suorganizuoti tokį 
ren ginį kilo Fmr rezidentei ievai 
radavičienei. Ji ir kelios aktyvios 
reabilitacijos būrelio narės buvo 
pagrindinės renginio iniciatorės. 
konferenciją planuoti padėjo ir ki-
neziterapijos bei gyvulininkystės 
technologijų būrelių atstovės.
„Įdo miosios reabilitacijos“ konferen-
cijoje sveikinimo žodį tarė reabilita-
cijos būrelio mokslinė vadovė, doc. 
dr. Lina varžaitytė. iškart prasidėjo 
plenarinė sesija, kurioje buvo skai-
to  mi teoriniai pranešimai: 
Fmr re zi  den tė i. radavičienė 
skaitė pranešimą „robotika re-

abilitacijoje“, kineziterapijos 
studentės parengė du pranešimus: 
g. Juškaitytė pasakojo apie 
neuroplastiškumą, o k. kiudelytė 
kartu su g. gaučaite – apie šokio 
ir judesio terapiją. gyvulininkystės 
technologijų studentės J. Lionikienė 
ir v. Lindžiūtė pasidalijo delfinų 
terapijos naujovėmis, o Lsmu 
reabilitacijos programos magis-
trantas v. stirbys pristatė savo 
atliktą tyrimą „kaniterapijos 
poveikis vaikų, turinčių hipe-
raktyvumo sutrikimą, motoriniams 
gebėjimams“. Plenarinę sesiją 
užbaigė muzikos terapeutės 
n. kiseliovos-žukovskos pranešimas 
„muzikos terapija. taikymo sritys ir 
galimybės“. Pasibaigus plenarinei 
sesijai, konferencijos dalyviai įgytas 
teorines žinias išmėgino praktinėse 
dirbtuvėse: muzikos terapeutė 
n. kiseliova-žukovska vedė muzikos 
terapijos dirbtuves, kineziterapijos 
studentės k. kiudelytė ir g. gaučaitė 
su šokių vadove d. šeniauskaite 

i. šikšniuvienės ir jos asistenčių 
organizuotos veiklos su kaniterapi-
niais šunimis.
Po pietų pertraukos klausėmės 
kineziterapeutės, jojimo terapijos 
specialistės J. rutkienės pasakojimo 
apie gydomąjį jojimą ir jo pritaikymo 
galimybes. iškart po jo vyko „susi-
tikimas su asmenybe“ – paskaita, 
kurios metu dr. alma kajėnienė – Lie-
tuvos olimpinės rinktinės gydytoja – 
dalijosi savo profesijos ypatumais. 
konferencija baigta reablitacijos 
būrelio narių organizuotu protų 
mūšiu ir grupės „unity band“ koncer-
tu. renginio dalyviams dėkojame už 
aktyvumą, o studentėms – už pagalbą 
organizuojant konferenciją. taip 
pat ačiū rėmėjams: uaB „Ąžuolyno 
sveikatingumo centras“ ir uaB „gu-
dragalvis“ už finansinę paramą, o 
uaB „orkla Foods“ už paramą maisto 
produktais pietums. tikimės, kad šis 
renginys taps tradicija ir kitąmet vėl 
susitiksime pasidalyti įdomiausiomis 
reabilitacijos srities naujovėmis.

mokė šokio ir judesio terapijos 
pagrindų, kieme vyko taidži pamoka 
su kineziterapeute, taidži instrukto-

re e. Lašinyte. daugiausia studentų 
dėmesio sulaukė kaniterapinės 
pagalbos centro prezidentės 

Laima Dobilienė
tarptautinių ryšių ir studijų centras

Lsmu ambasadoriais tapę 
užsieniečiai studentai prisideda 
prie universiteto populiarinimo 
užsienio šalyse. 19 ambasadorių 
šiais studijų metais dalijosi savo 
nuomone apie studijas ir gyvenimą 
Lietuvoje su besidominčiais Lsmu – 
atsakinėjo į el. laiškus ir susitiko 
su jais atvirų durų dienose. Jaunuo-
liai ir jų tėvai džiaugėsi galėdami 
išgirsti informaciją ne tik iš univer-
siteto atstovų, bet ir iš šiuo metu 
studijuojančių studentų.
šiais studijų metais tapti užsienio 
studentų mentoriais panoro 26 
studentai, kurie pasitiko pirmakur-
sius registracijos savaitės pradžioje 
ir savo patarimais, palaikymu ir 
žiniomis lydėjo juos viso pirmojo 
kurso metu. Programa yra tęsiama 
jau 5 metus ir sulaukia labai gerų 

