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VAKCINACIJA NUO COVID-19 KAUNO KLINIKOSE
2021 m. sausio 6 diena
Kauno klinikose pradėti skiepyti pirmieji pacientai, sergantys sunkiomis
ligomis, pagal sveikatos apsaugos
ministro įsakyme nurodytus prioritetus. Vieni pirmųjų paskiepyti Nefrologijos skyriaus pacientai, kuriems
dėl sutrikusios inkstų funkcijos
atliekamos hemodializės.
Pirmoji COVID-19 vakcina paskiepyta Kauno klinikų pacientė Gražina
sako, kad išgirdusi apie pasiskiepijimo galimybę – nudžiugo. „Jaučiuosi pakylėtai, – šypsodamasi
hemodializės procedūros metu
kalbėjo moteris. – Apie tai, kad galiu
pasiskiepyti, sužinojau šiandien,
tačiau nė minutės nedvejojau ir su
nekantrumu to laukiau. Esu laiminga, jaučiuosi gerai ir linkiu visiems
kitiems, kurie tik turi progą, netikėti
dezinformacija ir pasiskiepyti“, –
kalbėjo moteris.
Sudėtingiausiomis ligomis sergančių
pacientų skiepijimas yra svarbus
vakcinacijos etapas, nes leis užtik
rinti didesnį pacientų ir medicinos
personalo saugumą įvairių procedū-

rų metu. Pasak Nefrologijos klinikos
Dializių sektoriaus vadovės prof.
Editos Žiginskienės, šiems pacientams COVID-19 vakcina – ypač svarbi, nes beveik visi skyriaus pacientai serga sudėtingomis gretutinėmis
ligomis. „Žmonės į hemodializes
atvyksta 3 kartus per savaitę, palatoje procedūros metu praleidžia 4
valandas. Tai – procedūra, užtikrinanti jų gyvybę, todėl nei karantino,
nei pandemijos apribojimai jai įtakos neturi. Dėl savo gretutinių ligų
šie žmonės turi didesnę riziką, užsikrėtus COVID-19 infekcija, susirgti
sunkesne jos forma. Jeigu tokie
pacientai susirgtų, hemodializės
toliau būtų tęsiamos, bet jų gyvybei
kiltų didelis pavojus“.
2021 m. sausio 5 diena
Kauno klinikose pradėtas antrasis
skiepijimo nuo COVID-19 etapas.
Gavus antrosios ir trečiosios vakcinų nuo COVID-19 siuntų dalis (iš
viso 8775 vakcinos dozes), tęsiama
prioritetinės grupės darbuotojų vakcinacija.
2 p.

Kauno klinikų nuotr.

MOKSLININKAI: KORONAVIRUSAS
PAKITO, BRITIŠKASIS VIRUSO VARIANTAS
LIETUVOJE DAR NEIŠPLITO
Lietuvoje vyrauja koronaviruso tipas, kuris dar vasaros pradžioje
pastebėtas Ispanijoje ir išplito po visą Europą, pastebi Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslininkai. Nerimą sukėlusi
Didžiosios Britanijos koronaviruso atmaina mūsų šalyje dar nėra
išplitusi ir neturi reikšmingos įtakos COVID-19 ligos eigai, viruso
plitimo greičiui ir vakcinos veiksmingumui.
Tautvydas Bulvičius,
LSMU viešųjų ryšių specialistas

K

alėdos Kauno mokslininkams
buvo tikras darbymetis – net ir
šventiniu laikotarpiu LSMU tyrėjai,
bendradarbiaudami su Kauno klinikų

Projekto dalyvių nuotr.

specialistais, tęsė koronaviruso genomo (genetinės medžiagos) sekoskaitos tyrimus.
„Šiandien (gruodžio 28 d. – Red.) jau
esame ištyrę per 200 koronaviruso
genomų. Įvertinti virusų variantai,
išplitę Lietuvoje pavasarį, rudenį

ir dabar esantys. Tai – plačiausios
apimties tokio tipo tyrimas Baltijos
šalyse. Naujausio tyrimo rezultatais
artimiausiu metu pasidalysime tarptautinėje duomenų bazėje GISAID“, –
pastebėjo LSMU prorektorė mokslui
prof. Vaiva Lesauskaitė.
Anot profesorės, pasiekti tokį
įspūdingą rezultatą padėjo sukaupta
COVID-19 genomo tyrimų patirtis,
taip pat moderni LSMU ir Kauno
klinikų laboratorijų įranga.
„Atliktas labai svarbus ir reikalingas
darbas. Mokslininkams pavyko ištirti
60 SARS-CoV-2 mėginių, surinktų lapkričio–gruodžio mėnesiais Lietuvoje,
iš kurių daugiausia – visiškai nauji
mėginiai, iš pacientų paimti dar gruodžio 23 dieną“, – pažymėjo Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikos
vadovė prof. Astra Vitkauskienė.
Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad
šiuo metu vyksta natūralūs procesai:
koronavirusas pamažu keičiasi, naujos viruso linijos palaipsniui užgožia
ankstesnes. Daug įtakos viruso
pokyčiams ir plitimui galėjo turėti
intensyvesnės gyventojų kelionės
vasarą.
Projekto tyrėjo, LSMU doktoranto
Luko Žemaičio teigimu, Lietuvą jau
gali būti pasiekęs nemažai nerimo
sukėlęs britiškasis viruso tipas, tačiau šiame tyrime, vertinant atsitiktinę imtį, siekta išsiaiškinti, kokios
SARS-CoV-2 genetinės variacijos yra
paplitusios Lietuvoje.
4 p.

SVARBIOS FARMACIJOS
ĮSTATYMO NUOSTATOS
ĮSIGALIOJIMAS – NUKELTAS

LSMU archyvo nuotr.

