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MOKSLAS – SVEIKATAI 2016

JUBILIEJUS

G

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokslo centras ir
LSMU Mokslo fondas bei LSMU Doktorantų taryba organizavo jau
9-ąją nacionalinę doktorantų mokslinę konferenciją „Mokslas –
sveikatai 2016“. Šių metų konferencijos mokslo komitetą sudarė
prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, prof. dr. Ingrida Ulozienė, prof. dr.
Andrius Macas, prof. dr. Elona Juozaitytė, prof. dr. Daiva Majienė,
prof. dr. Vitalis Briedis, prof. dr. Dalia Sekmokienė, prof. dr. Loreta
Šernienė, doc. dr. Kastytis Šmigelskis ir dr. Jurgita Gedminaitė.
Džiuljeta Kulvietienė

N

acionalinė doktorantų mokslinė
konferencija „Mokslas – sveikatai“ skiriama Pasaulinei sveikatos
dienai paminėti. Renginio tikslas –
suburti Lietuvos universitetų doktorantus, mokslinius jų vadovus ir
akademinės bendruomenės narius
bei dalytis žiniomis apie vykdomus
doktorantų mokslinius tyrimus, aptarti bendradarbiavimo galimybes.
Šių metų konferencija buvo skirta
diabeto problematikai ir profilaktikai
bei šios ligos lemiamoms aktualijoms.
„Statistika skelbia, kad pasaulyje
cukriniu diabetu serga daugiau nei
400 mln. žmonių, – pradėdama kon-

ferenciją „Mokslas – sveikatai 2016“
LSMU prorektorė mokslui prof. habil.
dr. Vaiva Lesauskaitė siūlė į problemos aktualumą pažvelgti valstybių
dydžio mastu. – Lygindami galėtume
įsivaizduoti, kad cukriniu diabetu
pasaulyje serga visi JAV ir Vokietijos
gyventojai.“
9-ąją nacionalinę doktorantų mokslinę konferenciją pasveikino LSMU
prorektorė mokslui prof. habil. dr.
Vaiva Lesauskaitė ir LSMU Doktorantų tarybos pirmininkas Rokas Jurkonis bei choras „Neris“.
Prieš prasidedant doktorantų mokslinių darbų pristatymams atskirose
sekcijose, konferencijoje perskaityti
kviestinių mokslininkų pranešimai
aktualiomis temomis.
2 p.

erb. prof. Petrai Zabiela,

Susikaupė ðirdy ir iðmintis, ir
patyrimas,
Ir nueitų dienų graþi rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.
O bûsimieji metai tegul bûna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!
LSMU MA Kardiologijos klinikos
kolektyvas nuoširdžiai sveikina
Jus garbingo jubiliejaus proga.
Dėkojame Jums už ilgametį
nuoširdų darbą Kardiologijos
klinikos labui.
Kardiologijos klinikos kolektyvas

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė.

STUDENTAI LR VYRIAUSYBĘ RAGINA PATEIKTI
AIŠKIUS PLANUS DĖL UNIVERSITETŲ JUNGIMOSI
Balandžio 13 d. vykusiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus
susitikime LSMU Studentų atstovybės prezidentas
L. Jarukas studentų vardu išreiškė palaikymą prasidėjusiems universitetų jungimosi procesams.
L. Jarukas ragino Vyriausybės atstovus išreikšti aiškią viziją dėl
aukštųjų mokyklų jungimosi procesų, pateikti tiek trumpalaikius,
tiek ilgalaikius aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo planus.
Anot LSMU Studentų atstovybės prezidento, 2000–2015 metais Lietuvoje išteklius sujungė dvi aukštosios mokyklos – Kauno medicinos universitetas ir Lietuvos veterinarijos akademija – įkūrusios
Lietuvos sveikatos mokslų universitetą.
3 p.
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SVEČIAI IŠ UKRAINOS
VAIKŲ REABILITACIJOS
LIGONINĖJE „LOPŠELIS“
Balandžio 14–15 dienomis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų filiale Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“ lankėsi vaikų reabilitacijos specialistai iš Ukrainos.

