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UNIVERSITETO PATRAUKLUMĄ
LEMS JO IŠSKIRTINUMAS
Peržengėme Naujųjų 2011-ųjų metų slenkstį. Laukia nauji darbai, atsiveria nauji veiklos horizontai. Apie Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto veiklos perspektyvas kalbiname jo rektorių
prof. Remigijų Žaliūną.
Loreta Giedraitienė
Kokie artimiausi darbai Universiteto laukia šiais metais?
Dviejų aukštųjų mokyklų integracijos
procesas yra labai sudėtingas. Universiteto bendruomenė turi garantuoti darbų
tęstinumą, toliau kurti išskirtinį, aukštos
kokybės biomedicinos srities universitetinį
išsilavinimą teikiantį Universitetą, žinomą
ir konkurencingą ne tik Lietuvoje, bet ir
visame pasaulyje. Jame turi būti sudarytos
sąlygos dar glaudžiau integruoti studijas,
mokslą ir praktiką bei didinti tarptautiškumą. Per trumpą laikotarpį jau sukurti
bendri Universiteto valdymo organai ir
apie 30 administracinių padalinių, toliau
kuriama patraukli jaunimui ir Universiteto
darbuotojams aplinka. Kitas labai svarbus
susijungimo aspektas – galimybė vykdyti

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto rektorius
prof. Remigijus Žaliūnas.

bendrus studijų dalykus ir didinti ar bent
išsaugoti studentų skaičių diegiant naujas
studijų programas arba rengiant studijų
programas užsienio studentams. „Santakos“ ir „Nemuno“ slėnių, Nacionalinių
kompleksinių programų ir integracinių projektų įgyvendinimas yra pagrindiniai mūsų
laukiantys darbai. Statomas Farmacijos ir
sveikatos technologijų centras. Netrukus
pradėsime Visuomenės sveikatos fakulteto
statybą ir esamos Universiteto infrastruktūros plėtrą bei modernizavimą.
Kokios naujos studijų programos
numatomos rengti?
Vienas iš prioritetinių Universiteto darbų – naujų studijų programų kūrimas.
Jų esame numatę net septynias. Tai –
medicinos ir veterinarijos genetikos,
medicinos ir veterinarijos biochemijos,

„Universiteto misija – ugdyti sveiką ir išsilavinusią
visuomenę bei
tarnauti žmonių
sveikatai.“

medicinos ir veterinarijos mikrobiologijos,
kinologijos, gyvūnų gerovės ir apsaugos
programos. Be to, dar bus bioverslo,
vadybos ir gyvūninių išteklių valdymo
magistrantūros studijos.
Kokia naujojo Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto vizija?
Universiteto misija – ugdyti sveiką ir išsilavinusią visuomenę bei tarnauti žmonių
sveikatai.
2 p.

GERUMO KRISTALAS –
GARSIEMS MEDIKAMS
Kaip ir kiekvienais metais, gerais, gražiais darbais, poelgiais pasižymėjusius kauniečius Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas
miesto Rotušėje apdovanojo Gerumo kristalu. Šiemet jų – 26. Tarp
apdovanotųjų ir garsūs medikai.

P

rofesoriui Jurgiui Brėdikiui – Lietuvos
kardiochirurgui, Mokslų akademijos
akademikui, žmogui, prijaukinusiam širdį
ir nuo mirties išgelbėjusiam tūkstančius
žmonių, vienam iš širdies ritmo sutrikimų
chirurginio gydymo pradininkų Gerumo
kristalas įteiktas už suteiktą viltį gyventi ir
visuomeninę veiklą.
Gerumo kristalu apdovanotas prof. Vytautas Kuzminskis, LSMU Nefrologijos
klinikos vadovas, aktyviai propaguojantis
organų donorystę ir taip gelbstintis
gyvybes.
Įteikdamas apdovanojimus meras
A. Kupčinskas padėkojo už iniciatyvas,
kilnumą, geraširdiškumą. „Linkiu tikėjimo,
vilties, dėkoju visiems už iniciatyvas,
už darbus, jūsų gerumą, kurio niekada
nebūna per daug“, – kalbėjo meras.
Gerumo kristalas skiriamas už širdies gerumą, dideles, neatlyginamas pastangas,