Prieš pat Kalėdas Seime priimtos Farmacijos įstatymo pataisos,
numatančios, kad ne šiemet, o tik nuo 2023 metų liepos 1 d.
vaistinėse privalės dirbti ne mažiau kaip vienas vaistininkas, paskatino akademinę ir vaistininkų bendruomenę aktyviau diskutuoti
šiuo klausimu ir viešai išreikšti savo poziciją.
Rasa Masiokaitė,
LSMU viešųjų ryšių specialistė

S

eime priėmus pataisas, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto
(LSMU) ir Vilniaus universiteto (VU)
fakultetų dekanai kreipėsi į Prezidentą Gitaną Nausėdą prašydami
vetuoti įstatymą. Atsižvelgdamas
į sudėtingą koronaviruso plitimo
situaciją šalyje, gruodžio 30 d. Prezidentas Farmacijos įstatymo pataisas
pasirašė – vis dėlto įspėjęs, kad šis
svarbios įstatymo nuostatos įsiga-

liojimo nukėlimas turėsiąs būti jau
paskutinis.
LSMU MA Farmacijos fakulteto dekanės prof. Ramunės Morkūnienės ir
VU Medicinos fakulteto dekano prof.
Algirdo Utkaus kreipimasis į Prezidentą tapo vienu svarbesnių diskusijų dėl įstatymo pataisų akcentu.
Vaistininkus rengiančių universitetų
atstovai išreiškė susirūpinimą dėl
jau nebe pirmo stambiųjų darbdavių
bandymo nukelti arba kitaip keisti
svarbios įstatymo nuostatos įgyvendinimą.
8 p.
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COVID-19 VAKCINA: KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI?

Kauno klinikų nuotr.

Lietuvoje prasidėjus vakcinacijai nuo COVID-19, visuomenėje kyla
ne vienas klausimas: ar vakcina saugi, kaip ji veikia, ar persirgus
COVID-19 liga vis tiek reikėtų pasiskiepyti? Į šiuos klausimus atsako
Kauno klinikų gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė dr. Ieva
Bajoriūnienė.
Dr. Ieva Bajoriūnienė
Kodėl rekomenduojame pasiskiepyti
COVID-19 vakcina?
Vakcina reikėtų pasiskiepyti norint
nesusirgti arba išvengti sunkios
infekcinės ligos formos ir jos komplikacijų. Vakcinacija taikoma jau daugiau nei 200 metų ir padeda išvengti
daugelio sunkių infekcinių ligų,
pavyzdžiui, poliomielito ir raupų,
kurių pasaulyje nebeliko. Naudodami

skiepus galime valdyti beveik 28
užkrečiamąsias infekcines ligas.
Ar skiepai gali sukelti COVID-19 ligą?
COVID-19 vakcina, kuria Lietuvoje skiepijami žmonės, negali sukelti ligos. Ši
vakcina skirta imuninei sistemai paruošti arba specifinėms medžiagoms
ir ląstelėms, kitaip tariant, specifiniam
imuniniam atsakui į koronavirusą
sudaryti, kad imuninė sistema būtų
pasiruošusi sunaikinti ligos sukėlėją.

Kokia yra COVID-19 vakcinos sudėtis
ir kuo ji skiriasi nuo kitų sukurtų
vakcinų?
Vakcina, kurią gausime, yra naujos
struktūros. Informacinės RNR vakcina, patekusi į organizmą, sukelia
viruso SARS-CoV-2 baltymo S gamybą
ir imuninė sistema, jį atpažinusi kaip
antigeną, padeda gaminti specifinius
antikūnus ir specialiąsias T ląsteles.
Šios ląstelės ir antikūnai yra atsakingi už viruso plitimo organizme mažinimą, jo sunaikinimą ir pašalinimą.
Ir vėliau, jei žmogaus organizmas
turės kontaktą su šiuo virusu, jo
imuninė sistema jį atpažins ir bus
pasirengusi apsiginti. COVID-19 vakcina – nauja, tačiau kaip matome iš
klinikinių tyrimų, nuo COVID-19 ligos
yra veiksminga.
Jei žmogus jau persirgo COVID-19
liga, ar jam reikia skiepytis?
Jei žmogus žino, kad sirgo šia liga,
tuomet skiepas nėra būtinas, – jis jau
turės imunitetą šiai ligai. Kita vertus,
nėra žinoma, kiek ilgai ši apsauga
išlieka. Pakartotinės infekcijos galimybė išlieka, todėl vakcinacija gali
būti rekomenduojama praėjus maždaug 3 mėnesiams po COVID-19 ligos.
Tačiau jei žmogus buvo infekuotas ir
to nežinojo, jis skiepytis gali.
Ar galima skiepyti vaikus?
Pagal turimus duomenis, ši vakcina
skirta suaugusiems žmonėms,
t. y. žmonėms nuo 16 metų.
Ar galima skiepytis nėščiosioms?
Daugelio skiepų ir vaistų tyrimai su