Kauno klinikų nuotr.
Vizito tikslas buvo aptarti bendradarbiavimo vaikų reabilitacijos, fizioterapijos ir ergoterapeutų rengimo
srityse galimybes, pasidalyti gerosios
praktikos pavyzdžiais. „Neurologija ir
vaikų reabilitacija yra svarbios mūsų
Ligoninės veiklos kryptys, todėl joms

skiriame daug dėmesio“, – teigė Kauno
klinikų generalinis direktorius prof.
habil. dr. Renaldas Jurkevičius. Profesorius svečiams pristatė Kauno klinikų
struktūrą, veiklą, taip pat mokslo,
studijų ir klinikinės praktikos sinergiją
Ligoninėje.
2 p.
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Doktorantai ir kiti konferencijos dalyviai susidomėję išklausė prof. habil.
dr. Virgilijaus Ulozo pranešimą „Organinės gerklų ligos: biologinių žymenų paieška, inovatyvūs diagnostikos
ir gydymo metodai“. Už darbų ciklą
šia tema LSMU profesoriui habil.
dr. V. Ulozui buvo suteikta 2016 m.
biomedicinos ir žemės ūkio mokslų
srities mokslo premija.
Kiti konferencijos kviestinių lektorių
pranešimai atspindėjo šių metų
Pasaulinės sveikatos dienos temą
ir buvo skirti diabeto lemiamoms
aktualijoms.
Endokrinologijos klinikos docentė
Džilda Veličkienė kalbėjo apie pasaulinę diabeto epidemiją ir ar galima
ją sustabdyti. Dr. Lina Radzevičienė
pasakojo apie cukrinio diabeto valdymą ir komplikacijų profilaktiką.
„Vien švietimo jau nepakanka, kad
būtų pasiekta esminių pokyčių“, –
sakė PSO atstovė Ingrida Zurlytė,
skaitydama pranešimą „Diabetas –
kartu mes jį galime įveikti“.
Doktorantų mokslinių darbų pristatymai vyko sekcijose: „Eksperimentinė
medicina“ (pristatyti 8 darbai), „Klinikinė medicina“ (9 darbai), „Onkologija, endokrinologija ir genetika“
(6 darbai), „Širdies ir kraujagyslių
sistemos ligos bei visuomenės sveikata“ (7 darbai), „Veterinarinė medicina ir mikrobiologija“ (6 darbai). Iš
viso pateikta ir pristatyta 36 moksliniai darbai.
Geriausių mokslinių darbų autorius
paskelbė ir apdovanojimus įteikė
LSMU Mokslo centro vadovė prof.
dr. Ingrida Ulozienė.
Sekcijoje „Eksperimentinė medicina“
pirmoji vieta skirta Silvijai Jankevičiūtei už darbą „Pirminės ląstelių
kultūros – ankstyvajai Alzhaimerio
ligos diagnostikai“. Antroji vieta –
Indrei Šveikauskaitei už darbą „Medicininio nagų lako modeliavimas,
optimizavimas ir biofarmacinis vertinimas“. Trečioji vieta – Aistei Lisauskaitei už darbą „Polidimetilsiloksano
ir hidrofobizuotos mikrofibrilinės
celiuliozės / sidabro kompozitų savybės ir antimikrobinis efektyvumas“.
Sekcijoje „Veterinarinė medicina ir
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PRITARTA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoratas, išklausęs rektoriaus
prof. Remigijaus Žaliūno informaciją, nutarė pritarti Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto 2015 m. veiklos ataskaitai ir teikti ją Senatui ir Tarybai.
AVE VITA inf.

SVEČIAI IŠ UKRAINOS
VAIKŲ REABILITACIJOS
LIGONINĖJE „LOPŠELIS“

Prof. habil. dr. Virgilijus Ulozas.
mikrobiologija“ pirmoji vieta skirta
Kristinai Mulkytei už darbą „Liziną
A ir Z gaminančių L. Lactis padermių antibakterinis poveikis patogeninėms ir gedimą sukeliančioms
bakterijoms“. Antroji vieta – Ugnei
Spancernienei už darbą „Žmonėms
pavojingo hepatito E viruso paplitimas Lietuvos kiaulių ir šernų populiacijoje“. Trečioji vieta – Vytautei
Starkutei už darbą „Lietuvoje išvestų
naujų lubinų hibridų sėklų detali
cheminės sudėties analizė“.
Sekcijoje „Širdies ir kraujagyslių
sistemos ligos bei visuomenės sveikata“ pirmoji vieta skirta – Alicjai
Juškienei už darbą „D tipo asmenybės bruožai , depresijos simptomai
ir subjektyvus miego vertinimas
sergantiems išemine širdies liga su

