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LSMU Medicinos akademijoje įteikti mokslo daktaro diplomai
Doc. Ingrida Ulozienė

Pagrindinis
rėmėjas

LSMU mokslo centro vadovė

Jau tapo tradicija rudenį į visuotinį doktorantų susirinkimą
sukviesti šiuo metu studijuojančius
doktorantus ir per praėjusius
mokslo metus daktaro disertacijas apgynusius mokslininkus, jų
vadovus.
Daktaro diplomus Rektorius
prof. Remigijus Žaliūnas įteikė
51 daktarui, prorektorė mokslui
prof. Vaiva Lesauskaitė – padėkas
moksliniams vadovams.
Rektorius džiaugėsi gausiu mokslo daktarų būriu, moksliniais darbais, doktorantų vadovų išmintimi
ir entuziazmu. Įteikus daktaro diplomus mokslininkams, padėkas
vadovams, maloniai paklausėme
mokslo centro muzikinės dovanos – Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos vokalo studentės Justinos Tomkutės (vadovė Nomeda
Vilkanauskaitė) atliekamų kūrinių.
Nukelta į 2 p.

Rėmėjas:

Rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

Prof. Vaiva Lesauskaitė, doc. Ingrida Ulozienė ir prof. Antanas Šidlauskas.

Europos kosulio eksperto prof. A. Morice Edukacijos komiteto inauguraciniai kursai
viešnagė Kauno Klinikų kosulio centre
Pulmonologijos ir imunologijos klinikoje viešėjo Hull universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius Alyn Morice. Profesorius
Pulmonologijos ir imunologijos
klinikos teikimu laimėjo Europos
respiratologų sąjungos (ERS)
leidimą profesoriaus vizitui (Professorship).
Prof. A. Morice yra Hullo universiteto Castle Hill ligoninės
Respiracinės medicinos klinikos
vadovas.
Pagrindinė profesoriaus mokslinio ir klinikinio darbo bei domėjimosi sritis yra kosulys. Jis
gerai pasaulyje žinomas kosulio
ekspertas, daugelio straipsnių,
nagrinėjančių kosulio priežastis,
patogenezę bei gydymo galimybes
autorius. Jis taip pat yra kosulio diagnostikos ir gydymo tarptautinių
gairių, sutarimų pirmasis autorius.
Prof. A. Morice yra Hull universiteto Kosulio klinikos įkūrėjas
ir vadovas.
Profesorius taip pat vadovauja
cistinės fibrozės, plautinės hipertenzijos sektoriams ir yra šių sričių
ekspertas.
Viešnagės Pulmonologijos ir
imunologijos klinikoje metu prof.
A. Morice klinikos mokslininkams, pedagogams ir doktorantams vedė seminarus. Svečias
kartu su Pulmonologijos ir imunologijos klinikos vadovu prof.

Iš kairės: prof. Alyn Morice, prof.
mundas Sakalauskas.
R. Sakalausku dalyvavo diskusijose kosulio bei įrodymais pagrįstos
medicinos temomis.
Prof. A. Morice taip pat skaitė paskaitą „Kosulio medicina“
bendrame vidaus ligų gydytojų
tobulinimosi susirinkime.
Pulmonologijos klinikos gydytojams, rezidentams, studentams
profesorius skaitė paskaitas neinvazinės plaučių ventiliacijos,
plautinės hipertenzijos temomis
bei aktyviai dalyvavo diskusijose
aptariant sudėtingus klinikinius
atvejus, bendravo su pulmonologijos ir alergologijos skyriaus
pacientais. Profesorius dalijosi
naujomis idėjomis apie šiuolaikinės pulmonologijos viziją ir
ateities perspektyvas.

Remigijus Žaliūnas ir prof. RaiK. Šimatonio nuotr.
Prof. A. Morice susitiko su
LSMU Rektoriumi prof. Remigijumi Žaliūnu ir aptarė respiracinės
medicinos problemas bei jos ateitį
Lietuvoje ir Europoje. Svečias taip
pat susitiko su Kauno Klinikų Generaliniu direktoriumi prof. Juozu
Pundziumi.
Prof. A. Morice domėjosi Kauno Klinikų kosulio centro veikla,
kartu su prof. R. Sakalausku ir dr.
K. Stravinskaite aptarė šio centro
plėtrą ir perspektyvas. Užsimezgus
glaudesniam bendradarbiavimui
tarp LSMU ligoninės Kauno klinikų ir Hull universiteto Castle Hill
ligonines, numatoma įgyvendinti
bendrus mokslinius tarptautinius
projektus.
Dr. Kristina Stravinskaitė

Profesorių klubui – 20 metų
Prof. emeritas, habil. dr. R. Stropus
Profesorių klubo prezidentas

Kauno medicinos universiteto
profesorių klubo archyve radau
šio klubo pirmojo prezidento
prof. Vacio Sadausko ranka rašytą dokumentą, liudijantį, kad
„… u-to profesorių susirinkimo
nutarimu 1990 m spalio mėn.
buvo įsteigtas profesorių klubas.
Klubo steigimo iniciatoriai buvo
prof. F. Bukauskas, prof. J. Danys, prof. V. Grabauskas, prof.
V. Sadauskas, prof. R. Stropus ir
kt. Klubo darbui organizuoti buvo
išrinktas prezidentas ir 7 asmenų
klubo taryba.“
Prof. V. Sadauskas Kauno medicinos akademijos, vėliau Universiteto, profesorių klubui vadovavo
per 10 m.

Iš kairės: dr. Arūnas Gelmanas, dr. Andrius Macas, prof. Filipas Šerperelis, prof. Juozas Pundzius,
prof. Rytis Rimdeika.
E. Žemaitienės nuotr.
Dr. Andrius Macas
Anesteziologijos klinikos vadovas

Druskininkuose įvyko Europos
anesteziologų draugijos Edukacijos komiteto kursai, organizuoti
pagal oficialią Europos anesteziologų draugijos Edukacijos
komiteto patvirtintą programą.
Numatyti šeši kursai, apimantys
visą anesteziologijos ir intensyviosios terapijos problematiką.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anesteziologijos klinika,
inicijavusi kursų rengimą, tapo
Europos anesteziologų draugijos
Edukacijos komiteto oficialus regioninis centras, įgaliotas atstovauti
draugijos gydytojų anesteziologųreanimatologų kvalifikacijos kėli-

mo koncepcijai ir surengti šiuos
kursus. Europos anesteziologų
draugijos Edukacijos komitetas
siekia nuolat tobulinti gydytojų
anesteziologų-reanimatologų kvalifikaciją. Galutinis jos tikslas –
Europos anestezijos diplomas,
kuris yra anesteziologijos klinikinės praktikos kokybės standartas
ir patvirtinimas.
Pirmieji kursai, remiant Lietuvos gydytojų sąjungai, vyko dalyvaujant Lietuvos sveikatos mokslų
ir Lilio universitetų specialistų
ir mokslininkų lektorių grupei:
Europos anesteziologų draugijos
Edukacijos komiteto prezidentui
prof. Filipui Šerpereliui (Phillipe
Scherpereel) iš Lilio universiteto,
dr. Andriui Macui, dr. Arūnui

Gelmanui, doc. Jūratei Gudaitytei,
doc. Ramūnui Tamošiūnui, dr. Giedrei Bakšytei, dr. Tadui Lenkučiui,
prof. Edmundui Širvinskui, Linui
Pieteriui iš mūsų universiteto.
Europos anesteziologų draugijos
Edukacijos komiteto prezidento
atliktas auditas buvo ypač palankus mūsų regioniniam centrui ir jo
akreditacijai. Profesorius viešėjo
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Anesteziologijos
klinikoje ir susipažino su anesteziologinės pagalbos organizavimu,
kurį įvertino labai teigiamai.
Druskininkuose šilti orai palepino ir lektorius, ir klausytojus – rimstanti Lietuvos gamta
bei nuostabūs Dzūkijos miškai
dovanojo šiltas rudens akimirkas.

