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LSMU TAPO EUROPOS INOVACIJŲ INSTITUTO SVEIKATOS PLATFORMOS
INOVACIJŲ KOORDINATORIUMI LIETUVOJE
2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) sulaukė
džiugios naujienos – Europos inovacijų instituto Sveikatos srities
bendruomenė (angl. EIT HEALTH) pasirinko LSMU kaip Sveikatos
srities inovacijų koordinatorių Lietuvoje (angl. EIT HEALTH HUB).
Paraiška pateikta bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, palaikymą šiam LSMU siekiui suteikė kelios dešimtys
viešojo ir privataus sektorių institucijų.
EIT HEALTH yra viena didžiausių pasaulyje sveikatos srities inovatorius
vienijančių bendruomenių. Įvairiose
valstybėse įsikūrę EIT HEALTH nariai
(daugiau nei 130 organizacijų) – mokslo ir studijų institucijos, sveikatos
priežiūros įstaigos, verslo įmonės ir kiti
viešojo bei privataus sektorių atstovai
siekia kartu kurti sveikatos priežiūros
sistemą tobulinančius sprendimus,
visapusiškai kuriančius sveikesnį
gyvenimą ir žmonių gerovę Europoje.
Vienas iš pagrindinių EIT HEALTH
siekių – investuoti į perspektyviausius studentus, mokslininkus ir
kitus tyrėjus, kuriančius komercinį
potencialą turinčius produktus, arba
paslaugas, pritaikomus sveikatos
sistemoje. Itin vertinamos inovacijos,
iš dalies prisidedančios prie demografinių ir senėjančios visuomenės
keliamų iššūkių.
LSMU skatina studentus, mokslininkus ir kitus tyrėjus pasinaudoti EIT
HEALTH teikiamomis galimybėmis

idėjoms finansuoti ir plėtoti, ryšiams užmegzti ir kitoms veikloms.
Siekiama, jog Lietuvoje kuriamos
sveikatos srities inovacijos taptų
žinomos tarptautiniu mastu ir pritrauktų užsienio investicijas joms
plėtoti. 2018 m. kovo mėn. LSMU
studentai jau pateikė pirmąsias
paraiškas, kuriose nurodė pačias
įvairiausias idėjas: nuo siekio sukurti inovatyvias maisto produktų
gaminimo technologijas iki medicinos prietaisų kūrimo, informacinių
sprendimų pritaikymo sveikatos
priežiūros sistemai.
Daugiau informacijos apie
finansavimo galimybes:
https://www.eithealth.eu/
Plėtros tarnybos inf.

Esi studentas ar tyrėjas, turintis inovatyvių idėjų ir norintis tapti EIT HEALTH bendruomenės dalimi?
MES IEŠKOME TAVĘS!
Kreipkis: Vidmantas Vaičiulis, LSMU Plėtros tarnybos Projektų vadovas, tel. 8 37 327303,
el. paštas: vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt
Daugiau informacijos: Laima Matusevičienė, LSMU Plėtros tarnybos vadovė, tel. 8 37 361805,
el. paštas: laima.matuseviciene@lsmuni.lt

GIMDOS KŪNO VĖŽIU SERGANČIOMS PACIENTĖMS –
SAUGESNĖ ALTERNATYVA
Sarginio limfmazgio biopsija – tai saugesnė operacinė technologija,
leidžianti pašalinti tik arčiausiai naviko esančius limfmazgius, kuriuose rasta navikinių ląstelių. Pirmosios stadijos gimdos kūno vėžiu
sergančioms pacientėms šis būdas padeda išvengti pooperacinių
komplikacijų, susijusių su limfmazgių pašalinimu, o svarbiausia – išsaugoti sveikus, naviko nepažeistus limfmazgius. Ši operacija Kauno
klinikose pirmą kartą atlikta 82 metų pacientei ir truko beveik tris
valandas. Sklandžiu pooperaciniu laikotarpiu džiaugėsi ir pacientė
Janina: „Jaučiuosi labai gerai, man nieko neskauda, o namo galėjau
važiuoti ir pirmąją dieną po operacijos“, – sakė moteris.