I. Šveikauskaitės nuotraukos

Doc. dr. Džilda Veličkienė.
obstrukcine miego apnėja“, Antroji
vieta – Juliui Burkauskui už darbą
„Pacientų, sergančių išemine širdies
liga ir vartojančių selektyvius beta-adrenoblokatorius, kognityvinių
funkcijų sutrikimų tyrimas“. Trečioji
vieta – Eglei Rumbinaitei už darbą
„Išilginė kairiojo skilvelio miokardo
įtampa ramybėje, dobutamino krūvio
metu ir atsistatyme siekiant nustatyti hemodinamiškai reikšmingas
vainikinių arterijų stenozes“.
Sekcijoje „Onkologija, endokrinologija
ir genetika“ pirmoji vieta skirta Aldonai Jakštaitei už darbą „Potranskripinė genų raiškos reguliacija žmogaus
kasos adeno karcinomos audiniuose
ir ląstelėse“. Antroji vieta – Živilei
Žemeckienei už darbą „PSMA6/
PSMC6/ PSMA3 genų penkių variantų
haplotipų analizė sergant astma“.
Trečioji vieta – Aistei Savukaitytei už
darbą „Krūties vėžio ląstelių atsako į
poveikį Aspirinu tyrimas in vitro“.
Sekcijoje „Klinikinė medicina“ pirmoji vieta skirta Tomui Tamošuičiui
už darbą „Akies junginės mikrocirkuliacijos sutrikimai pacientams
su diagnozuota smegenų mirtimi“.
Antroji vieta – Eglei Pavydei už darbą
„Raumeninės kilmės kamieninių
ląstelių ir kaulų čiulpų mezenchiminių kamieninių ląstelių terapijų palyginimas ūminio inkstų pažeidimo
gydymui“. Trečioji vieta – Linai Šiaud
vytytei už darbą „Ryšys tarp intrakranijinio spaudimo ir regos lauko
pažeidimo pacientams, sergantiems
normalaus spaudimo glaukoma“.
Organizatoriai dėkingi UAB „Thermo
Fisher Scientific“ už kasmet skiriamus dovanų čekius reagentams
įsigyti doktorantų moksliniams darbams. Kompanijos atstovės dėmesingai klausėsi doktorantų pranešimų,
o renginio pabaigoje doktorantus
apdovanojo 300 eurų vertės čekiais
„Thermo Scientific“ molekulinės
biologijos produktamss įsigyti.

1 p.
„Mums labai malonu čia būti ir semtis
patirties iš tokio aukšto lygio sveikatos priežiūros įstaigos ir kvalifikuotų
specialistų, – už priėmimą dėkojo prof.
Volodymyras Martyniukas, Ukrainos
sveikatos ministerijos vyriausiasis
specialistas vaikų neurologijai. – Dabar
sudėtingas periodas Ukrainos istorijoje, todėl bendradarbiavimas ir pagalba
iš kolegų Europoje yra labai svarbi,
ypač medicinos srityje“. Prof. V. Martyniukas pristatė savo koleges, vaikų
neurologes Oksaną Nazar ir Viktoriją
Spasibukovą.
Ukrainoje veikia per 100 vaikų reabilitacijos centrų. Juose dirba vaikų
neurologai, logopedai, fizinės kultūros
specialistai. Kineziterapeutai ir ergoterapeutai Ukrainoje nėra rengiami.
Įdomu, kad vaikų reabilitacijos centre,
kuriam atstovavo svečiai, stacionarinių paslaugų nėra. Iš kitų miestų
atvykstantys pacientai su artimaisiais
apgyvendinami šalia reabilitacijos
centro esančiuose svečių namuose, o