Lietuvos paliatyviosios medicinos
draugijai 15 metų
1995 m. gegužės 5 d. susirinkę 39 medikai entuziastai nutarė kurti paliatyviosios medicinos draugiją,
kuri tais pačiais metais rugpjūčio mėn. buvo registruota Teisingumo ministerijos. Pagrindinis draugijos
tikslas – sukurti paliatyviosios pagalbos sistemą Lietuvoje.
Nukelta į 3 p.

2006 m. AVE VITA archyvo nuotr.
Ilgamečio profesorių klubo
veiklos sklaidos spaudoje atstovas
gyd. Stasys Daktaravičius savaitraščio „Ave Vita“ (2001, kovo
14 d. Nr. 11 (1451) straipsnyje
„Savuos namuos sienos padeda“
rašo, kad kovo 6 d. KMU profesorių klubo nariai pirmą kartą

susirinko į naujas, jaukias, ir gražiai įrengtas tik klubo poreikiams
skirtas patalpas. Pirmininkaujant
prof. V. Sadauskui buvo diskutuojama dėl KMU profesoriaus
emerito vardo suteikimo nuostatų
projekto, teikiami pataisymai bei
papildymai.
Nukelta į 3 p.
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LSMU Tarybos posėdyje. 2010 m. lapkričio 5 d.

LSMU MA įteikti mokslo daktaro diplomai

Nutarimai
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Taryba (LSMU Taryba),
gavusi dr. J. Miliaus informaciją
dėl virtualaus LSMU Tarybos
posėdžio ir sprendžiamų klausimų
(darbotvarkės), nutarė pritarti virtualiam LSMU Tarybos posėdžiui
ir šiems darbotvarkės klausimams:
1. Dėl LSMU rektoriaus rinkimų
laiko, vietos, pretendentų pranešimo trukmės ir kitų organizacinių
klausimų organizavimo.
2. Paskirti tris atsakingus LSMU
Tarybos narius, kurie įvertins, ar
pretendentų tapti LSMU rektoriumi pateikti dokumentai atitinka
formalius reikalavimus.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Taryba (LSMU Taryba),

gavusi dr. J. Miliaus informaciją
apie detalizuotą virtualaus posėdžio darbotvarkę, dėl LSMU
rektoriaus rinkimų organizavimo,
nutarė:
1. Atviro LSMU Tarybos posėdžio data, laikas ir vieta – 2010
m. lapkričio 26 diena, 10 valanda,
LSMU Mokomojo-laboratorinio
korpuso Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė, Eivenių g. 4, Kaunas.
2. Pretendentų LSMU rektoriaus
pareigoms eiti koncepcijos pristatymui skirti ne daugiau kaip 20 min.,
klausimams bei komentarams – ne
daugiau kaip 3 min. asmeniui.
3. Preliminari uždaro LSMU
Tarybos posėdžio pradžia – 12
val. (priklausomai nuo pretendentų

LSMU rektoriaus pareigoms eiti
skaičiaus).
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Taryba (LSMU Taryba),
gavusi dr. J. Miliaus informaciją
dėl pretendentų LSMU rektoriaus
pareigoms eiti dokumentų atitikties nustatytiems reikalavimams
įvertinti, nutarė patvirtinti siūlomą trijų LSMU Tarybos narių
komisiją:
1. Prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė
2. Rūta Vainienė
3. Prof. Henrikas Žilinskas
Dr. Jonas Milius,
Tarybos pirmininkas
Prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė,
Tarybos sekretorė

Atkelta iš 1 p.
Doktorantūros studijos LSMU
pasižymi keletu ypatingų aspektų – tai daugiausia biomedicinos
srities doktorantų priimanti mokslo
ir studijų institucija, net penkių
sričių doktorantai rengiami tik
LSMU – t. y. slaugos, farmacijos,
odontologijos, veterinarinės medicinos, zootechnikos. Mūsų Universitete yra didžiausias Lietuvoje
medicinos krypties doktorantų
skaičius. Medicinos akademijos
doktorantūros studijos yra veiksmingos – vertinant nuo 2002 m.,
studijų veiksmingumas kasmet
yra gana stabilus ir didesnis kaip
80 proc. (santykis tarp apgynusiųjų
daktaro disertacijas ir baigusiųjų
doktorantūros studijas). Daugiau
kaip 80 proc. daktaro disertacijas

apgynusių asmenų dirba gimtojoje
Alma Mater ar jos institutuose.
Doktorantūros studijų tarptautiškumo reikalavimai dar tik neseniai
paskelbti Mokslo doktorantūros
nuostatuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės
12 d. nutarimu Nr. 561), tačiau
mūsų Universitete per pastaruosius
keletą metų padaryta nemažai –
doktorantus konsultuoja užsienio
mokslininkai, taip pat užsienio
kolegos dalyvauja ir daktaro disertacijų gynimo tarybose. Pastaraisiais metais užsimezgę ryšiai
leidžia kviesti patyrusius užsienio
šalių mokslininkus dėstyti doktorantūros studijų dalykų LSMU.
Džiaugdamasi doktorantūros
studijų veiksmingumu, prorektorė
mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė

paminėjo ir doktorantūros studijų
naujoves, kurios aktualios šiemet
studijas pradėjusiems doktorantams – besiginantiems disertaciją
reikės paskelbti savo rezultatus
bent 1-ajame ISI WOS žurnale,
turinčiame citavimo rodiklį, disertacijos gynimo taryboje turės
dalyvauti bent 1 užsienio institucijos mokslininkas ir kt.
„Medicinos“ žurnalo redaktorius prof. Edgaras Stankevičius
kalbėdamas doktorantams akcentavo mokslinių straipsnių kokybės
reikalavimus, „Medicinos“ žurnalo
matomumą pasaulyje, atsakė į susirinkusių doktorantų klausimus.
Džiugiai, darbingai ir įdomiai
praėjo doktorantų susirinkimas,
kuriame pirmąkart dalyvavo ir
Veterinarijos akademijos kolegos.

„Mūsų draugai gyvena Lietuvoje, Kaune“

Informacija apie viešąjį konkursą
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
REKTORIAUS pareigoms eiti
2010 metų lapkričio 5 dienos posėdyje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Taryba priėmė nutarimą Nr. 2-2 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus rinkimų organizacinių klausimų“, kuriame nutarė:
1. Atviro LSMU Tarybos posėdžio data, laikas ir vieta – 2010 m. lapkričio 26 diena, 10
valanda, LSMU Mokomojo laboratorinio korpuso Zigmo Januškevičiaus posėdžių
salė, Eivenių g. 4, Kaunas.
2. Pretendentų LSMU rektoriaus pareigoms eiti koncepcijos pristatymui skirti ne daugiau kaip 20 min., klausimams bei komentarams – ne daugiau kaip 3 min. asmeniui.
3. Preliminari uždaro LSMU Tarybos posėdžio pradžia – 12 val. (atsižvelgiant į pretendentų LSMU rektoriaus pareigoms eiti skaičių).
Dr. Jonas Milius, LSMU Tarybos pirmininkas

Paminėkime Pasaulinę diabeto dieną kartu!
Ar žinojai, kad…
2010 m. cukriniu diabetu serga
daugiau kaip 285 mln. žmonių visame pasaulyje?
Iš jų 26 mln. gyvena Europoje?
Pagal gyventojų skaičių – tai beveik
aštuonios Lietuvos.
Mūsų šalyje šia klastinga liga
serga maždaug 5 proc. gyventojų,
tačiau ne visi tai žino – apie 100
tūkst. gyvena nė nenutuokdami, kad
yra ligoniai?
Dėl neryškių pradinių ligos simptomų cukrinis
diabetas dažnai yra diagnozuojamas per vėlai? Ar
kada nors apie tai susimąstei?
Būtų galima vardyti ir vardyti šiuos skaičius:
šimtai, tūkstančiai, milijonai… Liūdniausia, kad jie

nemažėja. Spėjama, kad 2030 m.
sergančių šia liga žmonių skaičius
pasaulyje dar padidės – net iki 438
mln. Įspūdingi skaičiai, tiesa?
Diabetą žmonija atpažino prieš
daugiau nei 3 500 metų, tačiau iki
šiol trūksta pačių paprasčiausių
žinių, nuo ko ši liga prasideda,
kaip plinta ir kuo gali pasibaigti.
Atsižvelgiant į tai, 2009–2013 m.
yra paskirti diabeto mokymui ir
profilaktikai.
Visuomenės sveikatos studentų draugija (VSSD),
bendradarbiaudama su Lietuvos nefrologinių ligonių
asociacija „Gyvastis“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija, rengia šios svarbios datos, Pasaulinės diabeto dienos, minėjimą.