nekasdienį sumanymą, dėmesį neįgaliesiems, patriotizmą, pilietiškumą ir kt.
Šiais metais Gerumo kristalas pasikeitęs,
puošnesnis. Jame puikuojasi ne tik Kauno herbas. Įrašytas apdovanotojo asmens vardas, pavardė ir informacija, už
kokius darbus įteiktas Gerumo kristalas.
Pagerbti gerumu pasižymėjusius kauniečius į Rotušę atvyko miesto Tarybos
nariai, administracijos direktorė Edita Gudišauskienė, jos pavaduotojas Zenonas
Abramavičius.
Asmenis, vertus apdovanoti Gerumo
kristalu, siūlo patys kauniečiai. Vėliau
siūlymus svarsto ir slaptu balsavimu
kandidatus atrenka Apdovanojimų komisija. Penkis kandidatus turi teisę pasiūlyti
ir pasiūlo pats meras.

RĖMĖJAI:

Ave vita inf.

J. Ivaškevičiaus nuotr.

Kauno miesto meras Andrius
Kupčinskas įteikia Gerumo kristalą
prof. Vytautui Kuzminskiui.
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Neatsitiktinai naujoje Universiteto heraldikoje įrašytas šūkis: „Salus pro patria“ (Sveikata tėvynei). Mūsų patrauklumą lems mūsų
išskirtinumas. Juo mes būsime išskirtinesni,
juo būsime patrauklesni, stipresni.
Europai reikalingi stiprūs universitetai.
LSMU numatoma svarbiausia veiklos
sritis – biomedicina, kalbant plačiąja
prasme – sveikatos mokslai.

„Gera komanda,
darbų tęstinumas,
aiški Universiteto
dabarties ir ateities koncepcija.“

Jau dabar esame unikalūs: turime
7 fakultetus, 6 mokslų institutus, 2
stambiųjų ir smulkiųjų gyvūnų klinikas,
esame didžiausios universiteto ligoninės
steigėjas. Sujungus dvi aukštąsias mokyklas, tapome didžiausia viešąja įstaiga
Lietuvoje.
Kaip rektorius, sieksiu įtikinti visą bendruomenę, kad Universitetas sukuria iš
esmės naują studijų, mokslo ir praktikos
infrastruktūrą. Per atviros prieigos mokslinių laboratorijų bei centrų tinklą studentams, dėstytojams, mokslininkams,
žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros
srities darbuotojams bus sukuriamos
naujos galimybės pritaikyti savo kūrybinį
potencialą.
Tikiu, kad savo tikslo pasieksime.
Kokios vertybės Jums, kaip
žmogui ir Universiteto vadovui,
yra svarbiausios?
Manau, vadovo devizas turėtų būti:
„Gera komanda, darbų tęstinumas,
aiški Universiteto dabarties ir ateities
koncepcija“.

Kaip akademinės bendruomenės
narys, pasisakau už mokslą, išsilavinimą, kultūrą, sveikatą. Tai visos visuomenės tobulėjimo garantas.
Jeigu tautos sveikatos ir išsimokslinimo srityse pasieksime gerų rezultatų,
neabejoju, aplenksime daugelį Europos šalių ekonominės ir socialinės
plėtros požiūriu. Investicijos į švietimą
ir sveikatą, kaip valstybingumo garantus, labai svarbios. Optimalus pinigų
minimumas būtinas ir patiems doriausiems gydytojams, pedagogams bei
mokslininkams.
Ko palinkėtumėte naujojo Universiteto studentams, dėstytojams,
visai akademinei bendruomenei
Naujaisiais metais?
Naujaisiais metais, prasidėjus naujam
Universiteto veiklos etapui, atsivėrus
naujiems veiklos horizontams, kiekvienam akademinės bendruomenės
nariui linkiu sveikatos, užsispyrimo
siekiant tikslų, drąsių idėjų, kūrybinio
entuziazmo.