T

ik įžengus į Janinos palatą nuo moters veido nedingo šypsena. Šypsojosi net akys, menančios gyvenimišką
patirtį. Kauno klinikų pacientė dėkojo
gydytojams ir pasakojo savo istoriją:
„Visus praėjusius metus nejaučiau jokių simptomų, man nieko neskaudėjo,
tik visus metus šiek tiek pakraujuodavau. Nežinau, kodėl nesikreipiau į
gydytojus – galbūt galvojau, kad nieko
rimto ir sulaukus tokio amžiaus visko
būna“, – mąstė Janina.
Tačiau vieną vakarą žiūrėdama televizorių iš Lazdijų kilusi moteris keistai pasijuto. „Atrodė, kad kažkokia
šiluma užliejo pilvo apačią. Nuėjusi
iki tualeto pamačiau, kad pradėjau
stipriai kraujuoti. Pirmą kartą išsigandau, kad galiu nukraujuoti, todėl

nedelsdama paskambinau anūkei,
kuri mane nuvežė į ligoninės priimamąjį.“
Janinai buvo atlikti visi reikalingi
tyrimai, kurie patvirtino moters
nuogąstavimus dėl vėžio. Jai diagnozuota dažniausia gimdos kūno vėžio
forma – endometrioidinė adenokarcinoma. Pacientė buvo paguldyta
gydyti į Akušerijos ir ginekologijos
klinikos Ginekologijos skyrių. Suplanuota endoskopu pašalinti gimdą su
kiaušidėmis ir kiaušintakiais bei atlikti pirmąją Kauno klinikose sarginio
limfmazgio biopsiją, naudojant naują
technologiją – sarginius limfmazgius
pažymint indociano žaliuoju.
Kaip teigia Akušerijos ir ginekologijos
klinikos gydytojas akušeris gine-

Gydytojų ir slaugytojų komanda po sėkmingos operacijos.
kologas doc. dr. Adrius Gaurilčikas,
gimdos kūno karcinoma pirmiausia
ir dažniausiai plinta limfiniu keliu,
todėl labai svarbu įvertinti, ar naviko
nėra limfmazgiuose.
„Specialus žalias dažas nudažo artimiausius, šalia gimdos esančius

limfmazgius, kurie artimoje infraraudoniesiems spinduliams šviesoje
švyti. Jei navikas plinta limfiniais
latakais, pirmiausia jis patenka į
sarginius limfmazgius. Jei sarginiuose limfmazgiuose navikinių ląstelių
nerandama, vadinasi, ir kituose limf-

A. Gaurilčiko nuotr.
mazgiuose jų nėra, todėl kitų limfmazgių šalinti nebereikia. Taip yra
išsaugomi sveiki ir naviko nepažeisti
limfmazgiai“, – apie naują operacinę
technologiją pasakojo doc. dr. Adrius
Gaurilčikas.
2a p.
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Kaip toliau pasakojo operaciją atlikęs
gydytojas, pacientei buvo atlikta laparoskopinė operacija, kurios metu
prieš įdedant manipuliatorių į gimdos
ertmę, į gimdos kaklelį buvo suleista
indociano žaliojo tirpalo. Moteriai
buvo pašalintas tik vienas sarginis
limfmazgis, kuriame rasta navikinių
ląstelių. Atlikus šią procedūrą, buvo
pašalinta gimda ir abiejų pusių gimdos priediniai organai.
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje naudojama naujos
kartos trimatė didelės raiškos endoskopinė įranga, kurioje integruota

artimos infraraudoniesiems spinduliams šviesos sistema, leidžianti keliais skirtingais režimais vizualizuoti
indociano žaliuoju žymėtus sarginius
limfmazgius. Šiuo metu ji yra viena
moderniausių minimaliosios invazinės chirurgijos sistemų rinkoje.
Sarginio limfmazgio paieška, naudojant fluorescencinę medžiagą, – indo
ciano žaliąjį – ginekologinių piktybinių
navikų stadijoms nustatyti pirmą
kartą panaudota 2012 metais. Pasak
doc. dr. A. Gaurilčiko, technologijos
potencialą imta suvokti tik pastaraisiais metais. Vienas iš privalumų –
paprastas medžiagos naudojimas