reabilitacijos paslaugos jiems suteikiamos reabilitacijos centre.
Svečiai susitiko ne tik su Ligoninės
administracija, bet ir su LSMU Slaugos
fakulteto atstovais. „Bendradarbiavimas ergoterapijos specialistų rengimo
srityje gali būti naudingas abiem
šalims“, – kolegų vizitu džiaugėsi
Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė
Macijauskienė. Susitikimo metu lekt.
S. Mingaila papasakojo apie ergoterapijos raidą Lietuvoje, ergoterapeutų
rengimo programas. Universiteto
tarptautinių ryšių ir studijų centro
darbuotoja G. Diliūnienė svečiams
papasakojo apie Erasmus+ programos
galimybes.
„Susitarėme keistis gerosios praktikos
patirtimi, dalytis tuo, ką abi šalys
turime geriausio šioje srityje“, – sakė
svečius priėmusi doc. dr. Audronė Prasauskienė, vadovaujanti ne tik Vaikų
reabilitacijos ligoninei „Lopšelis“, bet
ir Kauno klinikų Vaikų reabilitacijos
klinikai.
Kauno klinikų inf.

MUMS RŪPI SVEIKATOS
NETOLYGUMAI
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) kartu su part
neriais – Higienos institutu (HI), Klaipėdos universitetu (KU) ir
Vilniaus universitetu (VU) – įgyvendina 2009–2014 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio
sukūrimas“ Nr. NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001.
Prof. Mindaugas Stankūnas,
Projekto vadovas

P

rojekto metu buvo parengtos
rekomendacijos, kaip mažinti
sveikatos netolygumus nacionaliniu
ir savivaldybių lygmenimis. Vykdant šią užduotį dirbo visų projekte
dalyvaujančių institucijų ekspertai.
Tačiau parengtas rekomendacijas
buvo norima aptarti su savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų atstovais
ir kitomis institucijomis, kurios gali
labai prisidėti prie sveikatos netolygumų mažėjimo Lietuvoje. Tokiu tikslu balandžio mėnesį LSMU ir Higienos
instituto atstovų komanda aplankė
tris savivaldybes – Klaipėdos rajono,
Plungės rajono ir Druskininkų.
Reikėtų paminėti, kad rekomendacijos ir jų aptarimas sulaukė tikrai
didelio dėmesio ne vien iš sveikatos

sistemoje dirbančių asmenų, bet ir iš
savivaldybės administracijos bei kitų
žinybų atstovų. Ypač džiugino, kad
šie susitikimai sulaukė susidomėjimo iš aukščiausių savivaldos pareigūnų. Plungės r. meras A. Klišonis,
Klaipėdos r. vicemerė V. Riaukienė ir
Druskininkų vicemeras L. Urmanavičius dalyvavo visose diskusijoje.
3 p.
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SUMANIAUSIŲ STUDENTŲ TITULAS –
LSMU ATSTOVAMS

ANDREJUS KUZNECOVAS –
VASA PREZIDENTAS

Laurynas Jarukas, LSMU Studentų
atstovybės prezidentas

Išrinktas naujasis LSMU Veterinarijos akademijos studentų asociacijos (VASA) prezidentas, juo tapo Andrejus Kuznecovas. Vaikinas
mokosi LSMU Veterinarijos fakultete, maisto mokslo studijų programos antrajame kurse. Naujasis VASA prezidentas sutiko papasakoti
apie save.

L

ietuvos sveikatos mokslų universitete įvyko atrankos varžybos dėl
galimybės dalyvauti Nacionalinio
studentų protmūšio finale. Atrankoje prireikė net pratęsimo, po kurio
paaiškėjo – Universitetui atstovaus
Gustas Doviltis (OF), Artūras Jacina-

vičius (MF), Austėja Emilija Žiūraitė
(MF), Ignas Barauskas (OF) ir Kęstutis Devėnas (OF).
Nacionalinio studentų protmūšio
finale dėl sumaniausio universiteto
titulo kovojo net 13 Lietuvos universitetų atstovų.
Nacionalinio protmūšio metu jau nuo
pat pirmojo klausimų turo tvyrojo
įtampa, o lyderių trejetukas nuolatos

kito. Vilniaus universiteto atstovams,
atrankos žaidimuose pasiekusiems
rekordinį 42 taškų skaičių, nepavyko
įgyti pranašumo finale. Jie užėmė
antrąją vietą.
LSMU studentai startavo sėkmingiausiai. Jie žaidimo metu tai didino, tai
mažino pranašumą ir laimėjo pirmąją vietą. Ant trečiojo pakopos laiptelio – Vytauto Didžiojo universitetas.