nėščiosiomis neatliekami. Tyrimų su
gyvūnais metu nebuvo pastebėta
šalutinių reakcijų, kurios darytų
įtaką nėštumo eigai. Tačiau visais
atvejais turėtų būti sprendžiama
individualiai.
Ar saugu skiepytis COVID-19 vakcina,
sergant lėtine liga?
Taip. Klinikinių tyrimų duomenys
rodo, kad žmonėms, sergantiems
imuninės sistemos ligomis ar
vartojantiems imuninę sistemą
silpninančius vaistus, skiepas
nesukėlė jokių papildomų šalutinių
reakcijų. Sergant astma, nutukimu,
cukriniu diabetu arba plaučių
ligomis, COVID-19 vakcina galima
skiepytis, ir klinikiniai tyrimai rodo,
kad tai yra saugu.
Kiek kartų skiepijama COVID-19
vakcina?
Po pirmojo skiepo revakcinacija
(antrasis skiepas) numatyta po trijų
savaičių. Tyrimai rodo, kad praėjus
savaitei nuo antrojo skiepo gali būti
susidaręs imunitetas ir žmogus turėtų
būti apsaugotas nuo COVID-19 ligos.
Galbūt imunitetą nuo COVID-19 geriau įgyti natūraliai nei skiepijantis?
Galima ir taip, tačiau ligos forma
gali būti sunki ir kritinė, kai iškyla
grėsmė žmogaus gyvybei. Lengviau
ir paprasčiau yra apsisaugoti skiepijantis.
Koks galimas šalutinis poveikis po
skiepo?
Vykdant klinikinius tyrimus pastebėti poveikiai, kurie pasitaiko 1 iš 10
pacientų. Tai skausmas, paraudimas
ir patinimas injekcijos vietoje, galvos, raumenų ir sąnarių skausmas,

INFORMACIJA
nuovargis, karščiavimas bei šaltkrėtis.
Ar ši vakcina gali sukelti ilgalaikį
šalutinį poveikį?
Vakcina yra saugi ir kol kas nėra jokių klinikinių duomenų, kad ji galėtų
sukelti ilgalaikį šalutinį poveikį.
Iš kur žinoti, ar COVID-19 vakcina yra
saugi?
Visi vaistai ir vakcinos gali turėti tam
tikrą šalutinį poveikį. Todėl svarbu
iš anksto pasirengti skiepui – žinoti
savo ligas, pasikonsultuoti su savo
šeimos gydytoju. Apie savo nuogąstavimus reikia pasakyti ir vakcinaciją
atliekančiam gydytojui ar slaugytojui.
Jei virusas mutuoja, ar sukurta vakcina bus veiksminga?
Šiuo metu patvirtinančių tyrimų, kad
vakcina nebus veiksminga pasikeitusiam virusui, nėra.
Ar reikalingas specialus pasirengimas prieš skiepą?
Labai svarbu, kad žmogus gerai jaustųsi, nekarščiuotų ir neturėtų lėtinių
ligų paūmėjimų. Tokios rekomendacijos taikomos ir kitoms vakcinoms.
Ką apie COVID-19 vakcinas turėtų
žinoti žmonės, turintys alergijų arba
alergiški tam tikroms vakcinos sudėtinėms dalims?
Jei žmogus žino, kad yra alergiškas
tam tikroms skiepo sudėtinėms dalims, jis apie tai turėtų informuoti
gydytoją ir slaugytoją. Tokiu atveju
vakcinacija negalima. Remiantis Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktais
stebėjimais, iš atliktų dviejų šimtų
tūkstančių vakcinacijų trims žmonėms
atsirado sunkios alerginės reakcijos.
Tačiau tokios reakcijos yra labai retos.
Kauno klinikų inf.

VAKCINACIJA NUO COVID-19
KAUNO KLINIKOSE

RŪPESTIS PSICHOLOGINE SAVIJAUTA –
SVARBUS COVID-19 PANDEMIJOS
VALDYMO UŽDAVINYS

1 p.
Šios vakcinos skirtos Kauno klinikų
ir kitų Kauno regiono ligoninių darbuotojams. Siekiama kuo greičiau
paskiepyti medikus ir kitą ligoninių
personalą.

Gruodžio gale Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus
pasiekė vakcina nuo COVID-19 infekcijos. „Tai yra labai džiugi
žinia, tačiau skiepai neišsprendžia visų sunkumų, su kuriais
šiandien sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams tenka
susidurti atliekant savo darbą. Deja, negalima sukurti vakcinos
nuo psichologinių sunkumų, bet galima daug ką padaryti, kad jie
mažiau vargintų“, – sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Sveikatos psichologijos katedros profesorė Nida Žemaitienė.

2020 m. gruodžio 27 diena
Kauno klinikose prasidėjo darbuotojų
skiepijimas COVID-19 vakcina. Ligoninei pirmąja siunta iš viso pristatyta
beveik 3000 vakcinų nuo COVID-19
infekcijos. Pirmojo skiepijimo metu
paskiepyta 1510 Kauno klinikų darbuotojų. Kauno regiono ligoninėse
pirmiausia skiepyti darbuotojai, kurie susiduria su didžiausia COVID-19
grėsme: dirbantys COVID-19 ligos
skyriuose, skubios pagalbos ir priėmimo, reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriuose, infarktų, insultų
ir dauginių traumų (politraumų)
klasteriuose, transplantacijų, onkologijos ir hematologijos dienos
stacionaruose bei skubią medicinos
pagalbą teikiančiuose chirurgijos,
endoskopijų, anesteziologijos, hemodializės, akušerijos ir ginekologijos
padaliniuose.
Kauno klinikų generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
sako, kad labai svarbu kuo greičiau
paskiepyti kuo daugiau ligoninių
darbuotojų, kad tiek pacientams, tiek
patiems medikams ligoninėje būtų
saugu. „Dienos, kai Lietuvoje medikai
bus pradėti skiepyti nuo COVID-19

