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NAUJOJI LIETUVOS SVEIKATOS
MOKSLŲ UNIVERSITETO
HERALDIKA – TRADICIJOS
ATSPINDYS IR ATEITIES VIZIJA
Kuriant naujà universitetà, jo simbolikos atvaizdavimas naujoje
heraldikoje buvo vienas svarbiausių komunikacijos srities uþdavinių. Simboliai, atsispindintys heraldikoje – tai idëjos, reikðmës,
vertybës, ilgalaikiai tikslai, apie kuriuos sukosi ir suksis organizacijos gyvenimas. Kvieèiame paþvelgti á LSMU heraldikos istorijà,
suþinoti, kaip ir kieno dëka gimë naujieji universiteto herbai.
Laima Zakaraitė
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ûsų dëmesiui pateikiame Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ir
Kauno klinikų heraldikos istorijà,
kurià apraðë istorikas, humanitarinių
mokslų daktaras docentas Edmundas
Antanas Rimða, heraldikos ir sfragistikos þinovas, daugelio knygų ðia
tema autorius ir bendraautoris.
Istorijos fragmentai
1920 metus, kai Kaune prie Aukðtųjų
kursų buvo ásteigtas Medicinos skyrius, galima laikyti aukðtojo medicinos
mokslo pradþia. 1922 m. Medicinos
skyrius peraugo á Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. – Vytauto Didþiojo
universiteto) Medicinos fakultetà.
1950 m. tuometis Kauno valstybinis
universitetas reorganizuotas ir ákurtas savarankiðkas Kauno medicinos
institutas. Prasidëjus Atgimimui, Medicinos institutas 1989 m. tapo Kauno
medicinos akademija, o 1998 m. –
Kauno medicinos universitetu. Kiek
kitaip klostësi aukðtosios veterinarijos
mokyklos istorija, apie kurios bûtinu-

mà pradëta kalbëti 1918 m. 1922 m.
Lietuvos universiteto Medicinos
fakulteto Taryba nutarë atidaryti Veterinarijos skyrių, kuris 1929 m. dël
lëðų stokos buvo uþdarytas. Aukðtieji
veterinarijos mokslai atgijo, kai 1936
m. buvo ásteigta pusiau savarankiðka
Veterinarijos akademija, jos studentai
dalá medicinos paskaitų klausydavo
Vytauto Didþiojo universitete. 1943 m.
Veterinarijos akademija, kaip ir kitos
Lietuvos aukðtosios mokyklos, buvo
uþdaryta, o atkurta tik po Antrojo
pasaulinio karo.
Paskutinë reorganizacija ávyko
2010 m. Lietuvos Respublikos Seimas
nutarë Kauno medicinos universitetà

ir Lietuvos veterinarijos akademijà
sujungti á vienà Lietuvos sveikatos
mokslų universitetà. Buvęs Kauno
medicinos universitetas ir buvusi
Lietuvos veterinarijos akademija
pavadinti Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Medicinos ir Veterinarijos akademijomis. Në viena ið ðių
aukðtųjų mokyklų pirmosios Lietuvos
Respublikos laikais herbų neturëjo, jų
negalëjo bûti ir sovietmeèiu. Pastaraisiais metais bene vienintelei Lietuvos
veterinarijos akademijai dailininkas
Raimondas Miknevièius buvo sukûręs
herbà, kurá Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento suderino 2006 m. kovo 23 d. Tuo tarpu
Kauno medicinos universitetas naudojo tik herbà primenanèià emblemà.
Aukštųjų mokyklų heraldikos savitumai
Dauguma senųjų universitetų herbų
iðsirutuliojo ið iki tol naudotų antspaudų simbolių. Konstanco miestietis
Ulrichas Richentalis bus bene pirmasis kronikininkas, uþfiksavęs kelias
deðimtis universitetų herbų, kuriuos
turëjo á Konstanco baþnytiná susirin-

kimà (1414–1418) susirinkę universitetų pasiuntiniai. Bemaþ visi herbai
sudaryti ið dviejų simbolių: regioninio
(valstybës, miesto herbo) ir viduramþių knygos, daþnai laikomos rankoje.
Tuomeèio Londono universiteto herbe
pavaizduotas karaliðkasis keturių laukų skydas su besikartojanèiais valdanèios dinastijos herbais (trimis lelijomis
ir trimis liûtais) ir á skydo ðirdá ádëta
uþversta knyga. Prahos universiteto
herbe pavaizduoti miesto vartai ir
virð jų tarsi ið dangaus iðlindusi ranka
su knyga. Ðiuolaikiniame Oksfordo
universiteto herbe tarp trijų karûnų –
atversta knyga su devizu, Harvardo
universiteto herbe trys atverstos knygos ir devizas: VE–RI–TAS.
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RĖMĖJAI:

SAUSIO ĮVYKIŲ PAMINĖJIMO IŠVAKARĖSE –
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
Artëjant sausio ávykių Lietuvoje dvideðimtmeèio paminëjimui, Kaune vyko tarptautinë ekumeninë
konferencija, skirta svarbiausiai visuomenës làstelei – ðeimai. Konferencijà „Krikðèionys iððûkio
ðeimai akivaizdoje“ organizavo Lietuvos vyskupai ir Maskvos patriarchato iðorinių baþnytinių
santykių skyrius. Sveèių teisëmis konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai,
ministrai, aukðti dvasininkai, aukðtųjų mokyklų rektoriai ir administracijos atstovai, kiti garbingi
asmenys bei nusipelnę visuomenës veikëjai. Konferencijoje taip pat dalyvavo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Þaliûnas, kancleris prof. Vilius Grabauskas bei
Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Juozas Pundzius.
Džiuljeta Kulvietienė