„Pacientei išsaugoti
sveiki limfmazgiai“.
(indociano žaliasis nėra radioaktyvus,
jį paprasta suleisti operacijos metu),
taip pat didelis sarginių limfmazgių
detekcijos dažnis abipus dubenyje ir
svarbiausia – saugumas pacientėms.
Minėti privalumai skatino medicinos
industriją sukurti įrenginius, kad šis
metodas taptų prieinamas tiek robotinės, tiek laparoskopinės, tiek atviros
chirurgijos sąlygomis.
Kauno klinikų inf.

INFORMACIJA

LSMU REKTORATO POSĖDYJE. 2018 M. KOVO 26 D.

NUTARIMAI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs Gyvulininkystės
technologijos fakulteto dekano doc. Rolando Stankevičiaus informaciją, nutaria
pritarti Gyvulininkystės technologijos fakulteto pavadinimo, studijų programų
pavadinimų bei struktūros keitimui ir teikti Senatui.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs Veterinarijos fakulteto dekanės prof. Vitos Riškevičienės informaciją nutaria pritarti Veterinarinės
medicinos studijų programos 2018–2019 m. m. studijų planų korekcijoms ir
teikti planus tvirtinti Senate.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs Veterinarijos
akademijos kanclerio prof. Mindaugo Malakausko informaciją, nutaria
pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės katedros Gyvūnų gerovės
tyrimų laboratorijos pavadinimo keitimui į Mikotoksikologijos laboratoriją
ir teikti Senatui.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius
Prof. Raimonda Brunevičiūtė, Rektorato sekretorė

BENDRAVIMAS, PAGARBA IR PASITIKĖJIMAS –
TILTAS Į EFEKTYVŲ MOKSLO REZULTATŲ PANAUDOJIMĄ
Kovo 20–23 dienomis Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Airijoje
Egidijaus Meilūno kvietimu LSMU delegacija lankėsi Airijos mokslo
ir studijų institucijose, inovacijų inkubatoriuose bei mokslo ir technologijų perdavimo centruose Dubline ir Golvėjuje. Susitikimo su
Nacionalinio Airijos universiteto Golvėjuje (NUI Galway) Medicinos
mokyklos vadovu prof. Timothy O Brien’u metu aptartos galimybės
parengti susitarimą dėl tolesnio NUI Golvėjaus ir LSMU bendradarbiavimo regeneracinės medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos
srityse, galimybių vykdyti bendras veiklas programose Horizontas
2020 ir FP9, mokslininkų stažuočių ir tarptautinio dėstytojų mobilumo bei kitose abiem universitetams aktualiose srityse.
Justina Januševičienė,
LSMU Sveikatos inovacijų vystymo
centro vadovė
LSMU atstovai taip pat turėjo išskirtinę galimybę dalyvauti ir pristatyti
LSMU mokslo ir inovacijų potencialą
pirmajame Lietuvių išeivijos Airijoje
organizacijos L.A.B.A.S surengtame,
Lietuvos Respublikos ambasados
Airijos Respublikoje bei Mokslo

inovacijų ir technologijų agentūros
(MITA) remiamame Lietuvos–Airijos bendradarbiavimo simpoziume
„BRIDGE-2018“. Pasak L.A.B.A.S vadovo D. Čepaičio, siekiant įveikti reikšmingų Europos Sąjungos permainų,
globalius ekonomikos iššūkius, ekonominio augimo, kultūrinės ir socialinės gerovės, ypač išryškėja viešojo,
mokslo ir verslo sektorių tarptautinio
bendradarbiavimo bei žinių keitimosi