Šią savaitę Akušerijos ir ginekologijos klinikos kolektyvas
atsisveikino su stažuotojais iš Kazachstano. Tai jau nebe pirma šios
šalies dešimties žmonių grupė,
perėmusi Kauno Klinikų akušerių
ir ginekologų patirtį.
Dešimtų, dešimto, dešimta
„Atvykome ir vaikščiojome po
Kauno senamiestį, atėjome į Rotušės aikštę. Aiktelėjome iš nuostabos – kiek daug gražių nuotakų,
pasipuošusių akinamo baltumo
suknelėmis. Grožiu ir puošnumu
nuo jų ne daug atsilieka ir nuotakų
draugės, – gydytojos turi galvoje
pamerges. – Pas mus vestuvės taip
pat iškilmingos, bet ne taip.“
„Išsiaiškinome, kad tai magiškas
datos skaičius kaltas: 10 metų,
dešimto mėnesio, 10 diena, – pasakoja gydytoja. – Puolėme fotografuoti (labai daug fotografavome
Lietuvoje, beveik nepaleidome
fotoaparatų iš rankų). Susigraudinome, prisiminėm savo…“
Tokie buvo pirmieji šios nebe
pirmos medikų grupės iš Kazachstano įspūdžiai.
„Rotušės aikštė savo grožiu mus
nustebino ir dar kartą – kai pamatėme žvakučių kelią, besidriekiantį
nuo pat Laisvės alėjos, – šie medikų įspūdžiai apie lapkričio 1-osios
akciją „Sielų upė“. – Gerą įspūdį
paliko jūsų jaunimas – mandagus,
santūrus, europietiškas.“
„Kaip ir kiekvieną savaitgalį,
taip ir prieš Vėlines – daug keliavome po Lietuvą ir ne tik. Tą
savaitgalį grožėjomės iš miestų ir
mažų kaimelių kapinaičių sklindančia šviesa. Ir gražu, ir graudu,
ir didinga. Jaučiasi tautos vienybė.
Mes, gal todėl, kad esame didelė

šalis – tokios vienijančios šventės
neturime“, – vienas per kitą įspūdžiais dalijosi kazachų medikai.
Kazachstane švenčiami: Naujieji Metai, šv. Kalėdos, Kurban Ait
(nepastovi data pagal musulmonų
kalendorių, aukojimo šventė),
Tarptautinė moters diena, Nauruzas (persų Naujieji, švenčiami
03-22–04-21 d.), Kazachstano
tautų vienybės diena (05-01 d.),
Pergalės diena, Konstitucijos diena
(08-30 d.), Respublikos diena (1025 d.), Nepriklausomybės diena
(12-16 d.).
Eurazijos vidury
Gydytojas Maratas atverčia
užrašus, kurių tituliniuose puslapiuose – Kazachstano žemėlapis.
„Kazachstanas suskirstytas į 14
sričių ir 3 miestus. Kiekvienam
administraciniam vienetui vadovauja akimas, skiriamas prezidento. Miestų akimus skiria sričių
akimai“, – pasakoja Maratas.
1995 m. Baikonūro miestas ir 6
tūkst. km2 aplink jį su kosmodromo statiniais išnuomoti Rusijai
20 metų. Neseniai nuoma pratęsta
iki 2050 m.
Kazachstanas yra Eurazijos vidury ir tęsiasi nuo Volgos lygumos
vakaruose iki Altajaus rytuose.
Pietines ribas sudaro Tian Šanio
kalnai, Aralo jūra ir Kyzylkumų
dykuma. Šiaurėje klimatas panašus
į Rusijos.
Šalis turi didžiulius akmens
anglių, geležies rūdos išteklius,
didžiausią pasaulyje chromo kasyklą. Valstybės gelmėse yra aukso,
vario, cinko, švino, geležies rūdos,
mangano, chromo, urano. Kasyba
yra pagrindinė Kazachstano ūkio
šaka.

Lapkričio 14 d., sekmadienį, 10–15 val.
kviečiame apsilankyti PC „Akropolis“, kur bus atliekami nemokami profilaktiniai gliukozės
kiekio kraujyje tyrimai ir teikiama informacija apie diabetą. Renginio metu specialistai kvies
pasišnekėti apie organų donorystę, bus galimybė pasirašyti donorų korteles.
Užsukite ne tik pasivaišinti saldumynais be cukraus
ar pasiklausyti muzikos, bet ir drauge praplėsti savo
žinias.
Paminėkime Pasaulinę diabeto dieną kartu!
Įspėjame, kad norintieji atlikti gliukozės kiekio

tyrimą turi būti nevalgę, kad tyrimo rezultatai būtų
kuo tikslesni.
Nepamiršk, kad ir tu gali būti tarp tų šimtų, tūkstančių, milijonų.
Visuomenės sveikatos studentų draugija

„Sielų upė“.

R. Janušauskaitės nuotr.

Tai didžiausia pasaulio valstybė, neturinti priėjimo prie atviros
jūros.
„Už tai mes gėrėjomės jūsų jūra.
Labai patiko jos miestai: Klaipėda,
Palanga, Nida.“
„O man patiko Marijampolė“, –
įsiterpia lig šiol tylėjusi gydytoja.
Kodėl?
„Man apskritai patinka maži
miestai. Aš pati iš mažo miestelio. Marijampolė – toks mažytis,
kompaktiškas miestas, bet kokia
bažnyčia“, – taip gydytoja užveda
kalbą apie istoriją ir ją liudijančius
pastatus.
Kazachstano istorija
Kazachstano stepės klajoklių
genčių buvo apgyvendintos nuo
seniausių laikų. Tiurkų kalbomis
kalbančios gentys dabartinio Kazachstano teritorijoje pirmą kartą
susivienijo XV a.
Iki XX a. tradiciškai egzistavo
3 genčių susivienijimai (džuzai):
vyresnysis (Pietryčių Kazachstanas), vidurinis (Centrinis ir Šiaurės
Kazachstanas) ir jaunesnysis (Rytų
Kazachstanas).
Nuo XIX a. pradžios Kazachstanas prarado savarankiškumą,
atsidūrė Rusijos valdžioje. 1837–
1844 m. vyko Kenesary Kasimovo
sukilimas. Nuo 1892 m. prasidėjo
rusų ir ukrainiečių kolonistų persikėlimas į Kazachstaną. 1920
m. sukurta Kirgizijos ATSR su
Orenburgo sostine.
1925 m. prie jos prijungtos buvusios Turkestano ATSR Syrdarjos
ir Džetysu sritys bei Karakalpakijos autonominė sritis (vėliau
prijungta prie Uzbekistano), Orenburgo sritis prijungta prie Rusijos.
Respublika pervardinta į Kazachijos ATSR, sostinė perkelta į
Kyzylordą, vėliau – į Almatą. 1936
m. Kazachstanas gavo sąjunginės
respublikos statusą (Kazachijos
TSR).
1956 m. dalis teritorijų prijungta
prie Rusijos (dabartinė Omsko
sritis ir Altajaus kraštas) ir Uzbekistano (dabartinėsе Navoji ir
Džizako srityse).
Nukelta į 4 p.