infekcijos – ypač laukėme. Tai die
na, kai šiame kare prieš infekciją
pradedama karo baigtį galinti lemti
operacija. Prasminga, kai Lietuvoje
vienu metu pradedami skiepyti visų
penkių organizuojančių ir pagrindinių
ligoninių medikai. Tai rodo visų mūsų
medikų vienybę šioje kovoje. Labai
svarbu, kad priešakinėse linijose su
COVID-19 liga sergančiais pacientais
dirbantys sveikatos priežiūros
specialistai skiepijami pirmieji.
Tai – didžiausia dovana sveikatos
sektoriaus žmonėms“.
Pirmąja Kauno klinikų darbuotoja,
paskiepyta COVID-19 vakcina, tapo
COVID-19 ligos Antrojo skyriaus vyr.
slaugytoja-slaugos administratorė
Jolanta Litvinienė. „Man ši vakcina –
tarsi šviesa tunelio gale. Galutinai
apsispręsti – skiepytis ar ne – padėjo
mokslininkų informacija ir susidūrimas akis į akį su COVID-19 liga
sergančiais pacientais, – sako nuo
lapkričio šiuos pacientus prižiūrinti J. Litvinienė. – Vakcinos padėjo
suvaldyti itin agresyvių infekcijų
plitimą, jas kuria ir tiria milžiniškos
mokslininkų pajėgos. Todėl aš padarysiu viską, kas mano jėgoms, kad
pandemija būtų suvaldyta. Tikiu, kad
pasiskiepijusi gausiu ne tik asmeninę apsaugą, bet kartu prisidėsiu prie
saugesnės visuomenės“.
COVID-19 vakcina skiepijami visi
sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai – gydytojai, gydytojai reziden-

tai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai,
valytojai ir visi kiti. „Tikslas yra
paskiepyti kuo daugiau ligoninės
darbuotojų per įmanomai trumpą
laiką,“ – sako prof. habil. dr. R. Jurkevičius. Skiepijimas yra savanoriškas, tačiau labai svarbus gydymo
įstaigų darbuotojams.
Kauno klinikos iš anksto intensyviai
rengėsi vakcinacijos pradžiai, kad tik
gavus COVID-19 vakcinas būtų sklandžiai ir greitai paskiepyta kuo daugiau darbuotojų. „Buvo labai svarbu
parengti skiepijimui skirtas patalpas,
kad jos atitiktų visus reikalavimus.
Iš anksto sudarėme skiepijamų darbuotojų sąrašus, juos informavome,
mokėme skiepijimą atliekantį personalą, kad viskas vyktų sklandžiai, –
sako Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas Šarūnas
Mačinskas. – Vakcinoms laikyti
skirtus šaldytuvus taip pat buvome
pasiruošę iš anksto.“ Skiepijimas
pradėtas vykdyti specialiai parengtose patalpose naujajame Ambulatoriniame diagnostikos centre.
Kauno klinikos, kaip COVID-19 liga
sergančių pacientų gydymą Kauno
regione organizuojanti įstaiga, turi
visas reikiamas sąlygas laikyti vakcinas ir skiepyti darbuotojus. Kauno
klinikų specialistai taip pat padeda
kitoms Kauno regiono ligoninėms
užtikrinti sklandų COVID-19 vakcinos
skiepijimo procesą.
Kauno klinikų inf.

„COVID-19 pandemija sveikatos priežiūros darbuotojams ir farmacijos
specialistams pateikė daug naujų ir
sudėtingų darbo iššūkių, – sako prof.
N. Žemaitienė. – Vasarą, atslūgus pirmajai pandemijos bangai, atlikome
tyrimą „Su COVID-19 pandemija susiję sveikatos priežiūros darbuotojų ir
farmacijos specialistų darbo iššūkiai,
psichologinė savijauta ir pagalbos
poreikiai“. Šiame tyrime dalyvavo
967 sveikatos priežiūros ir farmacijos
darbuotojai. Gauti rezultatai parodė, kad pirmoji pandemijos banga
padarė poveikį tyrime dalyvavusių
specialistų ir darbuotojų savijautai.
Vertindami savijautos ir sveikatos
pokyčius, beveik ketvirtadalis (23,5
proc.) minėjo, kad pablogėjo fizinė
sveikata ir 38,9 proc. minėjo psichologinės savijautos pablogėjimą“.
Ekstremaliosios situacijos paveikia
visas mūsų gyvenimo sritis ir pateikia daug naujų iššūkių. Profesorės
teigimu, natūralu, kad su jomis susidūrę nesijaučiame taip gerai kaip
anksčiau.
3 p.
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RŪPESTIS PSICHOLOGINE SAVIJAUTA –
SVARBUS COVID-19 PANDEMIJOS
VALDYMO UŽDAVINYS
2 p.
„Tokie požymiai kaip ilgalaikė prislėgta nuotaika, stiprus, pasikartojantis nerimas, visą laiką varginantis
nuovargis ir padidėjęs dirglumas,
sutrikęs miegas, ryškūs apetito svyravimai rodo padidėjusią psichikos
sveikatos sutrikimų riziką, ir tai yra
ženklas, kad reikėtų pasitarti su
psichikos sveikatos specialistais.
Deja, kaip parodė mūsų tyrimas,
tik labai nedidelė dalis žmonių (5,4
proc.) per šį laikotarpį pasinaudojo
psichikos sveikatos specialistų teikiama pagalba, – sako prof. N. Žemaitienė. – Tarp priežasčių, dažniausiai trukdžiusių pasinaudoti tokia
pagalba, respondentai minėjo didelį
užimtumą ir nesirūpinimą savo psichikos sveikata“.
Sudėtingu pandemijos dėl COVID-19
laikotarpiu svarbu, kad sveikatos
priežiūros ir farmacijos specialistai
nepamirštų rūpintis savimi, skirti
laiko poilsiui ir malonioms laisvalaikio veikloms, kurių metu galėtų
atgauti jėgas.
Savijauta susijusi ne tik su mūsų
gerove, bet ir su atliekamo darbo
kokybe. Tai, kaip specialistai jaučiasi
ekstremaliųjų situacijų metu, tampa
ypač svarbu. Todėl rūpestis sveikatos priežiūros ir farmacijos darbuotojų sveikata yra itin reikšmingas
COVID-19 pandemijos valdymo uždavinys.
Pasak prof. N. Žemaitienės, yra daug
būdų, padedančių palaikyti psicho-