Jolanta Jonikienė
Papasakokite apie save.
Be VASA, esu Veterinarijos fakulteto
tarybos narys, priklausau skatinamųjų stipendijų komisijai, esu Kauno
Vilijampolės bendruomenės centro
„Veršva“ narys, kur tenka gvildenti
Vilijampolės problemas, bendrauti su
seniūnijos atstovais.
Kokiam laikotarpiui yra renkamas
VASA prezidentas?
VASA prezidentas renkamas vienų
metų laikotarpiui.

STUDENTAI LR VYRIAUSYBĘ RAGINA PATEIKTI
AIŠKIUS PLANUS DĖL UNIVERSITETŲ JUNGIMOSI
1 p.
Tačiau kitose valstybėse aukštųjų
mokyklų konsolidacijos procesai kur
kas greitesni: kaimyninėje Estijoje
(11), Jungtinėje Karalystėje (11),
Prancūzijoje tokiu pačiu laikotarpiu
išteklius optimizavo net 15 kartų
daugiau aukštųjų mokyklų.
Ministras Pirmininkas A. Butkevičius
džiaugėsi studentų aktyvumu ir paragino sekti prasidėjusių konsolida-

cijos procesų įvykius. „Planuojančios
jungtis aukštosios mokyklos turi
dar šiemet pateikti aiškius ir detalius susijungimo planus, kuriuose
būtų numatyti finansai, reikalingi
susijungimui. Investicijos į aukštųjų mokyklų konsolidacijos procesą
numatomos kitais metais“, – teigė
A. Butkevičius.
„Didelis aukštųjų mokyklų skaičius
ir dar didesnė studijų programų

įvairovė bei dubliavimasis sukuria
nepalankias sąlygas konkuruoti
tarptautinėje erdvėje. Norime matyti
labai aiškius Vyriausybės planus dėl
universitetų susijungimo“, – sako
LSMU SA prezidentas L. Jarukas.
Studentų atstovų ir Vyriausybės
susitikime taip pat keltas klausimas
dėl doktorantūroje studijuojančių
studentų, kurie susilaukia vaikų,
padėties gerinimo. Anot studentų at-

Kiek ir kokių konkurentų sulaukėte
rinkimų metu?
Turėjau labai stiprų konkurentą Roką
Raškevičių, surinkusį trečdalį visų
rinkėjų balsų.

Andrejus Kuznecovas.
Autorės nuotr.

Kodėl nusprendėte kandidatuoti? Kas
iškėlė Jūsų kandidatūrą?
Per šiuos metus sukaupta patirtis
aktyviai dalyvaujant VASA veikloje
suteikė stiprių komandos formavimo,
VASA interesų gynimo, Universiteto
bendruomenės atstovavimo, darbų
koordinavimo įgūdžių. Supratau, jog

galiu pagerinti VASA veiklą savo turima patirtimi ir žiniomis, be to, tai dar
vienas žingsnis asmeninio tobulėjimo
link. Duodamas ką nors organizacijai,
automatiškai gausiu ir pats. Jaučiau
kolegų palaikymą, tai man yra labai
svarbu, turint omenyje, kad mes,
VASA, esame kaip šeima.
4 p.

stovų, šiuo metu yra pateikta Išmokų vaikams įstatymo pataisa, kurioje
numatoma, kad vienkartinę išmoką
ir vaiko priežiūros išmoką gali gauti
tik asmenys iki 26 metų. Studentai
ragino atkreipti dėmesį į tai, kad
dažniausiai tokio amžiaus sulaukę
asmenys tik pradeda doktorantūros
studijas ir numatoma tvarka verčia
studentus rinktis arba mokslus, arba
šeimos kūrimą.
„Džiaugiamės, kad nuo 2015 m. spalio doktorantūros studentai gauna
ketvirtadaliu didesnes stipendijas.
Tačiau šie žmonės yra itin finansiškai
pažeidžiami, nes dažnai jiems tenka

derinti tiek studijas, tiek darbą, tiek
šeimos kūrimą. Manome, kad tiek
vaiko priežiūros išmokas, tiek motinystės pašalpą turi gauti studentai,
kurių amžius yra iki 35 metų. Taip
pat doktorantams, norintiems gauti
motinystės pašalpą, neturėtų būti
taikomas numatytas 12 mėnesių
darbo stažo reikalavimas, nes šie
žmonės siekia aukštų akademinių
pasiekimų ir dažnai neturi reikalaujamos darbo patirties, todėl jie
neturėtų būti finansiškai atgrasomi
nuo šeimos kūrimo“, – teigia LSS
prezidentas P. Baltokas.
Studentų atstovybės inf.