reikšmė. Todėl įvertinant Lietuvos ir
Airijos valstybių istorinį, ekonominį
ir sociokultūrinį panašumą, labai
svarbu skatinti kuo glaudesnį šių
šalių bendradarbiavimą.
Renginio dalyvius pasveikinę Mėjo
(Mayo) grafystės tarybos pirmininkas
Richard’as Finn’as ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Airijoje Egidijaus
Meilūnas pažymėjo, kad šis simpoziumas – tai unikali proga skirtingų
sričių atstovams ne tik pasidalyti
idėjomis, bet ir identifikuoti abipusiai
naudingo bendradarbiavimo sritis,
surasti partnerius konkretiems projektams ir ateities iniciatyvoms. Kongo mieste, Mėjo (Mayo) grafystėje,
vykęs renginys sulaukė didelio Airijoje gyvenančių lietuvių, Airijos politikų, verslininkų, mokslo ir technologijų perdavimo centrų atstovų bei
asocijuotųjų struktūrų dėmesio. Renginio dalyviai pripažino, kad abiem
valstybėms, kurių istorija ir demografija panaši, yra svarbu suburti tarp-

Dž. Lukošiaus nuotr.
tautinę žinių apsikeitimo platformą,
jungiančią abiejų šalių suinteresuotus verslo atstovus, asocijuotąsias
struktūras, mokslo ir viešojo sektoriaus institucijas. Pagrindiniai tokios
platformos sėkmės veiksniai yra ne

vien gebėjimas pritraukti modernią
infrastruktūrą arba finansavimą,
tačiau svarbiausia – galimybė saugiai
apsikeisti informacija, puoselėti bendras vertybes, savitarpio supratimą,
nuoširdumą ir pagarbą.

PASAULINĖ BURNOS SVEIKATOS DIENA BURNOS PRIEŽIŪROS
IR VAIKŲ ODONTOLOGIJOS KLINIKOJE
Ilgą laiką burnos sveikata buvo apibrėžiama kaip burnos ligų nebuvimas, tačiau 2016 m. FDI Generalinė asamblėja paskelbė naują
4 p.
burnos sveikatos apibrėžtį.

J. Zūbienės nuotr.

INFORMACIJA
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DIDELI DUOMENYS – GERESNEI VISUOMENĖS SVEIKATAI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto delegacija kovo 26–28
dienomis lankėsi Grace, Austrijoje, kur aptarė didžiųjų duomenų
(angl. big data) vartojimo galimybes gerinant visuomenės sveikatą,
vykdant profilaktikos priemones ir skatinant sveiką gyvenseną tarp
įvairių gyventojų grupių.
Justina Januševičienė,
LSMU Sveikatos inovacijų vystymo
centro vadovė
LSMU MA Visuomenės sveikatos
fakulteto dekanė prof. Ramunė Kalė
dienė, Sveikatos inovacijų vystymo
centro vadovė Justina Januševičienė,
Plėtros tarnybos vadovė Laima Ma
tusevičienė ir Visuomenės sveikatos
fakulteto Sveikatos tyrimų instituto
vadovas dr. Mindaugas Štelemėkas
susitiko su Austrijos Štirijos regiono
sveikatos priežiūros įstaigų tinklą
valdančios organizacijos „KaGes“
pareigūnais, atsakingais už sveika
tos informacines technologijas ir
duomenų analitiką. Delegacija taip
pat susitiko su Jungtinių Amerikos
Valstijų korporacijos CERNER, už
imančios 37 vietą inovatyviausių
pasaulio įmonių sąraše, vadovais,
atsakingais už korporacijos veiklas
Europoje bei visuomenės sveikatos
technologijas.
Atkreiptinas dėmesys, kad Ekono
minio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (EBPO) yra ne kartą
atkreipusi dėmesį – Lietuva turėtų
aktyviau naudotis duomenų ana