loginę pusiausvyrą. Atliktas tyrimas
parodė, kad prie geresnės savijautos
gali prisidėti ir ne tik tokie įprasti
būdai kaip vaikščiojimas gamtoje,
bendravimas su artimaisiais, fizinis
aktyvumas ir kita mėgstama veikla,
bet ir informacijos apie COVID-19
srauto ribojimas, juntama visuomenės parama, darna ir palaikymas
darbo kolektyvuose.
Tyrimą atlikusi LSMU mokslininkų
grupė parengė pasiūlymus, kaip sveikatos priežiūros ir farmacijos darbuotojai veiksmingiau galėtų sau padėti
COVID-19 pandemijos ir kitų panašių
ekstremaliųjų situacijų metu.
„Tikimės, kad šis nedidelis mūsų
atliktas darbas yra didelio dėkingumo sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistams išraiška už jų itin svarbų ir nuoširdų rūpestį mumis visais
šiuo šaliai sudėtingu laikotarpiu“, –
sako profesorė.
Platesni pateiktų rekomendacijų
paaiškinimai ir pagalbos sau pratimų
pavyzdžiai pateikiami išplėstiniame
aprašyme www.lsmuni.lt ir
www.kaunoklinikos.lt svetainėse.
Rekomendacijos parengtos vadovaujantis atliktu tyrimu „Su COVID-19
pandemija susiję sveikatos priežiūros
darbuotojų ir farmacijos specialistų
darbo iššūkiai, psichologinė savijauta
ir pagalbos poreikiai“, finansuojamu
Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutarties Nr. S-COV-20-22. Tyrimą atliko
LSMU mokslininkų grupė.
LSMU ir Kauno klinikų inf.

Nors šie metai nebuvo lengvi ir dirbti mūsų bendruomenei buvo tikrai sudėtingiau, džiaugiamės,
kad Kauno klinikų medikai ir toliau žengė medicinos pažangos keliu ir pasiekė išskirtinių laimėjimų.

COVID-19 LIGA NĖŠTUMO LAIKOTARPIU –
KLASTINGESNĖ NEI MANĖME IKI ŠIOL

Kauno klinikų nuotr.

„Teks susigyventi su tuo, kad nebeturime sūnaus“, – šiais žodžiais
savo istoriją pradeda Agnė. COVID-19 liga ji užsikrėtė 32 nėštumo
savaitę. Deja, klastingos ligos sukeltos komplikacijos lėmė vaisiaus
žūtį dar įsčiose. Netekusi sūnaus, Agnė turėjo kovoti ir dėl savo
gyvybės. Ligos komplikacijos sukėlė gausų kraujavimą ir Kauno
klinikų medikai vos spėjo išgelbėti jaunos moters gyvybę.
COVID-19 liga darbe užsikrėtė
Agnės vyras. „Mes ir dar du mūsų
vaikai gyvename kartu, todėl visi
izoliavomės. Vyras persirgo lengva
ligos forma. Blogai pasijutau tik
tada, kai vyras pasveiko. Tačiau
pirmieji simptomai nebuvo panašūs į
COVID-19 ligą. Pradėjo labai skaudėti
nugarą, skausmas perėjo į klubus.
Pamaniau, kad prasidėjo sąrėmiai ir
tuoj prasidės gimdymas, – prisimena

moteris. – Vyras paskambino į Kau
no klinikas ir paklausė, ką daryti
tokiomis aplinkybėmis, kai aš vis dar
esu saviizoliacijoje. Mano nėštumas
buvo priskiriamas prie rizikingų,
todėl medikai iškart pasakė, kad
nedelstume ir iškart atvyktume.“
Atvykus į Kauno klinikų Akušerijos ir
ginekologijos kliniką, moteriai buvo
atliktas COVID-19 testas, o po poros
valandų gautas teigiamas atsaky-

mas. Nėščiajai buvo atlikti kraujo
tyrimai, krūtinės ląstos rentgenograma, ultragarsiniai tyrimai, padedantys įvertinti ligos sunkumą, parinkti
tinkamiausią gydymą ir stebėti vaisiaus būklę.
„Pacientė atvyko karščiuodama ir
skųsdamasi juosmens ir kryžmens
skausmais, vėliau – nosies užgulimu
ir uoslės sutrikimu. Per keletą dienų
atsirado kosulys, bet karščiavimas
nuslūgo. Dusulio nebuvo ir bendra
savijauta netgi pagerėjo. Krūtinės
ląstos rentgenograma rodė nedidelį
virusinį plaučių pažeidimą. Tyrimai
rodė, kad ligos eiga turėtų būti lengva arba vidutinė. Deja, šis virusas
dar kartą parodė savo klastingumą“, – teigia Akušerijos skyriaus
vadovė prof. Meilė Minkauskienė.
Antrą parą pastebėta, kad kraujo
rodikliai blogėja. „Jie blogėjo valandomis, o tai rodė, jog virusas kelia
kepenų ir kraujodaros organų pažeidimą. Pacientės kraujas nustojo
krešėti, o kraujo krešumą užtikrinančių kūnelių (trombocitų) beveik nebeliko, – pasakoja gydytoja akušerė
ginekologė.
„Vos prieš keletą valandų iki žūties
registruota vaisiaus kartiotokograma
didelio nerimo nekėlė, atrodė įprasta.
Deja, vaikelis neišgyveno, – pacientę
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia gydžiusi gydytoja prof. M. Minkauskienė. – Tai liūdna istorija, kuri atspindi
šiandieną. Klastingas virusas pasiglemžia ne tik vyresnio ar darbingo