P

irmà kartà Lietuvos istorijoje
surengtas aukðèiausio lygio trijų
krikðèioniðkų konfesijų ganytojų
susitikimas.
Katalikų, ortodoksų ir liuteronų baþnyèių atstovai paskelbë vienijantys
jëgas prieð ðiuolaikinio pasaulio
moralei metamus iððûkius. Konferencijoje kalbëta apie Lietuvos katalikų
baþnyèios atsakà á iððûkius ðeimai,
seksualinës revoliucijos padarinius
demografijai, apie jaunimo rengimà
ðeimai, pasisakyta kitais klausimais.
Dalyviams, sveèiams ir þiûrovams
koncertavo Kauno „Vyturio“ katalikiðkos vidurinës mokyklos miðrus
choras (vadovë R. Burinskienë).
Praneðimus skaitë J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas, Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininkas
Sigitas Tamkevièius, J. E. Volokolamsko (Rusija) metropolitas Hilarionas,
J. E. Lietuvos evangelikų liuteronų
baþnyèios vyskupas dr. Mindaugas

Sabutis ir medikas kunigas prof. Andrius Narbekovas.
Misija – būti taikdariais
Spaudos konferencijoje J. E. S. Tamkevièius pasidþiaugë, kad organizuoti konferencijà pasiûlë Volokolamsko
metropolitas Hilarionas – Maskvos
patriarchato iðorinių baþnyèios ryðių
skyriaus pirmininkas, prieð 20 m. –
sausio ávykių metu – tarnavęs Kaune.
Garbusis Kauno miesto sveèias J. E.
metropolitas Hilarionas prieð du deðimtmeèius tarnavo Lietuvoje ir atmintinų sausio ávykių metu kaip ganytojas
kreipësi á TSRS armijos vadus, vieðai
ragindamas nenaudoti ginklų prieð
taikius, laisvës trokðtanèius þmones.
Prisiminus ðá faktà konferencijos

metu, dëkinga auditorija plojo J. E.
metropolitui Hilarionui stovëdama. Ið
J. E. veido matësi, kad já tai nuoðirdþiai nustebino ir sujaudino.
„Mano tuometiniai þodþiai per televizijà, transliuojamà ið Kauno, buvo
motyvuoti ne politinių sumetimų, bet
þmogiðko, krikðèioniðko siekio padaryti viskà, kad nebûtų pralietas kraujas, bûtų iðvengta konfliktų ir þmonių
aukų“, – sakë J. E. Hilarionas.
„Solidari pozicija, kurià anuomet uþëmë krikðèionių dvasininkai – katalikai
ir staèiatikiai Lietuvoje – buvo teisinga
ir vienintelë galima todël, kad mûsų
misija – bûti taikdariais“, – kalbëjo
J. E. Maskvos patriarchato iðorinių
baþnyèios ryðių skyriaus pirmininkas
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Hilarionas.

DĖMESIO!
Seimo narys Algirdas Butkevičius sausio 19 d. 11.30 val. LSMU Centriniuose
rûmuose (A. Mickevièiaus g. 9) Jurgio Þilinsko aud. skaitys paskaità „Ekonominė krizė: priežastys, pasekmės bei būtini prevencijos veiksmai“. Kvieèiame dalyvauti.
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NAUJOJI LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETO HERALDIKA – TRADICIJOS
ATSPINDYS IR ATEITIES VIZIJA
1 p.
Ið mums artimesnių yra Krokuvos universitetas, kurio pasiuntiniai dalyvavo
minëtame Konstanco suvaþiavime.
Richentalio kronikoje jis buvo reprezentuojamas Lenkijos ereliu (iðliko
iki ðiol), XVI a. ákurto Vilniaus universiteto herbe pavaizduotas raitelis, o
raitelio skyde – jëzuitų monograma,
nes universitetas iki XVIII a. antrosios
pusës priklausë ðiam ordinui. Naujai
kuriamuose Lietuvos universitetų
herbuose stengiamasi ádëti senàjá
mokslo simbolá – senovinę knygà
(atverstà, uþverstà) ir parodyti jų buvimo vietà, jei universitetas specializuotas, tai ir jo specifikà. Pavyzdþiui,
Klaipëdos universiteto herbo virðutiniame lauke pavaizduotas Klaipëdos
miesto herbas, o apatiniame – uþversta knyga. Vilniaus pedagoginio
universiteto herbe – Vilniaus miesto
herbo fragmentas, knyga ir specifinis
ðio universiteto simbolis – varpelis.
Knyga – aukðtos kultûros, iðminties
ir þinių simbolis, taip pat visuotinumo ávaizdis (daugelis pavienių
lapų ir raidþių susilieja á nuoseklià
vienovę). Retkarèiais susiduriama su
Pasaulio knygos (Liber Mundi) ávaizdþiu. Joje esà suraðyti visi dësniai;
kurdamas pasaulá ja naudojosi net
Dieviðkasis Protas. Uþversta knyga
paprastai reiðkia dar neágyvendintas
galimybes arba paslaptis. Vis daþniau naudojama atversta knyga simbolizuoja iðsipildþiusias svajones ir
apskritai universitetus, universitetinius miestus. Ji taip pat yra evangelistų atributas, o evangelistai neretai
yra garsių universitetų globëjai.
Medicinos atributikoje naudojama
gyvatė yra vienas seniausių simbolių þmonijos istorijoje. Jau ðumerų
gydymo ir poþemio pasaulio dievas
Ningicidas (Ningizzida) buvo lydimas
raguotosios gyvatës. Panaðus finikieèių dievas Eðmunas (Jasumunu),
garbintas ir Kartaginoje, greièiausiai
buvo graikų mitologijoje apraðyto mitinio gydytojų dievo ir globëjo Asklepijaus (lot. Aesculapius) prototipu.
Jis paprastai vaizduojamas su lazda,
kurià apsivyniojusi gyvatë. Ið èia garsioji Eskulapijaus (Eskulapo) lazda,
vëliau tapusi vaistininkų ir gydytojų
profesijų atributu. Rytų kraðtuose
gyvatë laikyta atjaunëjimo (iðsineria ið odos), amþinybës ir iðminties
simboliu. Iðmokus paimti gyvatës
nuodų ir juos taikyti gydymui, gyvatë
tapo pagrindiniu sveikatos simboliu.
Antikoje dël visų minëtų savybių prie
ðventyklų buvusios gyvatës laikytos
ðventais gyvûnais. Ankstyvaisiais
viduramþiais, kai Europoje ásigalëjo
krikðèionybë, gyvatë pamaþu virto
blogio simboliu, nes ji asocijavosi su
nuodais, klastingumu (gali netikëtai
ákirsti). Atsirado daugybë prieðtaringų
aiðkinimų, dviprasmybių. Vis dëlto
Eskulapijaus lazda iðliko ir pasiekë
mûsų laikus, netgi buvo sukurta
naujų vaizdavimo variantų. Pavyzdþiui, vaistininkai lazdos virðuje
átaisë taurę, ið kurios tarsi gertų gyvatë. Pasaulio sveikatos organizacija
(PSO) Eskulapijaus lazdà uþdëjo ant
stilizuoto, laurų ðakelëmis iðpuoðto
þemës rutulio ir pan.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
herbas ir vėliava
Ðiais metais sujungtam universitetui
sukurtas visiðkai naujas herbas. Herbo
skydas padalytas á tris laukus. Svarbiausiame, pirmajame, lauke, kadangi
universitetas turi Lietuvos vardà,
pavaizduotas gerai þinomas Lietuvos
valstybës herbo raitelis, antrajame,
sidabriniame, vaizduojamas pagrindinis medicinos ir senasis sveikatos
simbolis – mëlyna Eskulapijaus lazda,
apatiniame mëlynajame lauke universitetà simbolizuoja atversta sidabrinë
knyga su lotyniðku devizu: SALUS PRO
PATRIA (Sveikata Tëvynei). Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto heraldika suderinta su Lietuvos heraldikos
komisija 2010 m. rugsëjo 21 d.