Gruodžio 15 d. 14 val.

Gruodžio 16 d. 14 val.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos dr. St. Jankausko auditorijoje (Tilžės g. 18, LT-47181
Kaunas) viešajame Veterinarinės medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Sauliaus Savickio daktaro
disertacija „Urėjos kiekio piene tyrimai, susiję su mityba, pieno sudėtimi ir kokybe bei karvių reprodukcinėmis
savybėmis“ (biomedicinos mokslai, veterinarinė medicina – 12 B)
Mokslinis vadovas – prof. dr. Antanas Sederevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija,
biomedicinos mokslai, veterinarinė medicina – 12 B)
Konsultantas – habil. dr. Cezary Purwin (Olštyno Varmijos ir Mozūrų universitetas, Bioinžinerijos fakultetas, biomedicinos mokslai, zootechnika – 13 B)
Veterinarinės medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – doc. dr. Judita Žymantienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos
mokslai, veterinarinė medicina – 12 B)
Nariai:
Dr. Ramūnas Antanaitis (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos mokslai,
veterinarinė medicina – 12 B)
Prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos
mokslai, veterinarinė medicina – 12 B)
Prof. dr. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01 B)
Dr. Antanas Šarkinas (Kauno technologijos universiteto Maisto institutas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05 T)
Oponentai:
Doc. dr. Vaidas Oberauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos mokslai,
veterinarinė medicina – 12 B)
Prof. habil. dr. Aniolas Sruoga (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01 B)
Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos bibliotekoje (Tilžės
g. 18, LT-47181, Kaunas).
Mokslo centras

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos dr. St. Jankausko auditorijoje (Tilžės g. 18, LT-47181
Kaunas) viešajame Veterinarinės medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Arūno Šileikos daktaro disertacija „Lietuvos pieninių galvijų populiacijos pieno baltymingumo genetinis gerinimas“ (biomedicinos mokslai,
zootechnika – 13 B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Vida Juozaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos mokslai, zootechnika – 13 B)
Konsultantė – dr. Danguolė Urbšienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės
institutas, biomedicinos mokslai, zootechnika – 13 B)
Zootechnikos mokslo krypties taryba:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Romas Gružauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija,
biomedicinos mokslai, zootechnika – 13 B)
Nariai:
Prof. dr. Vigilijus Jukna (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos mokslai, zootechnika – 13 B)
Doc. dr. Jurgis Kulpys (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos mokslai, zootechnika – 13 B)
Prof. dr. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01 B)
Dr. Antanas Šarkinas (Kauno technologijos universiteto Maisto institutas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05 T)
Oponentai:
Dr. Nijolė Pečiulaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, biomedicinos mokslai, zootechnika – 13 B)
Dr. Dalius Butkauskas (Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas, biomedicinos mokslai, biologija – 01 B)
Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos bibliotekoje (Tilžės
g. 18, LT-47181, Kaunas).
Mokslo centras
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Profesorių klubui – 20 metų
Atkelta iš 1 p.
Norint įteisinti klubo
veiklą, prof. V. Sadausko
siūlymu buvo priimti klubo
įstatai. Jais vadovaujantis,
dvejų metų kadencijai išrinkta 6 asmenų klubo valdyba iš profesorių J. Blužo,
P. Grybausko, V. M. Čigriejienės, A. Lukoševičiūtės,
V. Sadausko, R. Stropaus.
Tarybos nariai klubo prezidentu išrinko šių eilučių
autorių. Man teko garbė
profesorių klubo valdybos
pavedimu 10 m. eiti šio
klubo prezidento pareigas.
Pagal galiojančius įstatus profesorių klubas yra
visuomeninė nepolitinė ir
pelno nesiekianti organizacija. Tai sambūris, kuriame
profesoriai neformalioje 2009 m. AVE VITA archyvo nuotr.
aplinkoje gali bendrauti,
aptarti aktualius Universitetui, versiteto garbės daktaru prof.
mokslininkams ir Lietuvai klausi- Edvardu Varnausku bei kitais, iki
mus, daryti įtaką juos sprendžiant pokalbių bei karštų diskusijų su
ir maloniai praleisti laiką. Klubo eile LR Seimo narių. Dalyvaujant
nariai turi teisę pakviesti į klubo LR Seimo sveikatos reikalų kosusirinkimus Universiteto dar- miteto pirmininkui A. Matului ir
buotojus ir studentus, kurie savo Seimo nariams V. M. Čigriejienei,
intelektu ir dalyvavimu padėtų V. V. Margevičienei ir R. Dagiui,
įgyvendinti sprendžiamas pro- Universiteto profesoriai, Kauno
blemas. Profesorių klubą sudaro onkologijos ligoninės atstovai iki 3
nariai ir nariai rėmėjai. Profesorių val. trukusioje diskusijoje ieškojo
klubo nariu gali būti kiekvienas optimalių sprendimų optimizuoprofesorius, dirbantis ar anksčiau jant onkologijos pagalbos teikimą
dirbęs Universitete, pritariantis ne tik Kaune, bet ir visoje šalyje.
pagrindinėms klubo įstatų nuos- Šio diskusijos rezultatas buvo
tatoms ir raštu pareiškęs norą priimtas atviras profesorių klubo
dalyvauti klubo veikloje bei re- kreipimasis į Kauno medicinos
guliariai mokantis nario mokestį. universiteto Senatą ir visuomenę.
Nariais rėmėjais laikomi fiziniai Pereitų metų pavasarį profesorių
arba juridiniai asmenys, remiantys klubo susirinkime, dalyvaujant

2004 m. AVE VITA archyvo nuotr.
klubą tarpininkavimu bei materialiai ir nebūtinai dalyvaujantys
jo veikloje. Aukščiausias klubo
valdymo organas yra klubo narių
susirinkimas. Metu tarp susirinkimų klubo veiklai vadovauja 6
asmenų valdyba, renkama 2 metams. Valdyba renka prezidentą ir
viceprezidentą, sprendimus priima
paprasta balsų dauguma.
2001 m. pagal naujuosius įstatus
atlikus narių registraciją, Universiteto profesorių klubas turėjo 65
narius, norinčių būti klubo nariu
rėmėju neatsirado. Teisybės dėlei
reikia prisipažinti, kad nelabai
aktyviai mes jų ir ieškojome.
Tarp įvairių profesorių klubo
veiklos formų daugiausiai vyravo
klubo narių susirinkimai, kurie
dažniausiai buvo organizuojami
ne rečiau kaip kartą į semestrą.
Susirinkimų tematika išties įvairi – nuo susitikimų bei pokalbių
su iškiliomis, visuomenėje gerbiamomis asmenybėmis, žinomais
politikais bei mokslininkais, pvz.,
su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi, Seimo nariu dr. Kaziu
Bobeliu, pasaulyje ir Švedijoje
pripažintu kardiologu, mūsų Uni-

kitų Kauno aukštųjų mokyklų
atstovams kartu su Seimo nariais
V. M. Čigriejiene, R. Kupčinsku
ir V. Žiemeliu buvo diskutuojama
apie Lietuvos mokslo ir studijų
įstatymo rizikos veiksnius, galinčius daryti neigiamą įtaką universitetų autonomijai, stojančiųjų
srautų pasiskirstymui ir kai kurių
periferijoje esančių universitetų
raidai. Seimo nariams buvo pateikti siūlymai ir pageidavimai
dėl kai kurių įstatymo straipsnių
korekcijos bei papildymų.
Profesorių klubo susirinkimų
svečiai buvo kitų aukštųjų mokyklų atstovai. Lietuvos kūno
kultūros akademijos rektorius prof.