amžiaus žmonių gyvybes, bet kartais
ir tų, kurie dar negimė. Ši istorija
skaudi ir mums, medikams, kurie šio
klastingo viruso akivaizdoje kartais
tampame bejėgiais.“
Pasak profesorės, medikų žinios
apie koronaviruso poveikį vaisiui ir
nėštumo eigai vis dar ribotos. Šiuo
metu laikomasi nuostatos, kad kol
neprogresuoja kvėpavimo nepakankamumas, COVID-19 infekcija nėra
priežastis skatinti gimdymą (kai
vaisius dar neišnešiotas). „Pasaulyje aprašyti vos keli ligos atvejai,
kai vaisius žūva dėl viruso sukeltos
infekcijos. Pavojus kyla tik tada,
jei mamai atsiranda dusulys ir deguonies trūkumas, – teigia gydytoja
akušerė ginekologė. – Tenka pripažinti, kad viruso keliama grėsmė
vaisiui kai kuriomis situacijomis gali
būti didesnė nei manėme lig šiol.
Besivystantis kraujo krešėjimo sutrikimas gali trikdyti placentos ir paties
vaisiaus kraujotaką bei sukelti labai
netikėtą vaisiaus žūtį bet kuriuo
nėštumo laikotarpiu.“
Dėl sutrikusio kraujo krešėjimo moters gyvybei grėsė pavojus, todėl
gydytojai turėjo nedelsiant suplanuoti gyvybę gelbstinčią cezario
pjūvio operaciją. „Dideliu iššūkiu
tapo reikalingos kraujo grupės atsargų surinkimas. Moters kraujo grupė
ypač reta – AB rezus neigiama. Tik
perpylus daugiau nei 30 vienetų
kraujo komponentų, ryžomės operacijai, – teigia Akušerijos skyriaus
vadovė. – Sudėtinga operacija ir
masyvus kraujo perpylimas COVID-19
liga sergančiai pacientei reikalavo
daugybės mūsų darbuotojų fizinių
pastangų. Psichologinė įtampa ir
stresas, kai neišgirstame naujagimio
verksmo, mums, medikams, yra

skaudus ir įsimenantis įvykis visam
gyvenimui.“
Nors ir patyrusi skaudžią netektį,
šeima dėkoja Kauno klinikų medikams už profesionalią priežiūrą ir
suteiktą pagalbą. „Jie mane ištraukė
iš mirties gniaužtų. Jei ne jie, mano
vaikai būtų netekę ne tik broliuko,
bet ir mamos. Ačiū visam personalui. Mačiau, kokie jie pavargę ir kokį
milžinišką darbo krūvį jie patiria. Nė
iš vieno jų neišgirdau, kad jie būtų
pavargę. Visi iki vieno manimi rūpinosi, kalbėjosi, suteikė ne tik medicinos pagalbą, bet ir psichologinę
paramą“, – sako Agnė.
„Kartu norėčiau paprašyti visuomenės, kad ji nebūtų tokia abejinga ir
nežiūrėtų vienos dienos naudos. Jei
jaučiate simptomus, neikite iš namų
ir nesusitikite su giminaičiais, kad ir
kaip norėtųsi. Užsikrėtimo grandinė
tokia didelė, kad paliečia kitus žmones ir jų likimus. Mes laukėme sveiko
kūdikio, sūnų buvo likę išnešioti
kelias savaites, o šiandien turime
kapą.“
Medikai taip pat prašo visuomenės
susitelkti šiuo įtemptu visam pasauliui laikotarpiu ir pabūti saugiai
namie. „Suprantame, kad vieni kitų
pasiilgome, norime susitikti ir apkabinti vienas kitą, tačiau supraskime,
kad vienos akimirkos džiugesys
gali turėti labai liūdnus padarinius.
Jei ne jums, tai jūsų artimiesiems,
draugams, – prašo prof. M. Minkauskienė. – Lietuvą pasiekė COVID-19
vakcina, tai reiškia, kad jau turime
ginklą, kuriuo galime kovoti prieš
pandemiją. Jau tuoj ateis laikas, kai
galėsime matytis su artimaisiais,
šiuo metu tereikia kantrybės ir visų
susitelkimo.“
Kauno klinikų inf.
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PALYDĖJUS SENUOSIUS – NAUJI ĮRAŠAI SKAUSMO MEDICINOJE

Asmeninė nuotr.
Doc. Arūnas Ščiupokas,
Lietuvos skausmo draugijos
prezidentas, Įvadinio kurso
„Skausmo medicina“ vadovas