važinėjame po kitas šalis ir ieškome
geros praktikos pavyzdžių. Jų yra
visai šalia! Manome, kad tikslinga
pradėti kalbėti apie reguliarias Lie-

tuvos visuomenės sveikatos konferencijas, kurios ir taptų vieta, kurioje
būtų dalijamasi gerąja praktika. Jos
tikrai yra!

MUMS RŪPI SVEIKATOS NETOLYGUMAI
2 p.
Vadinasi, sveikatos ir sveikatos netolygumų mažinimo klausimai yra
tikrai svarbūs bei aktualūs ne vien
medikams, bet ir platesniam visuomenės ratui.
Mokslo įrodyta, kad trys pagrindinės
sveikatos netolygumų priežastys
yra alkoholio vartojimas, rūkymas
ir netinkamas sveikatos priežiūros
paslaugų pasiekiamumas. Projekto
rengėjai daugiausia dėmesio ir skyrė
šių priežasčių mažinimo rekomendacijoms parengti. Taip pat buvo
parengtos sveikatos netolygumų

mažinimo per mitybos gerinimą,
fizinio aktyvumo skatinimą bei savižudybių prevenciją rekomendacijos.
Susitikimų metu buvo pateiktas
visas rekomendacijų paketas, tačiau didžiausio dėmesio sulaukė
rekomendacijos, skirtos alkoholio
vartojimui mažinti ir savižudybių
problemai spręsti. Todėl LSMU Sveikatos tyrimų instituto vadovui prof.
Aurelijui Verygai teko didžiausias
krūvis – atsakyti į šimtus klausimų
apie šias rekomendacijas.
Jų pristatymo turas buvo labai naudingas ir patiems rengėjams. Komen-

tarai, įžvalgos, geroji praktika tikrai
prisidės prie rekomendacijų gerinimo
ir tobulinimo. Artimiausiu metu rekomendacijų rengimo komanda planuoja susirinkimą ir šių vizitų aptarimą.
Pataisytos rekomendacijos bus išleistos ir viešai išplatintos visuomenės
sveikatos biurams ir visoms suinteresuotoms institucijoms.
Pabaigai reikėtų paminėti, kad visuomenės sveikatos biurai ir savivaldybės daro daug nuostabių dalykų
sveikatos bei sveikatos netolygumų
mažinimo srityje. Gaila, kad mes kartais apie juos mažai žinome. Dažnai

DĖMESIO! Informaciją, kurią pageidaujate išspausdinti artimiausiame LSMU laikraščio „Ave vita“ numeryje, reikėtų atsiųsti avevita@lsmuni.lt iki trečiadienio 12 val. (jeigu trečiadienis yra poilsio
diena, informacijos lauktume iki antradienio 12 val.). Dėkojame Jums už supratingumą, malonaus bendradarbiavimo ateityje.
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ANDREJUS KUZNECOVAS – VASA PREZIDENTAS
3 p.
Per pirmuosius metus atėjęs į VASA,
atstovaudamas Marketingo komitetui, supratau, kad ši organizacija –
puiki terpė tobulėti kaip asmenybei,
tad į darbus kibau nedvejodamas
ir atiduodamas visą save. Pajutau,
ką reiškia komanda, išmokau dirbti kolektyve, organizuoti veiklas,
žmogiškuosius išteklius. Aplinka, į
kurią patekau, buvo tiesiog nuostabi visomis prasmėmis. Antraisiais
metais įstojau į Veterinarijos fakulteto tarybą, kad geriau suprasčiau
Universiteto vidinėje erdvėje vykstančius procesus bei turėčiau įtakos
įvairiems sprendimams, atstovauti
studentams. Taip pat prisijungiau
prie skatinamųjų stipendijų skyrimo
komisijos, kur dar labiau susipažinau su vidine Universiteto tvarka.
Aktyviai pradėjau bendrauti su LSMU
Studentų atstovybe, stengiausi VASA
įlieti į LSMU SA veiklas, bendradarbiauti, siekti bendrų tikslų. Dalyvaudamas susirinkimuose aktyviai
prisidėjau prie įvairių VASA veiklų
organizavimo bei planavimo.
Ką Jums reiškia VASA prezidento pareigos ir kuo Jūs sužavėjote rinkėjus?
Man tai reiškia didelį pripažinimą,