Alberto Skurvydo paskaita
„Postmodernaus universiteto vizija“, VDU politikos
mokslų ir diplomatijos
instituto direktoriaus prof.
Leonido Donskio paskaita
„Akademinės bendruomenės kultūra“ inicijavo
profesorių klubo susirinkimo dalyvių aktyvias ir įdomias diskusijas akademinei
bendruomenei aktualiais
klausimais.
Profesorių klubo nariai
ne kartą domėjosi ir pasakė
savo nuomonę sprendžiant
studijų bei studentų gyvenimo kokybės gerinimo
problemas. Kartu su studentais profesorių klube
buvo diskutuojama apie
žinių vertinimo naujovių –
kaupiamojo balo įdiegimo – problemas bei jų
efektyvumą, studijų kokybės,
studentų akademinio krūvio ir studentų gyvenimo kokybės sąveikos
suderinamumo problemas.
Jau yra savotiška norma profesorių sambūryje viešai aptarti
svarbesnius Universiteto teisės
aktų projektus, teikiamus tvirtinti
Senatui. Profesorių klubo nariai parengė pirmųjų profesoriaus emerito
konkurso nuostatų projektą. Profesorių klubo narių susirinkimuose
buvo diskutuojama dėl Universiteto naujos redakcijos statuto, Universiteto plėtros strateginio plano
ir visai neseniai profesorių klubo
nariai pasakė savo samprotavimus
bei teikė pasiūlymus aptariant
naujojo LSMU statuto projektą.
Susiformavo gera bendravimo su
administracijos vadovais patirtis,
nes profesorių klubo narių susirinkimuose jų atstovai pristato ir
komentuoja rengiamų įstatymų
projektus. Šia proga noriu padėkoti kancleriui prof. V. Grabauskui,
visiems prorektoriams, ne kartą
pristačiusiems rengiamų teisės aktų
projektus profesorių klubo narių
viešai diskusijai, taip pat ir rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui už jo
dėmesį bei toleranciją diskutuojančiųjų nuomonėms ir pasiūlymams.
Profesorių klubas nebuvo nuošalėje nuo kultūrinių renginių. Buvo
organizuotas išleistų knygų – prof.
A. Žiugždos „ Priesaika nuo klaidų
neapsaugo“, mūsų Alma Mater
absolventės gyd. D. Grinkevičiūtės
„Lietuviai prie Laptevų jūros“,
prof. J. Brėdikio „Ne Dievai“
pristatymas bei aptarimas. Muzikinėje vakaronėje „Susipažinkime –
profesorius“ buvo bendraujama
ir diskutuojama su studentais,
Lietuvos medicinos ir farmacijos
istorijos muziejuje buvo organizuota Lietuvos himno autoriaus
dr. V. Kudirkos gimimo 150-ųjų ir
Tautiškos giesmės 110-ųjų metinių
minėjimo popietė.

Profesorių klubo valdyba nusprendė organizuoti profesorių klubo
20-ties metų veiklos paminėjimą.
Kviečiame klubo narius, visus Medicinos ir Veterinarijos
akademijų profesorius gruodžio 2 d. (ketvirtadienį) 14 val.
susirinkti į Centrinių rūmų J. Žilinsko auditoriją.
Prisiminsime bei pagerbsime per dvidešimtmetį Anapilin išėjusius
profesorius, išklausysime profesorių klubo valdybos ataskaitą, įvertinsime profesorių klubo raidos kelią, padiskutuosime apie LSMU
profesorių klubo įsteigimą ir, bendrai sutarus, suformuosime naujojo
profesorių klubo valdybą. Susirinkimo pradžioje planuojama muzikinė įžanga, diskusiją pratęsime vakaronėje profesorių klubo patalpose.
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Pro memoria

Doc. Audris Visokinskas (1963–2010)
O kai numirsiu bus šviesu?
O gal dangus nusidažys juodai?
Tikriausiai liks taip pat kaip iki tol
Nes žmonės miršta jau seniai…
Ernestas
2010 m. lapkričio 6 d. Kaune
staiga mirė Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos
akademijos Geriatrijos klinikos
docentas, biomedicinos mokslų
daktaras Audris Visokinskas.
Audris Visokinskas gimė 1963
m. rugpjūčio 20 dieną tarnautojų,
chemiko ir pediatrės, šeimoje.
Mokėsi Kauno 4-oje vidurinėje
mokykloje, kurią baigė 1981
m. Studijavo Kauno medicinos
instituto Gydomajame fakultete.
Gydytojo diplomą gavo 1987 m. ir
kaip gabus studentas buvo paliktas
Fakultetinės terapijos katedroje,
vadovaujamoje a. a. prof. Pr. Šnipo, stažuotoju mokslininku. 1992
metais, jau dirbdamas Pulmonologijos laboratorijos moksliniu
darbuotoju, apgynė kandidatinę
(nostrifikuota biomedicinos mokslų daktaro) disertaciją „Hemosorbcijos – ekstrakorporalinės
membraninės kraujo oksigenacijos

pritaikymas ligonių sergančiųjų
bronchine astma gydymui“, kurią
parengė vadovaujant a. a. prof.
Pr. Šnipui bei konsultuojant žymiems Maskvos pulmonologams.
1995 m. jam suteiktas mokslo
pedagoginis docento vardas.
Nuo 1995 m., Vidaus ligų kliniką reorganizavus į Geriatrijos
kliniką, doc. Audris Visokinskas
joje ir dirbo iki dabar. Velionio
mokslinio darbo sritys buvo pulmonologija ir gerontologija. 6
vadovėlių bendraautoris.
Doc. A. Visokinskas dėstė ge-

rontologiją ir geriatriją Medicinos
fakulteto studentams, slaugos
ir reabilitacijos magistrantams,
doktorantams, aktyviai dalyvavo
gydytojų ir farmacininkų podiplominėse studijose. Keletą kadencijų
buvo išrinktas Slaugos fakulteto
tarybos ir Medicinos fakulteto
tarybos nariu.
Doc. A. Visokinskas buvo mokslinio recenzuojamo žurnalo „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“ redakcinės kolegijos narys
nuo pat jo leidimo pradžios 1997 m.
Daug straipsnių rašė pats, recenzavo mokslo straipsnius, konsultavo
pradedančius jaunuosius kolegas.
Buvo jautrus, šiltas žmogus,
dėmesingas kolega, puikus gydytojas, mėgstamas ir vertinamas
studentų, pacientų, bendradarbių.
Buvo pasirengęs padėti visiems,
besikreipiantiems profesiniais ir
tiesiog žmogiškais klausimais.
Su žmona odontologe Asta išaugino dukrą Aistę, odontologę, ir
sūnų Ainį, dar mokinį. Nuoširdžiai
užjaučiame šeimą ir kartu liūdime.
Vis dar negalime patikėti, kad
tai nutiko…
Kolegos

Lietuvos paliatyviosios medicinos
draugijai 15 metų
Atkelta iš 1 p.
Prof. Arvydas Šeškevičius
Lietuvos paliatyviosios medicinos
draugijos prezidentas