litikos suteikiamomis galimybė
mis priimdama įrodymais grįstus
sprendimus ir gerinant visuomenės
sveikatą. Susitikimų metu pažymė
ta, kad daugeliui Europos valstybių
būdingi globalūs sveikatos sistemų
iššūkiai – senstanti visuomenė,
didėjantis dauginis ligotumas, di
dėjančios sveikatos priežiūros iš
laidos. Juos atremti galima aktyviai
suvienijus mokslininkų, klinicistų ir
valstybės bei savivaldybių valdymo
institucijų pastangas, perimant ge
riausias, įdiegtas praktikas. LSMU
sukaupta žmogiškoji kompeten
cija – reikšmingi šalies sveikatos
profesionalų ištekliai, kurie gali būti
tinkamai panaudoti tiek visuomenės
sveikatos, tiek ir asmens sveikatos
priežiūrai tobulinti. Todėl susitikimo
metu buvo aptartos LSMU galimybės
bendradarbiauti su „KaGes“ ir CER
NER visuomenės sveikatos srityje,
kuriant informacinių technologijų
sprendimais grįstas sveikatos ino
vacijas Lietuvoje, naudojant didelės
apimties duomenų masyvus ir kitas
priemones.
LSMU delegaciją pasveikinęs „Ka
GEs“ vadovas, vyriausiasis Austrijos

Autorės nuotr.
Štirijos regiono informacinių išteklių
pareigūnas, Graco Karlo Franzeno
universiteto profesorius dr. Werner’is
Leodolter’is pažymėjo, kad Austrijai
teko nueiti ilgą ir sudėtingą kelią
elektronizuojant sveikatos sistemos
procesus. Tačiau sveikatos duome

nys, kaupiami informacinėse siste
mose, yra neįkainojamos vertės geri
nant ne tik konkretaus paciento, bet
ir visos visuomenės sveikatą. Todėl
skaitmeninės inovacijos yra vienas iš
svarbiausių veiksnių transformuojant
sveikatos priežiūrą į saugesnę, efek

tyvesnę ir labiau atitinkančią augan
čius visuomenės lūkesčius.
LSMU jungtinių veiklų vykdymas
su pasaulinio masto organizacija
CERNER neabejotinai prisidės prie
Lietuvos siekio tapti Europos gyvy
bės mokslų centru.

VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETE ATIDENGTA RĖMĖJAMS
„INTERMEDIX LIETUVA“ SKIRTA LENTELĖ
Kovo 28 d. atidengta informacinė lentelė, skirta įamžinti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA)
Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) rėmėjus – JAV sveikatos
apsaugos technologijų įmonės padalinį Lietuvoje „Intermedix
Lietuva“, finansavusį naujausią vienos VSF auditorijos vaizdo
transliavimo įrangą.

L. Andriušio nuotr.

R

enginyje dalyvavo UAB „Inter
medix Lietuva“ paslaugų centro
direktorius Lukas Jankauskas, žmo
giškųjų išteklių direktorė Simona
Vabalė, komunikacijos koordinatorė
Sima Mažutavičiūtė, vyresnioji de
partamento direktorė Akvilė Sinke
vičiūtė bei VSF bendruomenė. Anot

Luko Jankausko, žengtas simbolinis
žingsnis: „Esmė ne vardinė lente
lė – esmė būti proceso dalimi, pa
galbininkais“. Paslaugų centro di
rektorius džiaugėsi, kad naujausia
vaizdo transliavimo įranga, kurią
įmonė padovanojo fakultetui, yra
itin naudinga žinioms perteikti.