lsmu ambasadoriams, mentoriams ir tutoriams įteiktos Padėkos

J. razgulin'o nuotr.

pirmojo kurso užsienio studentų 
vertinimų. kaip jie teigia, labai 
svarbu, kad atvykus į naują šalį, 
kurioje dauguma nieko nepažįsta, 
juos pasitinka draugiški ir 
pasirengę padėti vyresniųjų kursų 
studentai. užsienio studentams, 
susiduriantiems su akademiniais 
sunkumais, nuolat pasirengę padėti 
buvo 8 akademiniai tutoriai. Jie buvo 
susitikę su studentais individualiai 
ir prieš pagrindinius atsiskaitymus 
vedė mokymus grupėms. 
aktyvius studentus trsC pakvietė į 
ekskursiją, kurioje jie sužinojo dau-
giau apie Lietuvos istoriją ir grožėjosi 
vaizdingomis Lietuvos vietomis. 
saulėtą dieną jaunuoliai aplankė 
antano ir Jono Juškų etninės kultūros 
muziejų, raudonės ir Panemunės 
pilis, grožėjosi iš pilių bokštų 
atsiveriančiomis įspūdingomis 
kraštovaizdžio panoramomis, leido 
laiką šalia esančiuose nuostabiuose 

parkuose. studentai lipo į seredžiaus 
piliakalnį ir mokėsi viduramžių 
šokių vienos seniausių Lietuvos 

gyvenviečių – veliuonos – kultūros 
centre. ekskursijos metu programų 
koordinatoriai įteikė padėkas stu-

dentams už jų pagalbą, pastangas, 
šiltą bendravimą ir pakvietė tęsti 
pradėtas veiklas kitais metais. 

e. endzelytės nuotr.
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VIEšoJI įSTAIGA LIETUVoS SVEIKAToS MoKSLų UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, SKELbIA VIEšąJį KoNKURSą 
EITI šIAS DėSTyToJų IR MoKSLININKų PAREIGAS:

Medicinos akademijoje:
■ Farmacijos fakulteto dekano,
■ visuomenės sveikatos fakulteto dekano.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimu 
nr. 48-02 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fa-
kultetų dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
5. atestacijos kortelę.
6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš universiteto Bibliografi-
jos skyriaus.

slaugos fakultete:
■ vadovo sporto institute.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu 
nr. 68-12 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ka-
tedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo 
rinkimų reglamentą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
4. gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
5. atestacijos kortelę.
6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš universiteto Bibliografi-
jos skyriaus.

medicinos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) anatomijos 
institute,
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus 
(0,35 et., mokslo kryptis – medicina) nefrologijos klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ortopedijos ir 
traumatologijos klinikoje,
■ 3 lektorių (1,0 et., 0,25 et. ir 0,25 et., mokslo kryptis – medici-
na) ir 2 asistentų (0,25 et., mokslo kryptis – medicina ir 0,25 et., 
mokslo kryptis – fizika) radiologijos klinikoje,
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) vidaus ligų klinikoje.
odontologijos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija) dantų ir 
burnos ligų klinikoje.

visuomenės sveikatos fakultete:
■ 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata) 
aplinkos ir darbo medicinos katedroje.
neuromokslų institute:
■ 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – bio-
logija) ir 1 mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) 
Biochemijos laboratorijoje,
3 vyresniųjų mokslo darbuotojų (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryp-
tis – biologija ir 0,125 et., mokslo kryptis – medicina) neuroonko-
logijos ir genetikos laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:
veterinarijos fakultete:
■ 1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – vete-
rinarija) stambiųjų gyvūnų klinikos gyvūnų reprodukcijos labora-
torijoje.
gyvulininkystės technologijos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija) Biologinių 
sistemų ir genetinių tyrimų institute,
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – zootechnika) gyvūnų 
auginimo technologijų institute.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavi-

disertacijų gynimai
birželio 20 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kar-
diologijos klinikos prof. J. Blužo auditorijoje (eivenių g. 2, Lt-50161 
kaunas) viešajame medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje 
bus ginama Monikos biesevičienės daktaro disertacija „Kylančio
sios aortos dilatacija: aortos biomechanikos ir histologinių rodiklių 
įvertinimas ir jų tarpusavio sąsajų nustatymas“ (biomedicinos 
mokslai, medicina – 06B)
mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Jolanta Justina Vaškelytė 
(Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, 
medicina – 06B)
medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – doc. dr. Juozas Kupčinskas (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
nariai:
Doc. dr. Gediminas Jaruševičius (Lietuvos sveikatos mokslų univer-
sitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Birutė Žilaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Jolanta Dadonienė (vilniaus universitetas, biomedicinos 
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Evaldas Girdauskas (Hamburgo universitetas (vokietija), 
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
su disertacija galima susipažinti Lsmu Bibliotekoje (eivenių g. 6, 
Lt-50161 kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt

Mokslo centras
birželio 28 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligo-
ninės kauno klinikų didžiojoje auditorijoje (eivenių g. 2, Lt-50161 
kaunas) viešajame medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje 
bus ginama Jurgitos Jackutės daktaro disertacija „Navikinį audinį 
infiltruojančių imuninių ląstelių ir serumo citokinų reikšmė ser
gant nesmulkių ląstelių plaučių vėžiu“ (biomedicinos mokslai, 
medicina – 06B)
mokslinis vadovas – doc. dr. Marius Žemaitis (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas (Lietuvos sveika-
tos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
nariai:
Prof. dr. Elona Juozaitytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Saulius Vaitkus (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 
biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Saulius Šatkauskas (vytauto didžiojo universitetas, bio-
medicinos mokslai, biologija – 01B)
Dr. Osvaldas Pranevičius (kornvelio universiteto medicinos kole-
džas (Jav), biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
su disertacija galima susipažinti Lsmu Bibliotekoje (eivenių g. 6, 
Lt-50161 kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt

Mokslo centras

■ gydytojo kardiologo 1,75 et. (2 × 0,5 et., 0,75 et.) kardiologijos 
klinikoje.
kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universi-
tetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos 
licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą 
specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumen-
tų kopijas, (rekomendacijas), pateikti kauno klinikų žmogiškųjų 
išteklių tarnybai iki 2017-06-05. išsami informacija 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: 

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius 
dėl LSMU MA Psichiatrijos klinikos ilgalaikės darbuotojos 

doc. Aldonos Lapytės mirties.

LSMU MA Psichiatrijos klinikos kolektyvas

Liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Podiplominių studijų centro vyr. specialistę 
Birutę Gaulienę dėl mylimo tėvelio mirties.

                                LSMU bendruomenė

Skaudžią netekties ir gilaus liūdesio valandą 
nuoširdžiai užjaučiame Nefrologijos klinikos gydytoją 

Joną Šurkų dėl mylimos Mamytės mirties. 

                               Reumatologijos klinikos kolektyvas

Nuoširdi užuojauta Nefrologijos klinikos 
gydytojui klinikiniam toksikologui Jonui Šurkui 

dėl mamytės mirties.