KAUNO KLINIKŲ KRŪTŲ LIGŲ
CENTRAS – PASAULINIO KRŪTŲ
LIGŲ CENTRŲ TINKLO NARYS
Eglė Žemaitienė

K

auno klinikų Krūtų ligų centras, kuriame teikiama kompleksinė
pagalba krūtų ligomis sergančioms moterims, gruodžio mėnesį

buvo priimtas į Pasaulinį Krūtų centrų tinklą (Senonetwork). Šis tinklas
yra pirmasis tarptautinis tinklas, jungiantis tik daugiadalykę (multidisciplininę) pagalbą krūties vėžiu sergantiems pacientams teikiančius
centrus. Kauno klinikų Krūtų ligų centras atitiko visus kriterijus, keliamus šio tinklo, ir buvo priimtas kaip pilnateisis narys.

Senonetwork tikslas yra tobulinti teikiamą pagalbą krūties vėžiu sergantiems žmonėms Europoje ir visame pasaulyje. Pasak Krūties ligų
skyriaus vadovo, prof. Algirdo Boguševičiaus, narystė tarptautiniame
tinkle pirmiausia yra įvertinimas, kad visa organizacinė ir funkcinė
skyriaus struktūra, teikiamų paslaugų kokybė atitinka labai aukštus
pasaulinius standartus, keliamus daugiadalykiam (multidisciplininiam)
centrui. Taip pat šio centro specialistams ši narystė suteiks nemokamą prieigą prie publikacijų bei leidinių, informaciją apie konferencijas
bei seminarus, galimybę keistis visa patirtimi, organizuojant pagalbą
krūties ligomis sergantiems pacientams.

Autorės nuotr.

TRADICINĖS SENŲJŲ METŲ PALYDĖTUVĖS
KAUNO KLINIKOSE
Gruodžio 31 d. 8 val. ryto į Kauno klinikų Didžiąją auditoriją tradiciniam senųjų metų palydėjimui rinkosi Kauno klinikų, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Medicinos ir Veterinarijos akademijų
darbuotojai bei garbingi svečiai – Sveikatos apsaugos ministras
Raimondas Šukys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, Kauno miesto meras Andrius
Kupčinskas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, LSMU Senato
ir Tarybos nariai. Šventei nuostabias akimirkas dovanojo operos
solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius.

Eglė Žemaitienė

G

arbingi svečiai pasidžiaugė praėjusių
metų pasiekimais ir laimėjimais.
LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas
džiaugėsi sujungtu inovatyviu, matomu
ir ambicingu universitetu – Lietuvos
sveikatos mokslų universitetu, kurio šūkis
„Salus pro patria“ išreiškia pagrindinius
prioritetus – tarnauti žmogui. Sveikatos
apsaugos ministras R. Šukys išreiškė
pagarbą visiems Klinikų darbuotojams ir

pasidžiaugė medikais, kurie, gydydami
ligonius, garsina mediko vardą ne tik
Lietuvoje. Ministras palinkėjo drąsių ir
atsakingų sprendimų, santarvės, laimės
ir sveikatos medikams bei jų pacientams.
Kauno miesto meras A. Kupčinskas įvertino praėjusius metus kaip labai gerus ir
linkėjo, kad savo darbais, nusiteikimais
ryžtu, ateinantieji, 2011-ieji metai būtų
dar geresni tiek Kaunui, tiek Klinikoms.
Šventės pabaigoje Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Juozas Pundzius