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Medicinos akademijos
herbas ir vėliava
Medicinos akademijos, kaip ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto,
herbo skydas padalytas á tris laukus.
Tik Akademijos pirmajame, raudoname, lauke vaizduojama sidabrinë
tauro galva su auksiniu kryþiumi
tarp ragų. Ji paimta pars pro toto
(dalis visumos) principu ið Kauno
miesto herbo ir aiðkiai rodo, kad ðios
Akademijos istorija glaudþiai susijusi
su Kaunu. Antrajame, sidabriniame
lauke, kaip ir Universiteto herbe,
vaizduojamas pagrindinis medicinos
simbolis – mëlyna Eskulapijaus lazda, apatiniame, mëlynajame, lauke
Akademijà simbolizuoja atversta
sidabrinë knyga su lotyniðku devizu:
DOCENDO DISCIMUS (Mokydami mokomës). Bûtina paþymëti, kad antrajame lauke pavaizduota Eskulapijaus
lazda, ið dalies ir knyga, paimti ið
senosios Kauno medicinos universiteto emblemos. Tik ðiuo atveju
pakeista gyvatës kryptis, knyga pasendinta ir ant jos áraðytas devizas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos heraldika
suderinta su Lietuvos heraldikos
komisija 2010 m. rugsëjo 21 d.

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Veterinarijos akademijos
herbas ir vėliava
Veterinarijos akademijai paliktas
herbas, kurá, kaip minëta, Lietuvos
heraldikos komisija suderino 2006 m.
Skydo virðuje pavaizduotas Kauno
miesto herbas rodo, kad ðios Akademijos iðtakos ir raida susiję su ðiuo
miestu. Pagrindiniame, auksiniame,
lauke pavaizduota juoda Eskulapijaus
lazda ir mëlyna, V raidę primenanti
heraldinë figûra, heraldikoje vadinama apversta gegne. Ji asocijuojasi
su pirmàja Veterinarijos akademijos
pavadinimo raide. Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos heraldika ið naujo suderinta (be herbo, parengtas herbinës
vëliavos projektas) su Lietuvos heraldikos komisija 2010 m. rugsëjo 21 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos
yra viena ið svarbiausių Lietuvoje
asmens sveikatos prieþiûros ástaigų,
kartu su universitetu vykdanti
trijų pakopų medicinos studijas ir
mokslinius tyrimus, teikianti visų
lygių asmens sveikatos prieþiûros
paslaugas ir tobulinanti medicinos
specialistus. Oficialus naujojo
universiteto ligoninës pavadinimas –
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninë vieðoji ástaiga Kauno klinikos.
Trumpinys – Kauno klinikos.
Kadangi Kauno klinikos priklauso Lietuvos sveikatos mokslų universitetui,
tai ir jų heraldika negali daug skirtis
nuo universiteto heraldikos, kuri
buvo suderinta su Lietuvos heraldikos komisija 2010 m. rugsëjo 21 d.
Svarstant Kauno klinikų herbo motyvus, nutarta du pirmuosius – raitelá
ir Eskulapijaus lazdà – palikti, taèiau
knygà, kuri daþniausiai siejama su
universitetu, universitetiniu miestu, pakeisti kitu, geriau su gydymu
susijusiu simboliu, tai yra kryþiumi.
Juolab kad raudonas kryþius auksiniame lauke iki tol naudotas Kauno
medicinos universiteto klinikų emblematikoje, tiesa, lyg paslëptas po
Klinikų pastatu.

AKTUALIJOS
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PRITARTA MOKSLO FONDO VEIKLOS
REZULTATAMS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, iðklausęs Mokslo centro
vadovës doc. Ingridos Ulozienës informacijà, nutarë patvirtinti 2010 metų
Mokslo fondo veiklos rezultatus.
Rektoratas, iðklausęs Podiplominių studijų centro dekanës prof. Daivos Rastenytës informacijà, nutarë pritarti pateiktoms pastaboms ir LSMU odontologijos rezidentûros reglamento projektui, rezidento praktinio mokymo sutarties projektui ir teikti tvirtinti Senate. Taip pat pritarta LSMU rezidentûros
bazių vertinimo ir atrankos tvarkos apraðui, rezidentûros komiteto darbo
reglamentui ir pavyzdiniam rezidentûros komisijos darbo reglamentui.
Rektoratas nutarë pakeisti LSMU medicinos rezidentûros reglamento 18
punktà ir já iðdëstyti taip: „Rezidentûros klausimams spręsti Universitete
sudaromas Rezidentûros komitetas, kurio pirmininkas – Universiteto prorektorius klinikinei medicinai, pavaduotojas – prorektorius veterinarijai, nariai –
Podiplominių studijų centro prodekanas, Medicinos, Odontologijos, Veterinarijos fakultetų dekanai ir Rezidentų tarybos deleguoti rezidentų atstovai.“
Iðklausęs Biomedicininių tyrimų instituto (BMTI) direktoriaus prof. Arimanto Tamaðausko informacijà, rektoratas nutarë pritarti BMTI perspektyviniams veiklos metmenims.
„Ave vita“ inf.
siniu dvigubu kryþiumi; stilizuotos
þirgo kamanos ir kiti aprangos fragmentai yra mëlyni. Antrame sidabriniame lauke mëlyna gyvatë, apsivyniojusi tokios paèios spalvos lazdà.
Apaèioje, treèiame, auksiniame, lauke – raudonas lygių galų kryþius.