                   Nefrologijos klinikos kolektyvas

mus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. 
birželio 17 d. nutarimu nr. 75-08 patvirtintą kvalifikacinių ir atestaci-
jos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nusta-
tymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, 
organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atesta-
vimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. darbo patirtis dėstant 
žmogaus anatomiją visų fakultetų studentams – lektoriaus pa-
reigoms eiti anatomijos institute. 2. turėti galiojančią medicinos 
praktikos licenciją: gydytojo nefrologo – docento ir lektoriaus parei-
goms eiti nefrologijos klinikoje, gydytojo ortopedo traumatologo – 
lektoriaus pareigoms eiti ortopedijos ir traumatologijos klinikoje, 
gydytojo radiologo – lektoriaus ir asistento (0,25 et.) pareigoms eiti 
radiologijos klinikoje, vidaus ligų gydytojo – docento pareigoms 
eiti vidaus ligų klinikoje, gydytojo periodontologo – lektoriaus 
pareigoms eiti dantų ir burnos ligų klinikoje. 3. medicinos fiziko 
darbo patirtis ir gebėjimas dėstyti radiacinės fizikos, radiobiologi-
jos ir radiacinės saugos principus – asistento (0,25 et.) pareigoms 
eiti radiologijos klinikoje. 4. gebėti dėstyti kelionių mediciną ir 
aplinkos toksikologiją medicinos ir visuomenės sveikatos fakultetų 
studentams – docento pareigoms eiti aplinkos ir darbo medicinos 
katedroje. 5. mokėti  ir gebėti taikyti mitochondrijų tyrimų metodus 
įvairių nervų sistemos ligų tyrimuose – vyresniojo mokslo darbuo-
tojo ir mokslo darbuotojo pareigoms eiti neuromokslų instituto 
Biochemijos laboratorijoje. 6. mokėti ir gebėti taikyti įvairius galvos 
smegenų navikų genetinius ir baltymų tyrimų metodus – vyresniojo 
mokslo darbuotojo (1,0 et. ir 1,0 et.) pareigoms eiti ir gerai išmanyti 
galvos smegenų navikų etiopatogenezės mechanizmus ir genetinių 
biožymenų reikšmę neuroonkologinių ligų baigtims – vyresniojo 
mokslo darbuotojo (0,125 et.) pareigoms eiti neuromokslų insti-
tuto neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje. 7. darbo patirtis 
atliekant gyvūnų spermos kokybės, lytinių hormonų ir reprodukcinių 
rodiklių vertinimą – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti 
stambiųjų gyvūnų klinikos gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje. 
8. darbo patirtis dėstant Ląstelės biologijos, Parazitologijos ir ge-
netikos dalykus lietuvių ir anglų kalbomis – docento pareigoms eiti 
Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute. 9. darbo patirtis 
dėstant lietuvių ir anglų kalbomis gyvulininkystės technologijos, 
veterinarinės medicinos, veterinarinės maisto saugos ir gyvūnų 
mokslo bakalauro ir magistrantūros studijų programose akvakultūros 
ir kinologijos srityje – lektoriaus pareigoms eiti gyvūnų auginimo 
technologijų institute.
Pretendentas 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 ir svarbiausių straipsnių 
kopijas (jei siekiama pirmą kartą universitete eiti profesoriaus, do-
cento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo parei-
gas, teikiamas publikacijų po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).
6. aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo 
dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus 
juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu doku-
mentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
7. dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams 
reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su 
pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami 
paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono 
numerį.

dokumentus pateikti iki 2017 m. birželio 26 d. Personalo tarnybai 
(i a., kab. nr. 104), a. mickevičiaus g. 7, kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto tinklalapyje www.lsmuni.lt . Pasiteirauti: tel. 8 37 327270.

 Prof. Remigijus Žaliūnas
Rektorius

Padėka

tu grožio angelas, gerumo vandenynas
tu upė džiaugsmo ir vilties, 

tu ištvermės neišsenkantis šaltis,
Per gyvenimo vėtrą mūsų skausmą nešiesi
kada įeini į palatą, spinduliuoti tiktai gerumu.
tavo žodžiai širdį ramina, kada būna be galo sunku.
tau dėkoju, brangi daktaryte, / už meilę ir viltį, gerumą širdies
tegul tavo gyvenimo kelias / dar ilgus laimės tiltus nuties
tegul netemdys šešėlis tamsos niekados
mūsų mylinčios širdys tau liūdėti neduos
tegul baltos lelijos žydės pakelėse
kada mūsų nebus – tai kiti tau dėkos.
Labai esu dėkinga endokrinologijos klinikos endokrinologijos skyriaus 
diabetologijos sektoriaus gydytojai dianai šimonienei už gerą gydymą, 
švelnias rankas, gerą žodį. taip pat slaugytojai rasai Budrienei ir visam 
aptarnaujančiajam personalui. 

Pacientė Valerija Kirvelevičienė

birželio 5 d. 13 val. Lsmu vsF sveikatos psichologijos katedros 
lektorė dr. Giedrė širvinskienė Lsmu visuomenės sveikatos 
fakultete (tilžės g. 18) 106 auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą 
„Gimdymo priežiūra: moterų patirtys ir nuomonė“.

birželio 6 d. 14 val. Lsmu FF analizinės ir toksikologinės chemijos 
katedros lektorė dr. Asta Kubilienė Lsmu ma Farmacijos fakul-
teto (sukilėlių pr. 13) 202 auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą 
„Priklausomybę sukeliančių medžiagų toksinis poveikis žmogaus 
fiziologiniams procesams“.

birželio 8 d. 14 val. Lsmu va gyvūnų auginimo technologijų in-
s tituto docentė dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė Lsmu va 4 rūmų 
204 laboratorijoje (tilžės g. 18) skaitys viešąjį pranešimą „anti
mikrobinių medžiagų mažinimo kiaulių pašaruose kon cepcija“.

viešasis pranešimas!