padėkojo visiems darbuotojams už nuoširdų ir atsakingą darbą, negailint savęs.
„Šiandien paskutinį kartą tariame pavadinimą – Kauno medicinos universiteto
klinikos. Nuo rytojaus vadinsimės kitaip
ir šiandien jau pasitinkame Naujuosius
metus su nauja vėliava. Stovime tokie
patys ir galbūt ne visai tokie patys, nes
einame progreso keliu ir stiprėjame. Mes
galime didžiuotis naujausiomis operacijomis, naujausia technika ir aparatūra,
kurią naudojame Kauno klinikose. Bet ne
tai yra svarbiausia. Pagrindinės vertybės
yra santarvė ir supratimas, todėl dėkoju
visiems Klinikų žmonėms“, – kalbėjo
prof. J. Pundzius.
Šventė pasibaigė iškilmingu „Ilgiausių
metų“, kurį kartu su operos solistais
dainavo visi šventės dalyviai.
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Skubios pagalbos skyriaus vedėjas
Kęstutis Stašaitis ir gydytoja Aida
Mankutė bei studentai savanoriai.

Autorės nuotr.

SUNKIOMIS AKIMIRKOMIS ATEINA
DIDŽIAUSIOS GYVENIMO PAMOKOS
Jorūnė, Agnė, Justina, Ugnė, Erikas ir Mantas yra pirmojo kurso medicinos studentai. Jau keletą mėnesių jie dirba Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje. Šie jauni būsimieji medikai, dirbantys visus
darbus, kuriuos jiems paskiria skyriaus personalas, yra savanoriai.
Eglė Žemaitienė

P

asak pačių studentų, mintis savanoriauti ligoninėje jiems kilo po Slaugos
ciklo ir Pirmosios pagalbos kursų, kurie
labai patiko. „Pamatėme, kad šiame skyriuje yra labai daug darbo, todėl nusprendėme pasiprašyti savanoriškam darbui.
Norėjome surasti motyvaciją, kuri padėtų
mums mokytis, todėl nusprendėme pradėti dirbti. Dar mokydamiesi mokykloje
visi veikėme kažką papildomai ir, įstojus į
Universitetą, pradėjo kažko trūkti, nebe-

„Kiek darbo įdėsime, kiek įkvėpimo
ir stimulo rasime,
tokie gydytojai
kada nors ir
būsime.“

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/

užteko tik mokytis. Nusprendėme pradėti
teoriją taikyti praktiškai“, – pasakoja studentai. Kai kuriems jauniesiems savanoriams šis darbas – pirmoji savanorystės
patirtis. Tačiau viena jų, Jorūnė Šuipytė,
įvairiose organizacijose savanoriauja jau
septinti metai.
Savanorystė, kuri populiari visame
pasaulyje, Lietuvoje jaunų žmonių
nėra labai mėgstama, šie pirmakursiai
laisvalaikiu pasirinko ne vakarėlius ar
pasilinksminimą, tačiau sunkų ir alinamą
darbą. Paklausti apie šį pasirinkimą ir
kodėl laisvalaikį (kurio studentai medikai
ir taip turi labai nedaug) jie nusprendė
išnaudoti būtent šitaip, visi savanoriai
vieningai tvirtina, kad dirbdami Skubios
pagalbos skyriuje jie įgyja neįkainojamos
būsimam medikui patirties, kurios neįmanoma įvertinti pinigais.
Neįkainojami mainai
„Galbūt tokios mintys dar tėra jaunatviškas maksimalizmas, tačiau savanoriaudami mes vadovaujamės paprastu
principu – reikia ne tik gauti, bet ir duoti.
Tokie mainai retai kada būna sunkūs
fiziškai, mūsų patiriamas emocinis „krū-