VSF prodekanas Paulius Vasilavičius
renginio metu džiaugėsi jau tre
čius metus besitęsiančiu sėkmingu
LSMU bendradarbiavimu su tarp
tautine įmone. Jau nuo 2015 m.
„Intermedix Lietuva“ po 1000 eurų
skiria penkiems geriausiais rezul
tatais studijas baigusiems studijų
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programos „Visuomenės sveikata“
studentams. Be to, įmonė remia ir
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nius.
Tikimasi, kad ir ateityje Universite
to bendradarbiavimas su „Interme
dix Lietuva“ bus abipusiškai nau
dingas, įmonės kuriamos galimybės

tobulinti studijų procesą toliau leis
rengti aukščiausios kvalifikacijos
visuomenės sveikatos specialistus,
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TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „GYVŪNŲ MITYBA IR SVEIKATINGUMAS
BEI GYVŪNINĖS PRODUKCIJOS KOKYBĖ“
2018 m. rugsėjo 27 d. Kaune, LSMU Veterinarijos akademijoje, vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Gyvūnų mityba ir
sveikatingumas bei gyvūninės produkcijos kokybė“. Kviečiame Jus dalyvauti konferencijoje, pristatyti savo pranešimus.
Straipsniai pranešimų tema bus publikuoti tęstinio mokslo žurnalo „Veterinarija ir zootechnika“ priede. Konferencijos
kalba – anglų.
Konferencijoje pranešimus skaitys:
■ Prof. habil. dr. Qendrim’as Zebeli, tema „Tinkamas veršelių šėrimo organizavimas: raktas į sveikatingumo gerinimą ir
produktyvumo didinimą“.
■ Prof. dr. Jürgen’as Zentek’as, tema „Paukščių lesinimas ir jų žarnyno sveikata – kokias galimybes gali suteikti tinkama
gyvūnų mityba“.
■ Prof. habil. dr. Michael’is A. Grashorn’as, tema „Žalioji ląsteliena – svarbi paukščių mitybos maisto medžiaga“.
■ Doc. dr. Karl’as Schedle’as, tema „Kiaulių šėrimas: poveikis žarnyno sveikatai ir produkcijos kokybei“.
Registracija ir pranešimų temos teikiamos iki balandžio 13 d., straipsniai pranešimų tema – iki gegužės 4 d. Daugiau informacijos apie konferenciją: tel. 8 37 363505, el. p.: rolandas.stankevicius@lsmuni.lt, asta.raceviciutestupeliene@lsmuni.lt,
vilma.sasyte@lsmuni.lt.
LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų institutas

KONFERENCIJA „PERINATALINĖ ENDOKRINOLOGIJA“
Kviečiame į konferenciją „Perinatalinė endokrinologija“, kuri vyks 2018 m. balandžio 27 d. verslo centre „Kauno Dokas“
(Jonavos g. 7, Kaunas). Dalyvių registracija 9.0–9.30 val.
Dalyvio pažymėjimų, tinkamų universiteto kvalifikacijos kėlimo valandoms patvirtinti (visų sričių vaikų gydytojams,
slaugos specialistams) išdavimas.
Sertifikatai bus išduodami tik konferencijoje dalyvavusiems asmenims.
Mokestis: iki balandžio 6 dienos (imtinai)
■ Nuo registracijos mokesčio atleidžiami pranešėjai ir pirmininkaujantys asmenys
■ Lietuvos neonatologijos asociacijos (LNA) nariams (asmenys, vienus metus nesumokėję Asociacijos nario mokesčio,
laikomi ne LNA nariais): gydytojams ir rezidentams – 10 Eur; slaugos specialistams – 5 Eur.
■ Ne LNA nariams: gydytojams ir rezidentams 30 Eur; slaugos specialistams – 15 Eur.
■ Studentams nemokamai (skaičius ribotas)
Nuo balandžio 7 dienos
■ Visiems – 50 Eur
Į Dalyvio mokestį įeina: sertifikatas, kavos pertraukos, pietūs.
Konferencijos sekretoriatas: evelina.krakauskiene@gmail.com, tel. 8 37 326796
Registracijai būtini duomenys: vardas ir pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė
arba mokymosi įstaiga.
Registracijos mokestį mokėti: Pavedimu į Lietuvos neonatologijos asociacijos sąskaitą Danske bankas LT 657400024869423810
Įmonės kodas: 300663183
Nurodyti mokėjimo paskirtyje už konferenciją „Perinatalinė endokrinologija“, dalyvio vardą, pavardę, darbovietę ir elekt
roninio pašto adresą. Pažymėti, ar LNA narys, ar ne narys.
Lietuvos neonatologijos asociacija, Lietuvos vaikų endokrinologų asociacija,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