Štai jau prabėgo 15 metų. Ar
daug padaryta? Visus tuos metus
buvo eita žingsnis po žingsnio.
Kūrėsi palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninės, skausmo klinikos. Šių institucijų darbuotojai
daugiausia ir yra draugijos nariai.
Pirmiausia reikėjo mums – draugijos nariams – suprasti, kas ta paliatyvioji medicina? Kokie tikslai ir
uždaviniai. Teko kreiptis į Vakarų
Europos paliatyviosios pagalbos
centrus, kur jau daugiau kaip 50
metų sukurtos paliatyviosios pagalbos ligoninės, dienos klinikos,
pagalba į namus.
G. Soroso fondas sukūrė paliatyviosios pagalbos mokymo

centrus Poznanėje, Bygošče, Salzburge, Budapešte Centrinės ir
Rytų Europos šalių medikams
pasiryžusiems teikti nepagydomomis sunkiai sergantiems žmonėms paliatyviąją pagalbą. Šiuose
centruose dauguma medikų yra
baigę kvalifikacijos tobulinimo
kursus. Didžiausias trukdis buvo
tai, kad paliatyvioji pagalba nebuvo įteisinta kaip atskira asmens
sveikatos priežiūros sritis. Po
ilgų ginčių, sveikatos apsaugos
politikų ir LR Seimo narių spaudimo, pagaliau tik 2007 m. buvo
įteisinta paliatyvioji pagalba. Tai
paskutinė Europos šalis, kuri įteisino paliatyviąją pagalbą. Po šio
įstatymo išleidimo įvyko didžiulis
paliatyviosios pagalbos stacionarų,
pagalbos į namus institucijų kūrimosi bei kvalifikacijos tobulinimo
studijų proveržis. Licencijas teikti

paliatyviąją pagalbą yra gavę per
50 institucijų.
Paliatyviosios medicinos draugijos penkiolikos metų jubiliejų
vainikavo Respublikinė konferencija: „Patirtis teikiant paliatyviąją pagalbą“. Pranešimus skaitė
mūsų universiteto dėstytojai:
R. Jurkuvienė, Ž. Luneckaitė,
R. Butkevičienė, I. Pudžemienė,
A. Šeškevičius. Taip pat M. Mulgrew Britanijos–Lietuvos labdaros
fondo (JK) koordinatorė, SAM
vyr. specialistė O. Vitkūnienė,
teisininkė J. Spačienė, Šv. Pranciškaus onkologijos centro atstovas
brolis Evaldas Darulis ir kunigai:
G. Jankūnas bei J. Morkvėnas.
Bendradarbiavimas su Britanijos–Lietuvos labdaros fondu toliau
tęsiasi – pasiūlyta dviem draugijos
nariams kitais metais dalyvauti
tarptautiniame seminare.

Lapkričio mėn. 26 d. (penktadienis)
Trečioji universitetinė mokslinė konferencija „Organiniai ir simptominiai psichikos
sutrikimai“, kuri vyks Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62 (Kaunas).
Skirta: psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, šeimos gydytojams, neurologams,
vaikų neurologams, kardiologams, endokrinologams ir kitų specialybių gydytojams.
Konferencijos mokslinis komitetas: doc. dr. Virginija Adomaitienė, doc. dr. Vita Danilevičiūtė, prof. dr. Dainius Characiejus, doc. dr. Alvydas Navickas, dr. Darius Leskauskas
P RE LI MI NA RI P ROGRA MA *

9.00–10.00 val. Dalyvių registracija
10.00 val. Konferencijos atidarymas. LSMU MA Rektorato atstovas; doc. dr. Virginija Adomaitienė, LSMU Psichiatrijos klinikos vadovė; doc.
dr. Vita Danilevičiūtė, VU MF Psichiatrijos klinikos vadovė

P l enari ni s posėdi s. K onf er enc ijų s alė „ E lips ė“ ( I I auk š t as )
Pirmininkauja: doc. dr. V. Adomaitienė (LSMU Psichiatrijos klinika), doc. dr. V. Danilevičiūtė (VU MF Psichiatrijos klinika)
10.15 val. „Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: aktualumas bendrojoje medicinoje“. Doc. dr. V. Adomaitienė
10.45 val. „Imuninės sistemos pokyčiai sergant psichikos sutrikimais“. Prof. dr. D. Characiejus, VU MF Patologijos, teismo ir farmakologijos
katedra
11.15 val. „Depresija: kodėl skirstoma į organinę ir neorganinę depresijos formas?“ Doc. dr. V. Danilevičiūtė
11.45 val. „Elgesio sutrikimų ryšys su frontalinės skilties sindromu: klinikinio atvejo analizė“. Dr. D. Leskauskas, LSMU Psichiatrijos klinika
12.15 val. „Somatinių sutrikimų įtaka savižudybėms“. Doc. dr. A. Navickas, VU MF Psichiatrijos klinika
12.45–13.00 val. Diskusijos
13.00–13.30 val. Pietų pertrauka
13.30 val. Generalinio konferencijos rėmėjo satelitinis simpoziumas „Depresijos patofiziologija ir gydymo inovacijos“
„Naujas požiūris į depresijos kilmę“. Doc. dr. V. Adomaitienė
„Depresija ir cirkadiniai ritmai: Lietuvos psichiatrų apklausos analizės rezultatai“. Doc. dr. V. Danilevičiūtė

I sekci j a. K onf er enc ij ų s alė „ E lips ė“ ( I I auk š t as )
Pirmininkauja: doc. dr. Vita Danilevičiūtė (VU MF Psichiatrijos klinika), doc. dr. Benjaminas Burba (LSMU Psichiatrijos klinika)
14.30 val. „Metabolinio sindromo pasireiškimas gydant antipsichotikais: Baltijos šalių duomenys“. Doc. dr. E. Varanauskienė, LSMU Endokrinologijos klinika, doc. dr. V. Adomaitienė
15.00 val. „Benzodiazepinų skyrimas daugiaprofilinės ligoninės somatiniuose skyriuose: sunaudojimo analizė“. B. Varanavičienė, Kauno
klinikų Farmacinio darbo organizatorė, doc. dr. V. Adomaitienė
15.30 val. „Biologinis nerimo sutrikimų pagrindas“. Dokt. Indraja Veličkienė, VU MF Psichiatrijos klinika (vadovas: doc. dr. V. Danilevičiūtė)
16.00 val. „Piktybinis neurolepsinis sindromas: patofiziologiniai pokyčiai ir atvejų analizė“. A.Kulak, LSMU Psichiatrijos klinika
16.30 val. „Organiniai disociaciniai sutrikimai: Vilsono ligos klinikinio atvejo analizė“. S. Kušleikienė, LSMU Psichiatrijos klinika (vadovas:
doc. dr. B. Burba)
17.00–17.15 val. Diskusijos

I I sekci j a. „ Didž ioji“ k onf er enc ij ų s alė ( V auk š t as )
Pirmininkauja: dr. Darius Leskauskas (LSMU Psichiatrijos klinika), dr. Darius Ereminas (LSMU Psichiatrijos klinika)
14.30 val. „Depresija sergant išsėtine skleroze: smegenų neurotrofinio faktoriaus reikšmė“. Dr. R. Leonavičius, LSMU Psichiatrijos klinika
15.00 val. „Emocinių sutrikimų ir organinio širdies kraujagyslių pakenkimo ryšys sergant stabilia krūtinės angina: pilotinio tyrimo duomenys“.
S. Kušleikienė, LSMU Psichiatrijos klinika, doc. dr. V. Adomaitienė, LSMU Psichiatrijos klinika, G. Čėsnaitė, LSMU Kardiologijos
klinika, prof. habil. dr. R. Babarskienė, LSMU Kardiologijos klinika
15.30 val. „Alzheimerio ligos neurodegeneracinių procesų raidos hipotezės“. Dokt. Ž. Stepanavičius, LSMU Psichiatrijos klinika (vadovas:
doc. dr. V. Adomaitienė)
16.00 val. „Moterų seksualinio funkcionavimo pomenopauzėje ryšys su lytinių hormonų pokyčiais“. Dokt. G. Jonušienė, LSMU Psichiatrijos
klinika (vadovai: dr. B. Žilaitienė, LSMU MA Endokrinologijos institutas vyriausia mokslo darbuotoja, doc. dr. V. Adomaitienė)
16.30 val. „Depresija daugiaprofilinės ligoninės somatiniuose skyriuose: ryšys su psichoaktyvių medžiagų vartojimu“. I. Subotinaitė, LSMU
Medicinos fakultetas, doc. dr. V. Adomaitienė)
17.00–17.15 val. Diskusijos
* Konferencijos rengėjai pasilieka teisę koreguoti programą.

2004 m. AVE VITA archyvo nuotr.