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

vis“ yra sunkesnis. Emocijos, kurias mes
gauname dirbdami ligoninėje, pažadina
įtemptų mokslų ir įtampos prislopintą
žmogišką jautrumą. Taigi skyriuje šie
neatlyginami mainai prasideda nuo tik ką
pro duris įžengusio paciento“, – pasakoja
savanorė Jorūnė.
Pasak studentų, pirmosiomis savo darbo
skyriuje dienomis jie nedrąsiai klausdavo
skyriaus slaugytojų: „Ko klausti? Ką sakyti? Ką daryti?“, o dabar jau patys drąsiai
eina prie pacientų bei išklauso įvairiausių
istorijų, padeda persirengti ar surasti asmeninius daiktus, palydi į tualetą. Taip pat
savanoriams tenka pranešti artimiesiems
ir giminaičiams apie nutikusią nelaimę.
„Juo dažniau sukamės šiame užburtame rate, juo labiau pastebime – kartais
žmogaus tereikia pasiteirauti, kaip jis
jaučiasi, kad suprastum: rūpesčio žodis
iš savanorio lūpų pacientui yra svarbus.
Mes išgirstame įvairiausių istorijų – žmonės išsipasakoja, kalba labai ilgai. Kartais
tokie žmonės, neturi daugiau kam pasipasakoti. Žinoma, ne visi į skyrių patekę
pacientai būna malonūs ir kultūringi.
Kartais tenka juos tramdyti, raminti norinčius triukšmauti, rėkauti, tenka išgirsti
ir keiksmažodžių laviną“ – darbo skyriuje
įspūdžiais dalijosi savanoriai.
Naujieji metai Skubios pagalbos
skyriuje
Net ir Naujuosius metus savanoriai
panoro sutikti savo darbo vietoje. „Norė-

jome Naujuosius sutikti neįprastai, taigi
nusprendėme eiti dirbti. Skyriaus personalas labai nustebo, bet mes juos patikinome, kad tikrai turime draugų ir šeimą,
o sprendimas dirbti yra visiškai rimtas.
Planavome eiti namo antrą valandą
nakties, bet buvo tiek daug pacientų, kad išėjome tik 8 ryto“ – pasakoja
Jorūnė. Savanorė pridūrė, kad dažnai
savanorystė tapatinama su tuo, kad
žmogus neturi „ką veikti“, nori „prastumti
laiką“ ar neturi pasirinkimo. „Mes turime
veiklos, esame be galo užimti – šokame,
dainuojame ir į vakarėlius nueiname,
tačiau vis dėlto savanoriaujame“ – teigia
studentai.
Savanoriaujant nutinka ir linksmų istorijų. Pasakodami jas Jorūnė, Mantas,
Erikas, Agnė, Justina ir Ugnė garsiai
juokiasi. „Jauna moteris užsipuolė
mus, kad į jos ligos istoriją yra įrašyta,
jog ji mirusi. Besipiktinanti pacientė
rodė lotynišką žodį „caput“, reiškiantį
„galva“. Tačiau sukirčiavus galūnę šis
žodis reiškia visai ką kitą“ – pasakojo
savanoriai.
Būsimų medikų patirtis
Darbas Skubios pagalbos skyriuje
neapsiriboja bendravimu su pacientais.
Dažniausiai savanoriai padeda slaugytojoms – veža ligonius į procedūras,
kloja lovas, dalija vaistus, parneša tyrimų rezultatus ar rentgeno nuotraukas,
bando numalšinti įtampą bei nukreipti
pacientų dėmesį nuo kraujuojančios
rankos ar kojos. Savanoriai kartais stebi
ir operacinės darbą. „Šioje vietoje, operacinėje, prasideda antroji „mainų“ dalis.
Operacijas atlieka jauni rezidentai, kurie
visada nuosekliai komentuoja kiekvieną
operacijos žingsnį bei noriai su mumis