tai parodo, jog mano įdėtos pastangos, atiduotos VASA, nebuvo veltui.
Be to, šis postas reiškia didžiulę
atsakomybę, esu žmogus, kuris
reprezentuoja VASA veidą. Rinkėjus
sužavėjau savo nuoširdumu bei atsidavimu. Buvo pristatytas veiklos
planas, kuriame pristačiau naują
PROJEKTŲ komitetą. Pristačiau keletą
idėjų, pavyzdžiui, kaip Veterinarijos
akademijoje įrengti fotogaleriją gyvūnų tematika, ar naujos motyvacinės
sistemos įdiegimas.
Kokie pagrindiniai Jūsų tikslai arba
ką planuojate nuveikti artimoje ateityje?
Pagrindinis tikslas ir yra išsikelti
VASA tikslą, to link judame. Norėtųsi daugiau struktūrizacijos pačioje
organizacijoje. Kiekvienas narys
privalo būti išgirstas ir kiekviena
mintis turi būti išdiskutuota. Juk iš
utopinių minčių ir kyla milžiniškos
idėjos. Didelis dėmesys bus skirtas
pagyvinti akademinės bendruomenės studentus. Šiuo metu artimiausia mūsų organizuojama šventė –
„Veterinarų dienos“, kuri vyks visą
savaitę. Šventės kulminacija – gegužės 7 d., šeštadienį, vyksiantis renginys šeimoms – „Šeimos savaitgalis

su augintiniais“. Renginio tikslas –
supažindinti visuomenę su tinkama
gyvūnų priežiūra ir elgesiu su jais.
VASA nariai yra skirtingi, tad juos
dažnai tenka suburti „į kumštį“, kad
kiekvienas dirbtų kryptingai. Komunikabilumas – pagrindinis mano
privalumas, tad, manau, tikslus pavyks įgyvendinti.
Kodėl pasirinkote studijas LSMU VA ir
kokie Jūsų pomėgiai?
LSMU VA studijas pasirinkau neatsitiktinai. Maisto mokslas, studijos
apie maistą yra perspektyvios ir
ilgainiui specialistų poreikis šioje
srityje tik didės. Lietuvos sveikatos
mokslų universitetą pasirinkau dėl
to, jog studijų programa atrodė geresnė nei kitose aukštosiose mokyklose, be to, girdėjau teigiamų atsiliepimų, tad nedvejodamas stojau
būtent čia. Dabar visiškai nesigailiu
ir jaučiuosi ten, kur ir privalau būti.
Laisvalaikiu mėgstu sportuoti, lankytis pirtyse, su draugais žaisti stalo
žaidimus ir užsukti į kiną.
Dėkojame už pokalbį ir linkime sėkmės, te visi Jūsų užsibrėžti tikslai
tampa realybe.

LSMU STUDENTŲ SPORTO AISTRA – TINKLINIS
Eligijus Vyskupaitis, vyr. teisėjas

B

alandžio 19 d. LSMU sporto salėje (M. Jankaus g. 2) vyko
Universiteto studentų ir dėstytojų IV vakarinis ir naktinis
tinklinio turnyrai. Dalyvavo aštuonios mišrios tinklininkų komandos. Nugalėtojais tapo MF V k. studentų komanda (kapitonas –
M. Èepulionis), finale 2 : 0 įveikusi MF IV k. studentų komandą
(kapitonas – E. Lakštinis).
Nugalėtojai buvo apdovanoti čempionų medaliais, visų kitų komandų geriausiems žaidėjams įteikti LSMU Sporto centro medaliai.
Studentai po tinklinio turnyro džiūgavo ir teigė lauksiantys penktojo LSMU tinklinio turnyro.