P

andemijos metai pristabdė normalų gyvenimą, tačiau skausmo
medicinoje įsibėgėję procesai nesustojo. Tiesa, pavasarinė viruso ataka
buvo paralyžiavusi įprastas sveikatos
priežiūros paslaugas, bet jau nesulaukus net vasaros pradžios, darbai
vėl pajudėjo. Ir dar kaip! Kauno
klinikų Skausmo gydymo poskyris
praplėtė savo valdas ir atrado naują
lokaciją. Centrinės konsultacinės
poliklinikos cokolinis aukštas – puiki
vieta atvykstantiems skausmo ligoniams, o ir personalui dirbti salygos
kur kas geresnės, palyginti su dviem
mažais kambarėliais senosiose patalpose. Dabar pacientus galima priimti
dideliame laukiamajame, apžiūrėti
erdviuose kabinetuose su funkcinėmis lovomis ir ultragarso aparatūra,
reikalinga teikiant mažąsias intervencines manipuliacijas. Šalia yra ir
lovos, kuriose po procedūrų galima
atlikti ir dienos stacionaro parenterines injekcijas. Labai svarbu, kad
poskyris gali naudotis ir visai šalia
esančiu rentgeno kabinetu, kur sumontuota įranga leidžia atlikti dienos
stacionaro didžiąsias intervencines
procedūras.
Nauji vėjai ir poskyrio personalo
struktūroje. Darbą pradėjo dvi jaunos gydytojos neurologės – Giedrė
Keršienė ir Greta Veličkaitė, iš viso
dabar Kauno klinikų Skausmo gydymo poskyryje dirba net 7 gydytojai.
Tiesa, trūksta viduriniojo personalo
rankų, taip pat iki šiol nepavyksta
įgyvendinti komandinio darbo principo, kuris reglamentuotas pagal SAM
įsakymą, nes vis nėra kam teikti
nei kineziterapeuto, nei medicinos
psichologo paslaugų. Tačiau judame
pirmyn, o nauji Skausmo gydymo
poskyrio pasiekimai nebūtų įmanomi
be poskyrio vadovės gyd. Liudos Brogienės ir LSMU MA Anesteziologijos
klinikos vadovo prof. Andriaus Maco
didelių pastangų.
Pats pandemijos metų vidurvasaris
sudrebino skausmo medicinos teisinės sistemos pamatus. Tarptautinė
skausmo studijų asociacija (angl.
IASP), kuri yra pagrindinis pasaulyje
skausmo pažinimo variklis, liepos
16 d. paskelbė patikslintą skausmo
apibrėžtį. Iki šiol visi žinojome, kad
„skausmas yra nemaloni jutiminė
ir emocinė patirtis…“, dabar ši apibrėžtis patikslinta. Kartu pridėtos
net šešios pastabos, kaip apibrėžti
reiktėtų vartoti tiek klinikinėje praktikoje, tiek moksliniuose darbuose.
Svarbu suprasti, kad „skausmas
visada yra asmeninė patirtis, kurią
lemia skirtingų laipsnių biologiniai,
psichologiniai ir socialiniai veiksniai“,

kad „skausmas ir nocicepcija yra
skirtingi reiškiniai…“ Tai verčia mus
visus giliau įsigilinti į skausmą patiriančio paciento lūkesčius bei imtis
tikslingų veiksmų diagnozuojant
jo skausmą. Kaip ir dar viena labai
reikšminga pastaba, nusakanti, kad
žodinis apibūdinimas yra tik vienas iš kelių elgesio būdų skausmui
išreikšti, vadinasi, diagnozuodami
skausmą, privalėsime išmokti ne tik
mums įprastų skausmo skalių taikymo, bet ir išmokti taikyti naujas,
padedančias įvertinti asmenį, kuris
negali bendrauti žodžiais.
Pandemija labai paveikė medicinos
konferencijų rinką. Ne išimtis ir
skausmo medicina. Neįvyko ir nežinomybėn nukeltas vasaros pradžioje
numatytas 17-asis Lietuvos skausmo
draugijos suvažiavimas, kuriame
planuota sulaukti garbių lektorių iš
už Atlanto. Bet skausmo pažintinis
gyvenimas nesustojo, viskas persikėlė į virtualias erdves. Jau rudenį
svarbiausio metų renginio kvietimai skambėjo iš Briuselio, Europos
skausmo federacijos (EFIC) būstinės –
vyko pirmasis virtualusis Europos
skausmo edukacinis susitikimas
(summit). Lietuvos skausmo draugijos 18 narių, registruotų į renginį
lenvatiniu mokesčiu, galėjo pamatyti
ir išgirsti skausmo medicinos korifėjų
pranešimus. Pavyko išsamiai išklausyti tokias temas kaip racionalus
analgetikų skyrimas lėtinį skausmą
turintiems pacientams, opioidų praktika, visceralinio skausmo sindromai.
Gana nustebino tik ką kadenciją
baigusio EFIC prezidento B. Morlion’o
pranešimas, sugrąžinęs į užmirštą
praeitį – skausmo gydymą vietiškai
veikiant audinius. Buvo pateikta net
14 įvairių vietiškai veikiančių preparatų derinių (be NVNU preparatų!),
kuriuos galima būtų naudoti kaip
papildomas priemones gydant tiek
ūminį, tiek lėtinį skausmą, kartu –
mažinant sisteminį vaistų vartojimą.
Opioidinių analgetikų galimas panaudojimas neonkologiniam skausmui,
rodos, vėl pradeda atgauti teises.
O visceralinis skausmas yra gana
paplitęs reiškinys, atskirai klasifikuojamas ir naujojoje tarptautinėje ligų
klasifikacijoje TLK-11. Tai gali būti tiek
pirminiai sindromai (dirgliosios žarnos sindromas, skausmingos šlapimo
pūslės sindromas, prostatitas, vulvodinija), tiek ir antriniai (kardialgija,
pepsinė opa, pankreatitas ir kt.).
Iš Briuselio virtualiai teko persikelti
į kitą sostinę – Maskvą, kur kaip
kasmet rudenį vyko tarptautinis kongresas „Valdyk skausmą“. Lietuvoje
ne kartą viešėjusių profesorių A. ir
A. Danilovų įkurtos tarpdisciplininės
medicinos ascociacijos organizuotame renginyje taip pat netrūko žinomų užsienio lektorių. Labai pozityviai
nustebino minėtų profesorių pristaty-