Bus išduodami 8 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Dalyvio mokestis 50 Lt. Prašome
registruotis el. paštu registracija@psichiatrijos-konferencija.lt iki lapkričio 15 d.
LSMU Psichiatrijos klinika, VU MF Psichiatrijos klinika
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VARDINIŲ STIPENDIJŲ KONKURSAS VISŲ
MEDICINOS AKADEMIJOS FAKULTETŲ STUDENTAMS
Studentai (pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos, pradedant trečiuoju semestru), norintys
dalyvauti vardinių stipendijų konkurse, iki 2010 m. lapkričio 29 d. į LSMU MA Studentų atstovybę
turi pristatyti šiuos dokumentus:
1. Prašymą Rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti.
2. Dekanato patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
3. Trumpą autobiografiją.
4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų,
turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).
Pastaba.
1. Bendras studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.
2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2010/2011 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo
fondų.
Komisijos posėdis įvyks gruodžio 1 d. 14 val. Universiteto centriniuose rūmuose 103 kab. Studentų,
pateikusių prašymus, dalyvavimas būtinas.
Prof. Renaldas Jurkevičius, Studijų reikalų prorektorius, komisijos pirmininkas

„Mūsų draugai gyvena Lietuvoje, Kaune“
Atkelta iš 2 p.
1965–1986 m. respublikai vadovavo Dinmuchamedas Kunajevas.
1986 m. gruodžio 16–18 d. Almatoje vyko ir buvo jėga numalšinta
protesto demonstracija. Nuo 1989
m. šaliai autoritariškai vadovauja
Nursultanas Nazarbajevas.
1991 m. gruodžio 16 d. Kazachstanas paskelbė nepriklausomybę.
Gyventojai, kalba, tikėjimas
Kazachai sudaro 54 proc, rusai –
30 proc., ukrainiečiai – 4 proc.,
uzbekai – 2,5 proc., vokiečiai –
2 proc., totoriai – 2 proc., uigūrai –
1,5 proc., kitos tautinės grupės – 5
proc. Tokia mišri sudėtis yra dėl
4–6-ajame XX a. dešimtmečiuose
vykdytų trėmimų. Į darbo stovyklas atvežti rusai (kaltinti buvimu
valdžios opozicijoje), tautinės mažumos (vokiečiai, lenkai, ukrainiečiai, čečėnai, kurdai). Daug rusų
imigravo į Kazachiją Chruščiovo
eros metu. Iki 1991 m. šalyje buvo
maždaug 1 mln. vokiečių – daug
jų emigravo į Vokietiją po TSRS
žlugimo. Didžioji dalis graikų
emigravo į Graikiją.
Šalis turi 2 oficialias kalbas:
kazachų ir rusų. Rusiškai moka
95 proc. gyventojų, ji yra kasdienių reikalų, skirtingų šalies tautų
bendravimo kalba. Kazachiškai
moka 65 proc. šalies gyventojų.
57 proc. gyventojų yra musulmonai (daugiausia sunitai),
40 proc. – krikščionys, 2 proc. –
protestantai (daugiausiai baptistai).
Pasaulinės konferencijos
atgarsiai
Kai kalba pakrypsta apie tai, kodėl gi Kazachstano gydytojai važiuoja į Lietuvą, į Kauno Klinikas,
kaip jie čia patenka, kokią atranką
pereina ir kaip turės atsiskaityti
grįžę, prisimename, kad Almaty
(Kazachstanas) spalio 15–16 d.
vyko tarptautinė konferencija,
skirta Almatos deklaracijos apie
pirminę sveikatos priežiūrą 30 m.
paminėti.
Konferenciją organizavo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)
ir Jungtinių Tautų vaikų fondas
(UNICEF) kartu su Kazachstano
sveikatos apsaugos ministerija.
Tarp dalyvių iš 66 šalių buvo ir
keletas Lietuvos atstovų.
Konferencijos metu daug dėmesio skirta Lotynų Amerikos,
Afrikos, Azijos šalims, jų pirminės

Med ic ino s akad emijoje:
Medicinos fakultete:
vadovo Endokrinologijos klinikoje,
vadovo Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
vedėjo Filosofijos ir socialinių mokslų katedroje.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2010 m. spalio
29 d. nutarimu patvirtintą Sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo
rinkimų reglamentą.
Dokumentus pateikti iki 2010 m. gruodžio 12 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.

Vet erinarijo s akad emijoje:
direktoriaus Veterinarijos institute.
Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2010 m. spalio
29 d. nutarimu Nr. 2-05 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo instituto direktoriaus
rinkimų reglamentą.
Dokumentus pateikti iki 2010 m. gruodžio 12 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, laikinai einantis rektoriaus pareigas

A P S AU G O S TA R N Y B O S I N F O R M AC I J A
Kauno klinikų Apsaugos tarnyba informuoja, kad, įvykus nepageidaujamam įvykiui – apiplėšimui, užpuolimui, tvarkos pažeidimui – ar esant jo grėsmei, į apsaugos tarnybą reikia kreiptis ir darbuotojus kviesti
šiais telefonais:

326204

sveikatos priežiūros problemoms
spręsti. Šioms šalims reikalinga
kitų, gerokai daugiau šioje srityje
pasiekusių šalių pagalba.
1978 m. Almatos deklaracija
buvo I tarptautinė iniciatyva,
kuria pradėtos telkti visų šalių
pastangos ir įsipareigojimai siekiant, kad kiekviena šalis savo
piliečiams garantuotų medicinos
pagalbą. Almatos deklaracija
įpareigoja visas pasaulio šalis, jų
vyriausybes pirminės sveikatos
priežiūros problemas kelti į prioritetinį lygmenį.
Sveikatos apsauga yra kiekvieno
žmogaus, nesvarbu, kokia jo rasė,
religija, politiniai įsitikinimai, ekonominė ir socialinė padėtis, viena
iš pagrindinių teisių. Todėl ir po
30 m. deklaracija aktuali.
„Kiekvienas žmogus, neatsižvelgiant į jo rasę, religiją,
politinius įsitikinimus, ekonominę ir socialinę padėtį, turi būti
gerbiamas bei gauti reikalingą
sveikatos priežiūrą“, – pabrėžta
konferencijoje.
Žmonių sveikatos rodikliai
gerėja, bet lieka didelis skirtumas
tarp besivystančių ir turtingų šalių.
Todėl visiems reikia siekti, kad ir

Vyriausioji redaktorė
Valdonė VALIENĖ
mobil. (8 699) 59399

A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas
„Ave vita“ red. tel. 327217,
Faks. 407433
el. p avevita@kmu.lt
http://www.kmu.lt/avevita/

Med ic ino s akad emijoje:
Farmacijos fakultete:
1 docento (0,5 et.) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.
Medicinos fakultete:
1 profesoriaus (0,625 et.) Pulmonologijos ir imunologijos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
1 asistento (0,25 et.) Profilaktinės medicinos katedroje,
1 lektoriaus (1,0 et.) Sveikatos vadybos katedroje.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-62 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti laikinąją konkursų organizavimo ir atestavimo tvarką.
Dokumentus pateikti iki 2010 m. gruodžio 12 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.