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti
Mylimo Tėvelio niekada.
Kartu liûdime ir nuoðirdþiai uþjauèiame
Krûtinės chirurgijos skyriaus bendrosios
praktikos slaugytojà Zità Giedraitytę.
Krūtinės chirurgijos skyriaus kolektyvas

SEMINARAS „KINEZIOLOGINIS TEIPAVIMAS“
Balandžio 27–28 d. kviečiame į seminarą „Kineziologinis teipavimas“ Kineziterapijos studijų centre, Didžioji aud. (Kalniečių g. 231, Kaunas).
Kviestinis profesorius habil. dr. Zbigniewas Sliwinski, kineziterapeutas, Kelcų
Jano Kochanowskio universiteto Kineziterapijos instituto direktorius, Reabilitacijos centro kineziterapijos skyriaus vadovas, Lenkijos kineziterapeutų
draugijos viceprezidentas.
Seminaras skirtas kineziterapijos programos studentams, FMR rezidentams
ir dėstytojams.
Teorija:
balandžio 27 d. 10.00–12.00 val.
Praktika: balandžio 28 d. 10.00–13.00 val.
Teorija: dalyvių skaičius iki 50 asmenų, Kalniečių g. 231, Didžiojoje auditorijoje.
Praktika: dalyvių skaičius iki 40 asmenų, Kalniečių g. 231, Ikiklinikinių pratybų auditorijose.
Registracija vyksta iki balandžio 25 d. 15 val. LSMU MA Reabilitacijos klinikoje tel. 8 (37) 326395; el. paštu: reabilitacijos.klinika@kaunoklinikos.lt
LSMU MA Reabilitacijos klinikoje

PACIENTAMS SKIRTAS RENGINYS PASAULINEI
PIRMINIO IMUNODEFICITO SAVAITEI PAMINĖTI
Balandžio 28 d. (ketvirtadienį) 14 val. viešbutyje „Kaunas“ (Laisvės al. 79)
įvyks pacientams skirtas renginys Pasaulinei pirminio imunodeficito savaitei
paminėti.
Renginį jau trečius metus iš eilės organizuoja Kauno klinikų Pirminio imunodeficito centras. Kaip ir kasmet, specialistai skaitys paskaitas pacientams,
vyks apskritojo stalo diskusija aktualiais klausimais. Šiais metais Kauno
klinikų Pirminio imunodeficito centras parengė informacines knygeles pirminiu imunodeficitu sergantiems pacientams. Renginio pabaigoje dalyviai tradiciškai nusifotografuos su balionais, atsiųstais iš Jeffrey Modell Foundation
organizacijos.

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKA 2016“
Kviečiame dalyvauti Lietuvos ultragarso asociacijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Ultragarsinė diagnostika 2016“,
kuri skirta akušeriams ginekologams, endokrinologams, gastroenterologams,
kardiologams, onkologams, radiologams, urologams ir visiems kitiems ultragarsinius tyrimus atliekantiems specialistams. Dalyviams bus išduodami
kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Konferencija vyks gegužės 20–21 d. (penktadienį–šeštadienį) viešbučio „Vanagupė“ konferencijų centre, Vanagupės g. 31, Palanga.
Renginio organizatorius: Lietuvos ultragarso asociacija
Registracija ir daugiau informacijos: www.eventas.lt/UD2016.html
Konferencijos sekretoriato inf.

Tinklinio turnyro nugalėtojai.

PADĖKA
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Tinklinio turnyro dalyviai.

Autoriaus nuotraukos

ovo 17 d. lankiausi Kauno klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. Burnos chirurgijos kabinete operaciją atliko gydytojas rezidentas Ignas
Zibartas. Ypač esu dėkinga šiam jaunam gydytojui ir jam asistavusiai būsimajai medikei. Šiandien galiu teigti, kad jaučiuosi taip, tarsi jokios chirurginės intervencijos mano burnoje nebuvo atlikta. Džiaugiuosi, kad Veido ir
žandikaulių chirurgijos klinikoje dirba aukščiausios klasės gydytojai ir profesine, ir žmogiškąja prasme. Toks gydytojas kaip Ignas Zibartas – gydytojas iš
pašaukimo, turintis visas kompetencijas, reikalingas medikui. AÈIÛ iš visos
širdies gydytojui Ignui Zibartui ir jo asistentei operacijos metu. Linkiu jiems
kuo geriausios sėkmės jų profesinėje veikloje.
Rima Kukalienė, Marijampolė
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