R. Rimkûno kûrybos dalá. „Lietuvių
heraldikos mokykla – menininkai,
kuriantys valstybinę simbolikà. Greta
kitų autorių, paminëèiau nepamainomà heraldikos specialistà ir fanatikà
daktarà Edmundà Rimðà (LSMU heraldikos apraðo autorius – L. Z.). Taèiau
kuriant kiekvienà herbà dalyvauja
daugelis simbolika áamþinamos vietos
ar organizacijos þmonių, kurie taip
pat yra heraldikos bendraautoriai. Todël stilistiniai vieno ar kito dailininko
braiþo ypatumai nëra svarbiausi.“

Rolandas Rimkûnas
© Gintaro Èesonio nuotr.
Kauno medicinos universiteto klinikų
herbas
Kryþiaus, kaip slaugos simbolio,
istorija siekia kryþiaus karus, kai
beveik visa Europa pakilo á kovà
vaduoti Kristaus kapo. Jau po pirmojo Kryþiaus þygio Palestinoje kûrësi
vienuolių riterių ordinai slaugyti
likusių suþeistų riterių. Pirmasis
atsirado prancûzų tamplierių, po to
italų jonaitų ordinas, kurio pirminë
funkcija – aptarnauti ligonines (ið
èia kitas hospitalierių pavadinimas).
Abu ordinai savo simboliu pasirinko
raudonà kryþių. Mums jis geriau
þinomas ið Tarptautinio Raudonojo
Kryþiaus judëjimo, kurio pirminis
tikslas taip pat buvo pagelbëti karo
metu suþeistiesiems, palengvinti
jų kanèias, prisidëti prie slaugymo.
Taip 1863 m. Þenevoje buvo ákurtas
Tarptautinis pagalbos suþeistiesiems
komitetas, netrukus áteisinta ir jo
emblema – raudonas kryþius baltame
lauke. Jis paimtas ið Ðveicarijos vëliavos, tik sukeistos spalvos, tuo pagerbiant Ðveicarijos indëlá á karo aukų
apsaugos judëjimà Europoje. Lietuvoje Raudonojo Kryþiaus draugija buvo
ákurta 1919 m. Raudonas kryþius ne
tik minëtos draugijos emblema. Jis
daþnai rodo gydymo ástaigà.
Herbo aprašymas
Perkirsto ir virðuje perskelto skydo
pirmame, raudoname, lauke – sidabrinis ðarvuotas raitelis, laikantis virð
galvos iðkeltà kalavijà ir turintis prie
kairiojo peties mëlynà skydà su auk-

Doc. R. Rimkūnas: „Kurdamas
heraldiką, jaučiuosi reikalingas
visuomenei“
Lietuvos heraldikos komisijoje patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Kauno klinikų heraldikos
autorius – grafikos menų magistras,
Vilniaus dailës akademijos Kauno
dailës fakulteto docentas Rolandas
Rimkûnas – heraldikos kûrimà vertina labiausiai ið visų jam tenkanèių
uþsakomųjų darbų.
R. Rimkûnas, greta darbo Vilniaus
dailës akademijoje, eina ir vyriausiojo
LSMU dizainerio pareigas: jo rankose
naujàja heraldika paremtas universiteto stilius, pagrindinës simbolikos
atvaizdavimas ir reikðmingiausi vaizduojamosios kûrybos darbai.
„Ave vita“ papraðë trumpo Maestro
komentaro apie heraldikos kûrimo
darbà. „Dar studijų metais gerbiamas
ir mylimas mokytojas Raimundas
Miknevièius pasiûlë pabandyti sukurti Prienų herbà. Ðeðis mënesius
stengiausi – pavyko, tad iki ðiol kuriu
herbus Lietuvos miestams ir miesteliams.“ Anot menininko, herbas neuþdirba pinigų, jis pristato bendruomenës kultûrà ir moralę, tai já skiria
nuo prekës þenklo. Heraldika padeda
stiprinti valstybingumà. Kuriant herbà, privalu màstyti apie áamþinamų
simbolių prasmę, kuri perduoda
vietos þmonių dràsà, meilę, pagarbà
kuriamai istorijai. Heraldikos ir grafinio dizaino darbai: herbai, herbiniai
antspaudai, vëliavų projektai, logotipai, þenklai, plakatai sudaro nemenkà

Edgaras Stankevièius
Prof. E. Stankevičius: „Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto
heraldika sukurta, remiantis
heraldikos principais ir paveldu“
Naujosios heraldikos kûrimo ir profesionalaus universiteto ávaizdþio
formavimo iniciatorius, LSMU Spaudos
namų direktorius prof. E. Stankevièius
pasakoja prisiminimus apie nelengvà kûrybiná ir organizaciná procesà.
„Universitete buvo sudaryta darbo
grupë ir pradëtas heraldikos kûrimo
procesas. Grupëje dirbome kartu su
rektoriumi prof. Remigijumi Þaliûnu,
prof. Viliumi Grabausku, prorektoriumi prof. Renaldu Jurkevièiumi, prof.
Juozu Pundziumi. Bendradarbiavome
su Vilniaus dailës akademija, kurios
doc. R. Rimkûnas sukûrë eskizus.
Ðiuos vëliau suderinome su Lietuvos heraldikos komisija.“ Anot prof.
E. Stankevièiaus, heraldikà svarbu
buvo suderinti su turimu paveldu,
universiteto tradicija, taip pat ji turi
atitikti grieþtas taisykles ir principus.
Vëliau darbo grupë ëmësi ir LSMU
ligoninës Kauno klinikų heraldikos,
kurià taip pat patvirtino Lietuvos
heraldikos komisija. E. Stankevièiaus
nuomone, darbas pavyko, LSMU heraldika atspindi pagrindines universiteto ir jo akademijų idëjas, vertybes,
nûdienos misijà ir ateities vizijà.