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

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

diskutuoja. Pirmosiomis dienomis tiesiog
stovėdavome išsižioję iš nuostabos.
Dabar, pamačius ne vieną operaciją
(paprastesnį galvos, rankų, kojų susiuvimą, plastinės bei mikrochirurgijos,
abdominalinės chirurgijos operacijas)
ar procedūrą – intubavimo, gaivinimo,
jaučiame, kad vyksta savotiškas mokymosi procesas. Žinoma, mes esame tik
pirmakursiai ir kol kas neturime didesnio
žinių bagažo, todėl vienas iš uždavinių
mums yra pratintis prie ne visada malonių vaizdų ar kvapų. Mes jau galime
stebėti įvairiausias skirtingas operacijas
ir jų metu chirurgų, anesteziologų, slaugytojų klausti mus dominančių dalykų.
Vadinasi, mes „augame“. Dabartines
žinias turbūt labiausiai gilina echoskopijos ir rentgeno nuotraukos – rezidentai
jas komentuoja, o mes savo ruožtu
kartojame anatomijos žinias“ – pasakoja
savanoriai.
Pasak studentų, jiems emocinis krūvis
yra itin didelis. Ne visi pacientai būna
vien asocialūs, girtuokliai ar savižudžiai.
Kartais išgyvename nelengvas ir tikro
žmogiško jautrumo reikalaujančias
akimirkas – girdime, kaip moteriai yra
pranešama apie auglį, matome, kaip
sutrikusi jauna šeima sužino, kad neteks
kūdikio.
„Žinoma, šiandien tokiomis aplinkybėmis
reaguojame jautriai ir skaudžiai. Čia ir
glūdi didžiosios pamokos – juk gydytojas turi sugebėti asmeniškai nepriimti
nelaimių ar skaudžių diagnozių, kartu jis
turi išlikti žmogiškas ir jautrus. To mes
ir trokštame išmokti. Žinome, kad galimybių ir žinių turime ieškoti patys. Kiek
darbo įdėsime, kiek įkvėpimo ir stimulo
rasime, tokie gydytojai kada nors ir būsime“ – mano savanoriai.

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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VARTANT ISTORIJOS PUSLAPIUS
Inžinierių programuotoją
Simoną Grigalių
mirus broliui nuoširdžiai
užjaučia bendradarbiai.

Eglė Svitojūtė

S

enos nuotraukos… Jos primena
žmones, fiksuoja įvykius, žymi
istoriją. Senos nuotraukos – tai gražus
bendravimas su praeitimi. Šiais metais
žengėme svarbų žingsnį į Universiteto
plėtrą, įvyko daug pasikeitimų visai
akademinei bendruomenei. Labai
svarbu nepamiršti istorijos ir matyti ne
tik tai, kuo tapome, bet prisiminti, iš ko
išaugome.
„Ave vita“ kviečia visus pasidalyti
įamžintais kadrais, žyminčiais gražias
Universiteto akimirkas. Ketiname šias
nuotraukas publikuoti naujoje rubrikoje
„Vartant istorijos puslapius“. Taigi nubraukime dulkes nuo primirštų nuotraukų albumų ir paieškokime Universiteto
praeities vaizdų.
Nuotraukas galite siųsti mums
el. paštu avevita@kmu.lt arba jas
atnešti į laikraščio redakciją.
Pirmojoje rubrikoje galite grožėtis
nuotraukomis iš laikraščio „Ave vita“
archyvo.

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 2 lektorių (1,0 et. ir 0,5 et.) Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje,
■ 1 docento (1,0 et.) ir 1 lektoriaus (0,5 et.) Fiziologijos katedroje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 asistento (1,0 et.) Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.
Slaugos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et.) Geriatrijos klinikoje.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Universiteto Centriniai rūmai
šioje nuotraukoje nė kiek nesiskiria nuo dabarties. Tačiau
atkreipkite dėmesį, kokio dydžio eglės supa pastato fasadą ir
kokios jos yra dabar. Ir ar nepasigedote iškabų „Kauno medicinos universitetas“ ir „Universitas Medicus Kaunensis“?

Veterinarijos akademijoje:
Veterinarijos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et.) Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedroje.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.4-3 patvirtintą
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti
konkursų organizavimo ir atestavimo tvarką.
Dokumentus pateikti iki 2011 m. vasario 7 d. Personalo tarnybai (kamb. Nr. 108),
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tinklalapyje
www.kmu.lt. Pasiteirauti tel. 8 (37) 327270.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

Akademikas Antanas Praškevičius rektoriaus kadencijos metu.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.
Tuomet, kai buvo daryta ši nuotrauka, niekas net įsivaizduoti
negalėjo, kad šios įstaigos pavadinimas kada nors bus būtent
toks. Didelio šoko Klinikų darbuotojai turbūt nebūtų patyrę, nes
vienos didžiausių Lietuvos ligoninių pavadinimas keitėsi tikrai
ne kartą. Tuo metu tolumoje dar nematyti ir Mokomojo laboratorinio korpuso.