SEMINARAS „ANKSTYVOJI RAIDOS PSICHOPATOLOGIJA TĖVŲ IR VAIKŲ SANTYKIŲ
KONTEKSTE“
Kviečiame į seminarą „Ankstyvoji raidos psichopatologija tėvų ir vaikų santykių kontekste“, kuris vyks balandžio 30 d.
9.00–17.00 val. LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto 110 aud.
Seminaro vedėja – Dr. Vaidilutė Asisi, Austrijoje sertifikuota klinikinė ir sveikatos psichologė, specializacija – vaikų, jaunimo ir šeimos psichologija.
Dr. V. Asisi seminare turėsite galimybę naujai pažvelgti ir pagilinti žinias apie ankstyvąją vaikų psichopatologiją. Miego,
maitinimo ir prieraišumo sutrikimai, ankstyvosios psichinės traumos, hiperaktyvumo arba autizmo požymiai – pagrindinė šios patologijos simptomatika. Šie sunkumai sukelia tėvų ir vaikų santykių problemas bei skatina tėvus kreiptis
profesionalios pagalbos.
Seminaras skirtas psichologams, gydytojams, socialiniams darbuotojams, pedagogams, psichikos sveikatos, ankstyvosios
reabilitacijos ir kitose srityse su vaikais ir šeimomis dirbantiems specialistams bei studentams.
Daugiau informacijos apie seminarą ir registraciją į jį rasite:
http://www.lsmuni.lt/lt/naujienos/renginiai/ankstyvoji-raidos-psichopatologija-tevu-ir-vaiku-santykiu-kontekste.html

PASAULINĖ BURNOS SVEIKATOS
DIENA BURNOS PRIEŽIŪROS IR VAIKŲ
ODONTOLOGIJOS KLINIKOJE
2 p.
urnos sveikata yra daugialypė sąvoka, apimanti individo gebą kalbėti, šypsotis, justi skonį, liesti, ryti
ir kramtyti, perteikti savo emocijas
su pasitikėjimu, nejaučiant skausmo
bei diskomforto veido–žandikaulių
srityje. Ši apibrėžtis nėra nauja ar
revoliucinga, greičiau evoliucionavusi, atspindint psichosociologinius,
socialinius bei psichologinius individo poreikius, lemiančius gyvenimo
kokybę.
Burnos sveikata yra svarbus bendrinės sveikatos komponentas.
Viena iš pagrindinių burnos ligų
profilaktikos krypčių – burnos higiena. Nuo vaikystės žinome, kad
sveikus dantis ir dantenas padeda
išsaugoti individuali burnos higiena.
Deja, metams bėgant, atsižvelgiant

B

į individualias organizmo savybes,
higienos įgūdžius, bendrines ligas,
vartojamus vaistus, mus pradeda
varginti dantenų kraujavimas, blogas
burnos kvapas, atsiranda protezuotų
dantų priežiūros sunkumų. Tada į
pagalbą atskuba burnos higienistas.
Moksliniai tyrimai rodo, kad sveikos
dantenos – ne tik burnos sveikatos
rodiklis, bet širdies ir kraujagyslių
ligų, priešlaikinio gimdymo ir daugelio bendrinių ligų profilaktika.
2012 m. rugpjūčio 29–rugsėjo 1 d. vykusiame jubiliejiniame – 100-ajame –
FDI (Pasaulio odontologų federacijos)
kongrese kovo 20-oji buvo paskelbta
Pasauline burnos sveikatos diena.
Šiais metais kovo 20 d. Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje dėstytojai ir IV kurso studentai,
būsimieji burnos higienistai, paminė-