AKTUALIJOS
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NAUJA PROFESORIŲ KLUBO VALDYBA

PRO MEMORIA
LIUDVINAS KAZIMIERAS ŠVAMBARIS
(1936–2011)

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Profesorių klubas
2010 m. pabaigoje iðrinko
naujà valdybà.

Sausio 12 d. mirë Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos docentas Liudvinas Kazimieras Ðvambaris.
Amþinybën iðëjo iðkili asmenybë, puikus kolega, ilgametis Universiteto pedagogas.

Loreta Giedraitienė

S

usirinkusi 2011 m. sausio pradþioje,
iðrinko naujà prezidentę ir viceprezidentà. Profesorių klubo prezidente
tapo Histologijos ir embriologijos katedros vedëja prof. Angelija Valanèiûtë,
viceprezidentu iðrinktas LSMU VA
eksperimentinës ir klinikinës farmakologijos laboratorijos vedëjas prof.
Algimantas Petras Matusevièius. Pastaruosius 10 metų Profesorių klubui
sëkmingai vadovavo LSMU MA profesorius emeritas Rimvydas Stropus.
Profesorių klubas, ásteigtas prieð

20 metų, visà laikà buvo gyvybinga
aktyvi organizacija, dalyvaujanti
svarstant svarbias Universitetui problemas, organizuojanti kultûrinius
renginius, palaikanti ryðá su iðëjusiais á pensijà profesoriais.

Ið kairës: prof. R. Navickas, prof.
V. Barauskas, prof. A. Valanèiûtë,
prof. R. Stropus, prof. A. P. Matusevièius, prof. V. Jukna.
„Ave vita“ linki naujai LSMU Profesorių klubo valdybai sëkmës vykdant
svarbià mûsų universitetui misijà.

SAUSIO ĮVYKIŲ PAMINĖJIMO IŠVAKARĖSE –
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
„Laikas suaktyvinti
bendrà dialogà,
nes visuomenëje
subrendo daug
socialinių ir dorovinių problemų.“

1 p.
Šeima – išeities taškas
„Su didþiu susirûpinimu apie ðeimà
bei jai tenkanèius iððûkius kalba
ir katalikai, ir ortodoksai, ir liuteronai. Tai – svarbu visai Lietuvos
visuomenei. Ir ne tik“, – sakë J. E.
S. Tamkevièius spaudos konferencijoje þiniasklaidos atstovams ir
pradëdamas konferencijà bei pabrëþë, kad ðeima – iðeities taðkas,
reikalaujantis didesnio dëmesio, tai
tapo pagrindine bendro tarptautinio
renginio aðimi.
„Laikas suaktyvinti bendrà dialogà,
nes visuomenëje subrendo daug
socialinių, dorovinių, santykių tarp
þmonių problemų. Aktuali ir ðeimos
krizës problema. Ji – tarsi demokratinës krizës rezultatas. Daugeliui
ðiandien ðeima nëra pirminë, jà
uþgoþia karjeros ir kiti reikalai.
Daug skyrybų, abortų liudija, kad
krizę patiria visa visuomenë. Atëjo
laikas krikðèionims vienytis ir kovoti
uþ ðeimà – kaip Dievo bei þmonijos
vertybę, – sakë J. E. Hilarionas. –

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademija
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas
Tel. 407433, 327217, viet. tel. 1527, 1417.
Faksas 407433. El. paštas: avevita@kmu.lt
Išeina kiekvieną penktadienį
http://www.kmu.lt/avevita/

Gvildename socialines ir moralës
problemas, turinèias tiesioginę átakà
þmonių gyvenimams.“
„Krizë visuomenëje prasideda nuo
vertybių krizës ðeimoje. Ðeimà
bûtina saugoti kaip Dievo dovanà.
Ðeimos instituto paþeidimas reiðkia,
kad ne tëvas, ne mama rûpinsis
jauno þmogaus auklëjimu, jo branda ir ateitimi. Ðeimoje negali bûti jà
griaunanèių kompromisų“, – sakë
J. E. dr. M. Sabutis.
Konferencijai sveikinimà atsiuntë
Popieþiðkosios krikðèionių vienybës
tarybos pirmininkas kardinolas Ennio Antonelli, kiti aukðti baþnyèios
vadovai.
Pirmą kartą Lietuvoje
„Lietuvos istorijoje, galbût ið viso
istorijoje pirmà kartà katalikai, ortodoksai ir liuteronai kartu taip kalbasi, svarsto klausimus, kurie ðiandien
visuomenei labai aktualûs“, – tvirtino J. E. S. Tamkevièius.
Tema „Seksualinë revoliucija ir jos
demografiniai padariniai“ kalbëjo
J. E. Maskvos patriarchato baþnyèios
uþsienio ryðių skyriaus pirmininkas,
Volokolamsko metropolitas Hilarionas. Apie Lietuvos katalikų baþnyèios
atsakus á iððûkius ðeimai kalbëjo
J. E. arkivyskupas S. Tamkevièius.
Apie ðeimos sampratos iððûkius
ðiuolaikinei liuteronybei pasisakë
J. E. Lietuvos evangelikų liuteronų
baþnyèios vyskupas dr. M. Sabutis.
Tema „Jaunimo rengimas ðeimai:
sukurti pagal Dievo paveikslà“ kalbëjo medikas kunigas prof. A. Narbekovas.
Konferencijos tema „Krikðèionys

Redakcinės kolegijos pirmininkas:
Renaldas JURKEVIČIUS, prorektorius studijoms
Redakcinė kolegija:
Daiva ZAGURSKIENĖ, Kauno klinikų direktorė slaugai
Kęstutis LEVIŠAUSKAS, Kauno klinikų direktorius
motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai

iððûkių ðeimai akivaizdoje“ pasirinkta neatsitiktinai. Ðeimos institutas
iðgyvena sunkmetá – ástatymais
átvirtintos þmogaus teisës uþgoþia
moralę, tikràjá ðeimos sudarymo
pagrindà – abipusę meilę, pagarbà ir atsakomybę. Ðeimas griauna
bandymai áteisinti homoseksualias
partnerystes, abortai, dirbtinis apvaisinimas mëgintuvëlyje, eutanazija.
Baigdama darbà konferencija priëmë
komunikatà, jame iðdëstyti siekiniai – visiems bendri. Krikðèioniðkų
konfesijų atstovai priimtame komunikate sutarë kartu ginti þmogaus
gyvybę ir ðeimà.
Kità dienà konferencijos iniciatoriai ir
organizatoriai lankësi Lietuvos Respublikos Seime, juos priëmë Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkë Irena
Degutienë.