DĖMESIO!
Informuojame, kad DEKC tęsia pasirengimo dirbti pagal probleminio mokymosi metodiką mokymus.

Nuo 2011 m. sausio 13 d. vyks modulio „Tutorių rengimas“ I pakopos mokymai. Šie mokymai skirti padaliniams, kurie dirba medicinos studijų programoje ir dalyvauja probleminio mokymo(si) sistemoje.
Šiame sraute planuojame mokyti 20–30 tutorių, todėl prašytume iš klinikos registruotis ne daugiau kaip 3 dėstytojus, kurie galėtų
lankyti visus numatytus mokymus, nes jie bus vykdomi modeliuojant probleminio mokymosi situaciją.
Pirmasis susitikimas vyks sausio 13 d. 15 val. Kalbų ir edukacijos katedroje (M. Jankaus g. 2) 15 auditorijoje.
Registruotis prašome iki sausio 12 d. telefonu 733703, arba el. paštu dekcentras@gmail.com

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus (1,0 et.) darbo krūviu šiuose skyriuose:
■ Ausų, nosies ir gerklės klinikos ambulatorijoje;
■ Ortopedijos traumatologijos skyriuje.
Vyresniojo mikrobiologijos laboranto (1,0 et.) Mikrobiologijos laboratorijoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai vyresniajam slaugytojui-slaugos administratoriui – slaugos studijų baigimo diplomas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija ir ne mažesnis kaip 3 metų medicininio darbo stažas.
Kvalifikaciniai reikalavimai vyresniajam mikrobiologijos laborantui – laboratorinės
diagnostikos (felčerio-laboranto) specialisto baigimo diplomas ir ne mažesnis kaip
3 metų medicininio darbo stažas.
Prašymą, gyvenimo aprašymą, turimą specialybę ir kvalifikaciją patvirtinančių
dokumentų kopijas, rekomendacijas pateikti Kauno klinikų Personalo skyriui per
10 dienų nuo paskelbimo datos.
Prof. Juozas Pundzius, Generalinis direktorius

DEKC administracija

JO MAGNIFICENCIJAI LSMU REKTORIUI
PROF. HABIL. DR. REMIGIJUI ŽALIŪNUI
Maloniai kviečiu Jūsų institucijos atstovus dalyvauti Lietuvos
Vyskupų Konferencijos ir Maskvos patriarchato bažnytinių užsienio
ryšių skyriaus organizuojamoje tarptautinėje ekumeninėje
konferencijoje „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“, kuri vyks
2011 m. sausio 10 d. 15 val. Kauno archivyskupijos konferencijų
salėje (Papilio g. 5, Kaunas).
Pagarbiai
Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

KONFERENCIJOS PROGRAMA
15.00–15.30 val. Dalyvių registracija
Spaudos konferencija
15.30–16.00 val. Konferencijos atidarymas
Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos
moksleivių kalėdinės giesmės.
J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas,
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
Sigitas Tamkevičius SJ
Svečių sveikinimai
16.00–17.00 val. I dalis
16.00–16.30 val. Seksualinė revoliucija ir jos demografiniai padariniai.
J. E. Volokolamsko metropolitas Hilarionas, Mask-

16.30–17.00 val.
17.00–17.20 val.
17.20–18.30 val.
17.20–17.50 val.
17.50–18.20 val.
18.20–18.30 val.

vos patriarchato bažnytinių užsienio ryšių skyriaus
pirmininkas
Katalikų bažnyčios Lietuvoje atsakas į iššūkius šeimai.
J. E. arkivysk. Metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ
Kavos pertrauka
II dalis
Šeimos sampratos iššūkiai šiuolaikinei liuteronybei.
J. E. Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis
Jaunimo rengimas šeimai: sukurti pagal Dievo paveikslą. Kun. prof. dr. (hp) Andrius Narbekovas
Apibendrinimas ir komunikato paskelbimas