„Burnos sveikata –
svarbus bendrinės
sveikatos
komponentas“.
jo Pasaulinę burnos sveikatos dieną.
Visiems apsilankiusiems pacientams
studentai – burnos higienistai – parinko asmens burnos higienos priemones, stengėsi išaiškinti asmens
ir profesionaliosios burnos higienos
bei profilaktinių apsilankymų svarbą.
Sveika, graži šypsena yra mūsų gyvenimo kokybės dalis!
LSMU MA Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos klinika

INFORMACIJA

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame APKT Konsultacinės poliklinikos registratūros
vyresn. slaugytoją-slaugos administratorę Sonatą Didžgalvienę.
Slaugos koordinavimo tarnybos darbuotojai
ir vyresniosios slaugytojos-slaugos administratorės
Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų Chirurgijos klinikos Chirurgijos skyriaus bendrosios praktikos
slaugytoją Aušrą Balčiuvienę mirus mylimam tėveliui.
Kauno klinikų Chirurgijos klinikos Chirurgijos skyriaus kolektyvas
Mirus Mamai nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos vadovę
profesorę Virginiją Adomaitienę ir artimuosius.
Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos kolektyvas

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Gydytojo ortodonto 0,25 et. Ortodontijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2018-04-16. Išsami informacija
teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Vyresniojo slaugytojo slaugos administratoriaus 1,0 et. Chirurgijos klinikos
operacinėje;
■ Vyresniojo slaugytojo slaugos administratoriaus 1,0 et. Ortopedijos traumatologijos klinikos skyriaus operacinėje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų diplomas, galiojanti
bendrosios praktikos slaugytojo licencija, ne mažesnis kaip 3 metų medicininio
darbo stažas, operacinės slaugytojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius
reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos
planą, pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai iki 2018-04-20. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „MOTERS DUBENS
ORGANŲ ANATOMIJOS IR FUNKCIJOS SUTRIKIMAI:
KLINIKA, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS, PROFILAKTIKA“
Kviečiame į mokslinę konferenciją „Moters dubens organų anatomijos ir
funkcijos sutrikimai: klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika“, kuri vyks
balandžio 19 d. LSMU MA Akušerijos ir ginekologijos klinikos Didžiojoje auditorijoje (Eivenių g. 2, Kaunas). Dalyvių registracija 12.30–13.00 val.
Konferencija skirta gydytojams akušeriams ginekologams, akušeriams, kineziterapeutams, šeimos gydytojams, vidaus ligų ir kitų specialybių gydytojams
bei slaugytojams.
Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Išankstinė registracija į konferenciją vykdoma iki 2018 m. balandžio 12 d.
Daugiau informacijos ir registracija: https://reg.eventas.lt/MDO2018
Lietuvos akušerių ginekologų draugija

PADĖKA

J

au nuo buvusio Kauno klinikų vadovo prof. Petro Jašinsko laikų ši ligoninė
yra garsi savo tvarka, personalo pareigingumu, punktualumu, atsakomybės
jausmu ligoniui.
Nuoširdžiai žaviuosi ypatinga Centrinės konsultacinės poliklinikos tvarka, kurią
užtikrina Dalia Moliejienė.
Dėkinga už kvalifikuotas konsultacijas Gastroenterologijos klinikos gydytojai
gastroenterologei doc. Jolantai Šumskienei, slaugytojai Reginai Antanavičienei – siunčiu joms daug šiltų atsiliepimų, kuriuos tenka išgirsti iš laukiančių
ligonių, atvykstančių ir iš miesto, ypač – iš rajonų.
Žaviuosi Centrinės konsultacinės poliklinikos procedūrų kabineto personalo
ištverme, atlaikant tokį darbo krūvį.
Puikiai dirba ir Centrinėje konsultacinėje poliklinikoje esantis informacijos
kabinetas. Labai darniai ir kvalifikuotai dirba Gastroenterologijos klinikos
Endoskopijų skyriaus gydytojai.
A. Gilienė