L. Ðvambaris gimë 1936 m. kovo
10 d. Ðiauliuose provizoriaus Augustino Ðvambario ir Elenos Ignatavièiûtës-Ðvambarienës ðeimoje.
1948 m. geguþës 22 d. tëvai buvo
iðtremti á Sibirà. Liudvinas tuo metu
buvo iðvaþiavęs á Vilkijà pas tetà,
todël liko Lietuvoje, nors á tremiamųjų sàraðus taip pat buvo áraðytas.
1954 m. L. Ðvambaris baigë Vilkijos
vidurinę mokyklà. Suþinojęs, kad
Lietuvoje jam, kaip tremtinių sûnui,
durys á mokslà uþdarytos, iðvaþiavo
pas tëvus á Sibirà.
1960 m. L. Ðvambaris baigë Irkutsko
medicinos instituto Farmacijos fakultetà ir ágijo provizoriaus kvalifikacijà.
1963 m. vasarà gráþęs á Lietuvà,
L. Ðvambaris pradëjo dirbti Ðvenèionių vaistaþolių farmacijos fabrike
Eksperimentinës laboratorijos vedëju. L. Ðvambará traukë mokslinis
darbas. Jis tyrinëjo Lietuvos vaistinius augalus. 1973 m. apgynë biologijos mokslų kandidato disertacijà.

Lietuvos mokslo taryba jam suteikë
gamtos mokslų daktaro laipsná.
1974 m. Liudvinas Ðvambaris pradëjo dirbti Kauno medicinos instituto
Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo
katedroje vyr. dëstytoju, vëliau jam
buvo suteiktas docento vardas. Nuo
1985 metų jis nuolat skaitë paskaitas
Universiteto studentams ir farmacijos specialistų profesinës kvalifikacijos tobulinimo kursų klausytojams,
dirbo metodiná darbà.
Mokslinio darbo sritis bëgant metams keitësi. Doc. L. Ðvambaris tyrë
vaistaþolių iðteklius Lietuvoje, tobulino ekstrakcinių Galeno preparatų
gamybos technologijà, homeopatinių
preparatų gamybà. Vienas ir su bendraautoriais jis yra paskelbęs daugiau kaip 30 mokslo darbų ir daugiau
kaip 100 mokslo straipsnių. L. Ðvambaris yra keturių vadovëlių „Vaistų
technologija“ bendraautoris, parengë
daug mokslinių metodinių priemonių
studentams ir kvalifikacijos kursų
klausytojams.
Reikðdami nuoðirdþiausià uþuojautà
liûdime ir gedime kartu su velionio
ðeima ir artimaisiais.
Atsisveikinimas su velioniu vyks
Jiezno laidojimo namuose, Vytauto g. 32, sausio 14 d. (penktadiená)
9.00–20.00 val.
Iðlydima ið Jiezno á Vilkijos kapines
sausio 15 d. (ðeðtadiená) 11 val.
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto bendruomenė

LSMU INAUGURACIJOS SAVAITĖ
Vasario 11-àjà ávyks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir naujojo rektoriaus inauguracija.
Savaitę prieð ðias istorines iðkilmes vyks inauguracijos savaitë, kurios metu akademinë bendruomenë
ásitrauks á renginius ir akcijas.

I

nauguracijos renginius organizuoja sudaryta darbo
grupė – komitetas. Organizacija rūpinasi Medicinos ir
Veterinarijos akademijų atstovai: LSMU Spaudos namų
direktorius prof. Edgaras Stankevičius, Kauno klinikų
Valdymo tarnybos direktorius prof. Edmundas Varpiotas, Veterinarijos akademijos sekretorius dr. Antanas
Banys ir šios akademijos Studijų skyriaus koordinatorė
Violeta Bakutienė, LSMU ir Kauno klinikų atstovas doc.
Aras Puodžiukynas, LSMU Tarybos sekretorė prof. Rūta
Nadišauskienė, LSMU SA prezidentė Agnė Ramonaitė ir
atstovas Paulius Urbonas, LSMU Kultūros centro direktorius Antanas Kelmelis bei LSMU Viešųjų ryšių ir informacijos skyriaus specialistė Laima Zakaraitė.
Inauguracijos savaitės renginių tikslas – telkti Universiteto bendruomenę, skleisti akademiškumo principus,

Algimantas TAMELIS, Medicinos fakulteto dekanas
Ingrida ULOZIENĖ, Mokslo centro vadovė
Agnė RAMONAITĖ, Studentų atstovybės prezidentė
Korespondentai (viet. tel. 1417):
Loreta GIEDRAITIENĖ, Džiuljeta KULVIETIENĖ,
Eglė SVITOJŪTĖ

puoselėjant senąją ir kuriant naująją tradiciją. Tai padės atkreipti dėmesį į naują reiškinį Lietuvos švietimo
ir mokslo istorijoje – jaunatvišką, iššūkių nebijantį
Universitetą. Renginių savaitės kulminacija – vasario
11-osios iškilmės – Lietuvos valstybės atkūrimui skirtas
minėjimas bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir
naujojo rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno inauguracija.
Svarbu, kad inauguruojamas bus ne tik naujasis šios
Alma Mater vadovas, tačiau ir pats Universitetas – bus
šventinama naujojo Universiteto vėliavos.
Kontaktiniai asmenys inauguracijos organizavimo klausimais: prof. Edgaras Stankevičius, tel. 327257, el. paštas
edgaras.stankevicius@med.kmu.lt; Laima Zakaraitė, tel.
8 (652) 90747, el. paštas laimzak@med.kmu.lt
Išgyvenkime istorinius Universiteto įvykius kartu!