Med ic ino s akad emijoje:
direktoriaus Biomedicininių tyrimų institute,
direktoriaus Endokrinologijos institute,
direktoriaus Kardiologijos institute.

besivystančiose šalyse rodikliai
gerėtų greičiau.
Lietuvos atstovai konferencijoje
pateikė šalies sveikatos apsaugos
rodiklius, paaiškino sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą,
finansavimą.
Kazachstano sveikatos apsaugos
ministras Anatolijus Dernovojus
paprašė Lietuvos pagalbos. Sutarta
glaudžiau bendradarbiauti keičiantis informacija, organizuojant
konsultacinę pagalbą Kazachstanui, vertinant šios šalies sveikatos
apsaugos sistemos pertvarkos
galimybes ir poreikius.
Ne vien ataskaitoms…
Gerai, kai vyriausybiniai potvarkiai nedaug tesiskiria nuo
tikrovės. Kažkur toli tariamasi dėl
bendradarbiavimo, konsultacijų,
pagalbos pertvarkos ir reformos
srity, o iš Kauno klinikų vėl išvyksta dešimties medikų grupė,
tvirtai įsitikinę, kad grįžę į savo
ligonines Kazachstane tikrai turės kuo pasidalyti su kolegomis,
galbūt nauju žvilgsniu pažvelgs į
pacientą, na, ir oficialiai ataskaitai
dar užteks…
Džiuljeta Kulvietienė

Lapkričio 25 d. 10 val.
Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „E. švietimas: mokslas, studijos ir verslas“, rengti
straipsnius ir skaityti pranešimus. Konferencija vyks Vilniuje, Gedimino pr. 3 (Lietuvos mokslo taryba).
Tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. Bendroje
mokslinėje diskusijoje apie verslo ir mokslo bendradarbiavimo naudą bei galimybes, švietimo, studijų ir
verslo sektoriuose vykstančius e. švietimo pokyčius dalyvaus mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir
švietimo institucijų, verslo įmonių atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Olandijos,
Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Turkijos, Portugalijos, Belgijos, Vengrijos, Kipro ir Čekijos Respublikos.
Daugiau informacijos http://www.liedm.lt/conf2010
Danguolė Rutkauskienė, LieDM koordinatorė

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
Medicinos akademija

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ
EITI ŠIAS PAREIGAS:

Redakcinės kolegijos pirmininkas
Renaldas JURKEVIČIUS
Studijų reikalų prorektorius
Spausdino UAB „Arx Baltica“
Veiverių g. 142B, Kaunas
Tiražas – 800 egz.
Nemokamas. Išeina penktadienį

Redakcinė kolegija:
Daiva ZAGURSKIENĖ
Direktorė slaugai
Kęstutis LEVIŠAUSKAS
Direktorius motinos
ir vaiko sveikatos priežiūrai
Algimantas TAMELIS
Medicinos fakulteto dekanas
Ingrida ULOZIENĖ
Mokslo centro vadovė
Agnė RAMONAITĖ
Studentų atstovybės prezidentė

arba 6204 – apsaugos tarnybos būstinė; 326333 arba 6333 – apsaugos pultas.
Klinikoje, skyriuje ar padalinyje nepageidaujamiems asmenims keliant grėsmę pacientams ar personalui,
rekomenduojama nedelsiant kviesti apsaugos tarnybą nurodytais numeriais, neinformuojant apie tai grėsmę
keliančių asmenų. Klinikoje ar skyriuje pamačius nepažįstamą, klaidžiojantį asmenį, būtina pasiteirauti, kur
ir kokiu tikslu jis eina – taip užkertamas kelias nepageidaujamam įvykiui.
Apsaugos tarnyba prašo visų Klinikų darbuotojų būti budriems, saugoti save bei savo ir aplinkinių daiktus.
Apsauga primena, kad Klinikų teritorija, tuneliai, pagrindinės sankryžos, įvažiavimai ir įėjimai yra stebimi
vaizdo kameromis. Nustačius bet kokį teisėtvarkos pažeidimą, visada kviečiama policija.
Eglė Žemaitienė

Lapkričio 19 d.
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Gimdos kaklelio patologija“, skirtoje doc. Enriko Tarnausko
100-osioms gimimo metinėms (LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos Didžioji auditorija). Kviečiame
gydytojus akušerius ginekologus, akušerius, patologus, mikrobiologus. Bus teikiami kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimai, atitinkantys 4 val. tobulinimosi trukmę. Registracijos mokestis: ne LAGD nariams, internams,
rezidentams – 20 Lt. Informacija pasiteirauti tel. 8 (37) 326701.
PRO G RAM A
12.00–13.00 val. Registracija
13.00 val. Konferencijos atidarymas. Pirmininkauja: doc. A. Bartusevičius, dr. T. Biržietis
13.05 val. Doc. E. Tarnauskas – gimdos kaklelio patologijos mokslo pradininkas Lietuvoje.
Prof. V. M. Čigriejienė (Lietuvos Respublikos Seimas)
13.30 val. XXI amžius: ar ne laikas atsikratyti gimdos kaklelio vėžio?
Gyd. K. Jarienė (LSMU MA, Akušerijos ir ginekologijos klinika)
13.50 val. Dažniausiai pasitaikančios onkocitologinės diagnostikos klaidos. Gyd. V. Martinkutė (LSMU)
14.10 val. ŽPV nustatymo metodai, diagnostikos galimybės ir jų praktinė nauda. Dr. A. Vitkauskienė, A. Dambrauskienė
(LSMU, Laboratorinės medicinos klinika)
14.30–14.50 val. Diskusijos. Kavos pertraukėlė
14.50 val. Naujos Europos onkoginekologijos draugijos rekomendacijos pacienčių, sergančių gimdos kaklelio vėžiu,
gydymui. Doc. D. Vaitkienė, A. Gaurilčikas (LSMU MA, Akušerijos ir ginekologijos klinika)
15.10 val. ŽPV vakcinos naujienos. Gyd. V. Diržauskas. (Klaipėdos jūrininkų ligoninė)
15.30 val. Europos onkoginekologijos draugijos informacija. Gyd. A. Gaurilčikas (LSMU MA, Akušerijos ir ginekologijos
klinika)
15.50 val. Konferencijos uždarymas

LAGD Kauno krašto akušerių ginekologų draugija, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinika
Lapkričio 26 d.
Kviečiame į konferenciją „Šiuolaikinės CNS infekcijų diagnostikos ir gydymo tendencijos“, skirtą
Infekcinių ligų klinikos įkūrimo 60-ties metų jubiliejui paminėti (Kaune, viešbutis „Park Inn Kaunas“,
K. Donelaičio g. 27).
Kviečiame infekcinių ligų gydytojus, neurologus, vaikų ligų, vidaus ligų ir kitų specialybių gydytojus.
Bus išduodami 5 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kvalifikacijos kėlimo sertifikatai.
PRO G RAM A
10.00–10.30 val. Dalyvių registracija
10.30 val. Įžanginis žodis. A. Tamelis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto MA Medicinos fakulteto dekanas
10.40 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto MA Infekcinių ligų klinika: 60-ties metų istorija. A. Mickienė, Kaunas,
Lietuva
10.55 val. Virusiniai meningoencefalitai diferencinės diagnostikos požiūriu. L. Lindquist, Stokholmas, Švedija; paskaita
anglų kalba
11.40 val. Neuroboreliozės ir persirgtos Laimo ligos sindromo diagnostikos ir gydymo problemos. L. Dotevall, Geteborgas, Švedija; paskaita anglų kalba
12.25 val. Flavivirusų sukeltų encefalitų klinikiniai ir patogenetiniai aspektai. A. Mickienė, Kaunas, Lietuva
13.10–13.40 val. Kavos pertrauka
13.40 val. Progresuojanti daugiažidininė leukoencefalopatija ŽIV infekcijos metu: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga.
R. Matulionytė, Vilnius, Lietuva
14.20 val. Tuberkuliozinis meningitas: diagnostikos problemos ir šiuolaikinės gydymo rekomendacijos. D. Steponavičienė,
G. Samušytė, Kaunas, Lietuva
15.00 val. Neuroparazitozių klinikinė-diagnostinė patirtis. A. Marcinkutė, Vilnius, Lietuva
15.40–16.00 val. Diskusijos
16.00–17.30 val. Pietūs

Visus, norinčius dalyvauti, prašome registruotis iki 2010 m. lapkričio 24 d. telefonu 8 (37) 362350 (darbo
dienomis 8–14 val.) arba elektroniniu paštu (infekcija@kmu.lt), nurodyti savo vardą, pavardę, specialybę ir
pagrindinę darbovietę. Konferencijos dalyvio registracijos mokestis (10 litų) turės būti sumokėtas atvykus.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 (37) 362350.
LSMU Infekcinių ligų klinika, Lietuvos infektologų draugija