Redakcija:
Eglė ŽEMAITIENĖ, vyriausioji redaktorė
viet. tel.: 6581, 1417, mob. tel. (8 682) 68423
Irena BUBNYTĖ, redaktorė
Nijolė DRAGŪNIENĖ, operatorė
Aida JAKIMAVIČIENĖ, korektorė
Jelena BABACHINA, maketuotoja

Spausdino UAB „Arx Baltica“,
Veiverių g. 142B, Kaunas
El. paštas: kaunas@arxbaltica.lt
Tiražas – 1000 egz.
Leidinys skirtas LSMU ir LSMU ligoninės
Kauno klinikų darbuotojams, studentams
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INFORMACIJA

VARTANT ISTORIJOS PUSLAPIUS
Eglė Svitojūtė

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:

K

Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. darbo krûviu ðirdies
chirurgijos skyriuje.

aip daþnai á rankas pasiimate
senus nuotraukų albumus ir
pasklaidote jų puslapius? Ar dar
prisimenate visus þmones ir ávykius, uþfiksuotus tuose kadruose?
Senos nuotraukos nëra spalvotos ir
ne tokios kokybiðkos kaip daromos
ðiuolaikiniais fotoaparatais, taèiau
jos saugo istorijà ir savyje turi tiek
þavesio ir charizmos, jog daþnai
pranoksta dabartines.
Senos nuotraukos – tarsi vaikiðkas
galvosûkis, kuriame reikia surasti
10 skirtumų. Juk tik þiûrëdami á
jas aiðkiai suvokiame aplink mus
ávykusius pokyèius! Jei norite pasidalyti tokiomis nuotraukomis su
LSMU akademinës bendruomenës
nariais, kvieèiame jas publikuoti
naujoje „Ave vita“ rubrikoje „Vartant istorijos puslapius“.

Kvalifikaciniai reikalavimai vyresniajam slaugytojui-slaugos administratoriui: slaugos studijų baigimo diplomas, bendrosios praktikos slaugytojo
licencija ir ne maþesnis kaip 3 metų medicinos darbo staþas.
Praðymà, gyvenimo apraðymà, turimà specialybę ir kvalifikacijà patvirtinanèių dokumentų kopijas, rekomendacijas pateikti Kauno klinikų Personalo skyriui per 10 dienų nuo paskelbimo datos.
Prof. Juozas Pundzius, Generalinis direktorius

1931 m. VDU Ausų, nosies, gerklës ligų klinika Kaune, Vytauto prospekte.
Sëdi prof. P. Radzvickas, stovi uþ jo ið kairës asistentai J. Statkevièius,
O. Purtokaitë ir J. Zubkus. Nuotraukoje – pacientai, o tai retai iðvysime
dabartinëse klinikų ar skyrių kolektyvų nuotraukose. Priekyje stovi maþas
berniukas, turintis tracheostomà.

Gydytojai, ortopedai-traumatologai, anesteziologai-reanimatologai ir slaugytojai maloniai kvieèiami dalyvauti mokslinëje praktinëje konferencijoje „Šlaunikaulio kaklo lūžis. Ortopedo traumatologo ir anesteziologo požiūris“, kuri vyks
sausio 21 d. vieðbutyje „Park Inn“ (K. Donelaièio g. 27). Renginio dalyviams
bus iðduodami 8 val. LSMU mokymo paþymëjimai. Renginys nemokamas.
PROGRAMA

Nuotraukas galite siųsti mums el. paðtu avevita@kmu.lt
arba atneðti popierinius egzempliorius á laikraðèio redakcijà.

I salë (Skiriama ortopedams-traumatologams, anesteziologams, intensyviosios terapijos ir anestezijos slaugytojams).

Uþ ðioje rubrikoje publikuojamas nuotraukas dëkojame
LSMU MA Ausų, nosies ir gerklës ligų klinikos vadovui
prof. Virgilijui Ulozui.

1956 m. Tonsillectomia. Operuoja B. Gapanavièius. Atkreipkite dëmesá á operacinës árangà bei aseptikos ir antiseptikos sàlygas. Gydytojas atlieka procedûrà, nemûvëdamas
chirurginių pirðtinių, sesutë laiko pacientës galvà, kad ji
kuo maþiau judëtų operacijos metu.

1951 m. Ausies operacija LOR klinikoje. Operuoja gyd. O. Purtokaitë, operacinës sesuo – E. Kðivickienë.
Ádomu, ar ðiais laikais studentai ar rezidentai turi progà stebëti operacijas ið tokio maþo atstumo?

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS
VETERINARIJOS AKADEMIJOJE
Veterinarijos akademijoje vyko Betliejaus taikos ugnies akcija.
Pietų metu á akademijà ið Kauno klinikų koplyèios buvo atveþta
Betliejaus taikos ugnies þvakë ir visi norintieji galëjo uþsidegti
savo atsineðtas þvakes.
Svetlana Adler-Mikulėnienė

R. Januðauskaitës nuotr.

KONFERENCIJA
„ŠLAUNIKAULIO KAKLO LŪŽIS. ORTOPEDO
TRAUMATOLOGO IR ANESTEZIOLOGO POŽIŪRIS“

LSMU sielovados koordinatorë
trumpai papasakojo ðios akcijos istorijà. Pirmà kartà akcija
buvo surengta Austrijos skautų
kaip padëka geradariams prieð
24 m. renginyje „Ðviesa tamsoje“.
Kasmet iðrenkamas Austrijos
nusipelnęs vaikas gruodþio mënesá keliauja á Palestinà ir Betliejuje, Jëzaus gimimo baþnyèioje, uþdega þvakę, kurià kaip
taikos ir vilties simbolá parveþa
á Vienà. Skautų organizacijų ir
geros valios þmonių dëka ði
akcija iðplito po visà pasaulá.
Lietuva ðioje akcijoje dalyvauja
daugiau kaip 10 m. ir pirmà
kartà pasiekë LSMU klinikas
ir Universiteto administracijà.
Pranciðkonai dalyvavo iðkilmingoje Betliejaus taikos ugnies

perdavimo ceremonijoje Lenkijos ir
Lietuvos pasienyje ir pargabeno ðià
ugná á Kauno ðv. Jurgio konventà. Ið
ten uþdegta þvakë þibintuvëlyje buvo
atneðta á Kauno klinikas, ið jų atveþta
á LSMU Veterinarijos akademijà ir
LSMU Centrinius rûmus.
Betliejaus taikos ugnis – þmonijos
brolybës, draugystës ir taikos simbolis. Simbolinë þvakës liepsna perduodama ið rankų á rankas, raginant
uþdegti taikà ir ramybę pirmiausia
mûsų visų ðirdyse ir skleisti jà savo
ðeimoje, bendruomenëje, ðalyje, visame pasaulyje. Perdavimas ið rankų
á rankas – santykio kûrimas…
LSMU kapelionas Artûras Kazlauskas
lapkrièio mën. þurnale „Artuma“
raðë, kad krikðèionims þvakë yra
Kristaus ðviesos þenklas ir linkëjo:
„Tegul dega þvakës, kai ðvenèiame
ir dirbame, valgome ir meldþiamës,
bendraujame ir esame vieni, sergame ir sportuojame, pykstame ir dþiûgaujame, gimstame ir mirðtame, prie
lopðio ir prie karsto. Ant stalo ir ant
kapo. Liepà ir lapkrity. Tegul skelbia
apie Ðviesà, kurioje nuolat regime
Ðviesà (plg. Ps 36,10)“.

13.30–14.00 val. Dalyvių registracija.
Pirmininkai – doc. A. Smailys, dr. A. Macas
14.00–14.10 val. Áþanginis þodis. Doc. A. Smailys, dr. A. Macas.
14.10–14.50 val. Kraujavimo valdymas po traumos – naujos 2010 m. Europos gairës.
Dr. A. Gelmanas, LSMU.
14.50–15.10 val. Mirðtamumas, sergamumas ir kartotinës operacijos po ðlaunikaulio
kaklo lûþių. J. Kurtinaitis, VGPUL.
15.10–15.40 val. Skausmo malðinimas po klubo sànario endoprotezavimo.
J. Zinkus, Kauno klinikos.
15.40–16.00 val. Ðlaunikaulio kaklo lûþá patyrusio paciento kelias nuo traumos iki
operacijos VGPUL. J. Kurtinaitis, VGPUL.
16.00–16.40 val. Pertrauka.
Pirmininkai – dr. Ð. Tarasevièius, dr. A. Gelmanas, LSMU
16.40–17.10 val. Paciento patyrusio ðlaunikaulio kaklo lûþá gydymas Kauno klinikose. Ar mes galime geriau? Dr. Ð. Tarasevièius, LSMU.
17.10–17.40 val. Ðiuolaikinë infuzoterapija ðlaunikaulio kaklo lûþá patyrusiam pacientui. M. Ðerpytis, VGPUL.
17.40–18.10 val. Operacinio ðlaunikaulio kaklo lûþių gydymo taktika. Naujausi taktikos pasirinkimo algoritmai. Doc. A. Smailys, LSMU.
18.10–18.40 val. Ðlaunikaulio kaklo lûþimas – anesteziologo taktika. Dr. A. Macas,
LSMU.
18.40–18.55 val. Ðlaunikaulio kaklo lûþimas – skubi operacija? Diskusija „uþ ir
prieð“. Dr. Ð. Tarasevièius, doc. A. Smailys ir dr. A. Macas, dr. A. Gelmanas, LSMU.
18.55–19.00 val. Konferencijos apibendrinimas. Dr. A. Macas ir doc. A. Smailys.
19.00 val.
Vakarienë.

II salë (Skiriama ortopedijos traumatologijos skyrių slaugytojams).
13.30–14.00 val. Dalyvių registracija.
14.00 –14.10 val. Áþanginis þodis. Prof. J. Macijauskienë, dr. A. Hommel.
14.10 –14.40 val. Ðlaunikaulio proksimalinius lûþius patyrę pacientai:
charakteristika, slaugos problemos. I. Videikaitë, Kauno
klinikos.
14.40–15.10 val. Ðlaunikaulio proksimalinius lûþius patyrusių pacientų
prieþiûros etapai ir jų svarba gydymo bei slaugos rezultatams. Dr. A. Hommel, Lundo universitetas, Ðvedija.
15.10–15.40 val. Pagyvenusių pacientų, patyrusių ðlaunikaulio kaklo lûþius, registracijos rezultatai Kauno klinikose. R. Valavièienë, Kauno klinikos.
15.40–16.00 val. Pagyvenusių pacientų, patyrusių ðlaunikaulio lûþimà,
perioperacinë prieþiûra. J. Knaðienë, LSMU.
16.00–16.40 val. Pertrauka.
16.40–17.10 val. Prieðoperacinis ir pooperacinis delyras. Slaugytojo vaidmuo pacientų prieþiûroje. Prof. J. Macijauskienë, LSMU.
17.10–17.40 val. Pragulos ir jų prevencija, ðlaunikaulio proksimalinius
lûþius patyrusiems pacientams. R. Nagrockienë, Kauno
klinikos.
17.40–18.10 val. Ðlaunikaulio kaklo lûþius patyrusių pacientų skausmo
vertinimas ir valdymas prieðoperaciniu bei pooperaciniu
laikotarpiu. L. Stanionienë, Kauno klinikos
18.10–18.50 val. Tarptautiniai moksliniai tyrimai ir árodymais pagrásta
pacientų prieþiûra. Dr. A. Hommel, Lundo universitetas,
Ðvedija.
18.50–19.00 val. Konferencijos apibendrinimas.
Prof. J. Macijauskienë, dr. A. Hommel.
19.00 val.
Vakarienë.
LSMU MA Anesteziologijos klinika, Sąnarių endoprotezuotojų asociacija,
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