tas „Pacientų, sergančių nespecifiniu
nugaros skausmu, daugiasritis atrankos algoritmas“, kurį reiktėtų pritaikyti klinikinėje praktikoje ir pas mus.
Virtualiųjų skausmo konferencijų
rudeninį turą uždarė Kaune surengta
LSMU MA Neurologijos klinikos ir
Lietuvos skausmo draugijos mokslinė praktinė konferencija, kurios
tema, minint Pasaulinius skausmo
pažinimo metus, – „Lėtinio skausmo prevencija“. Įžanginį pranešimą
doc. A. Ščiupokas pradėjo teiginiu,
„kad turime nepamiršti, kad niekur
nedingo kita – lėtinio skausmo – pandemija“. Iš tikrųjų, lėtiniu skausmu,
tam tikrų šaltinių duomenimis, serga
20–40 procentų suaugusiųjų, o nugaros skausmas yra pirmasis pagal
išgyventų metų, turint neįgalumą.
rodiklį. Lektorius pranešime paminėjo, kad kovidinė infekcija jau daro
didelę įtaką lėtinio skausmo ligos
eigai, todėl būtina daryti viską dėl
jos profilaktikos. Psichologinius rizikos ir lėtinio skausmo profilaktikos
veiksnius aptarė VU doc. R. Sargautytė. Buvo kalbama apie skausmo
„geltonąsias vėliavėles“, skausmo
baimės vengimo modelį, pabrėžta,
kad pacientų savivaldos programų
kūrimas turėtų būti pirmasis žingsnis
siekiant valdyti psichosocialinius lėtinio skausmo aspektus bei gali būti
geras pasirinkimas jo profilaktikai.
Visą priemonių gamą, kur gali įsitraukti fizinė medicina ir reabilitacija,
savo pranešime išdėstė LSMU MA
Reabilitacijos klinikos doc. L. Varžaitytė. Nuolatinis lengvas ir vidutinio
intensyvumo fizinis aktyvumas būtinas pirminei lėtinio skausmo profilaktikai, ypač tai aktualu šiais laikais,
kai esame „užsidarę burbuluose“.
Mažinant profesinių veiksnių įtaką,
būtinas darbo vietos ergonominių
klausimų sprendimas, modifikuojami
fiziniai ir psichologiniai veiksniai.
Antrinės skausmo profilaktikos etape, kur fizinė medicina labai svarbi,
pvz., pooperaciniu ar po ligos atsigavimo periodu, svarbiausia yra fizioterapija, masažas, hidroterapija, psichologinė pagalba, kartu užtikrinant
adekvačią skausmo kontrolę. Tretinės
skausmo profilaktikos priemonės
yra skiriamos negaliai mažinti (ergoterapija), psichologiškai palaikyti,
socialinei izoliacijai mažinti. Skausmo
paciento funkcinės būklės gerinimo
klausimais kalbėjo kineziterapeutas
V. Zaveckas, kuris pabrėžė, kad paciento skausmas ir funkcionavimas
visada šalia. Mokymas ir patarimai,
motyvacija judesiams atlikti ir manu-

alinė mobilizuojamoji minkštuosius
audinius terapija yra svarbiausios
lėtinio skausmo profilaktikos kryptys.
Pranešime buvo pristatytos ir fizinio
aktyvumo rekomendacijos, skirtos
tam tikroms amžiaus grupėms. Visapusišką fizioterapijos, kurią galima
skirti skausmui gydyti, paletę pristatė gyd. A. Keizeris. Ji pasikeitė nuo
tos, kuri buvo prieš dešimt metų.
Įvairių modifikacijų lazerioterapija
(didelės galios, daugiabangė), magnetoterapija (mažos–didelės galių),
garso bangos terapija (UTG, smūginė
banga), impulsinės elektros srovės
(skausmo malšinimo, transkranialinė
stimuliacija), krioterapija. Fizinės
terapijos priemonės parenkamos ir
taikomos skausmui malšinti derinant
su poveikiu uždegimui mažinti,
jungiamojo audinio ištęsiamumui
didinti, raumenų tonuso korekcija.
Prof. E. Kaduševičius pranešimą
„Racionalus ūminio skausmo gydymas – lėtinio prevencija“ pradėjo nuo
to, kad netinkamai valdomas ūminis
skausmas kelia riziką pacientams,
teikia jiems nereikalingų kančių bei
didina išlaidas sveikatos sistemai.
Tai sukelia mažiausiai dvylika klinikinių ir socialinių padarinių. Blogai
valdomo pooperacinio skausmo
priežastis yra ir – tarp pacientų ir
medikų vyrauja įsitikinimai, kad
ūminis skausmas – niekis, jis greitai
praeis. Vakarų pasaulis jau seniai
suprato, kad toks požiūris labai klaidingas. Prof. E. Kaduševičius pristatė
daug gairių ir rekomendacijų, kaip
farmakologiškai reikia valdyti ūminį
skausmą ir užkirsti kelią lėtiniam
atsirasti. Kaip pradėdamas pranešimą sakė prof. K. Petrikonis, jam
buvo suformuotas nelengvas uždavinys – antrinė skausmo profilaktika
po neurologinės pažaidos. Pranešimo
pradžioje prabėgęs per neuropatinio
skausmo diagnozavimo tiesas, profesorius šiek tiek ilgiau sustojo ties
mechanizmais paremtu neuropatinio
skausmo gydymu, kaip galimu lėtinio
skausmo profilaktikos sprendimu.
Kad visi neuropatiniam skausmui
gydyti taikomi preparatai turi savo
specifiką ir orientuoti į tam tikrą mechanizmą, būtina suprasti, nes klinikinėje praktikoje dažniausiai gydome
pagal vieną kurpalį. Tačiau kaip tą
mechanizmą pajausti, jau kiekvieno
praktiko žinių ir intuicijos derinys.
Pooperacinio skausmo valdymą
kaip lėtinio profilaktiką pristatė gyd.
L. Brogienė. Pranešime pabrėžta, kad
šalia netinkamo pooperacinio skausmo valdymo, psichologinių priežasčių

(katastrofizavimas), lėtinio pooperacinio skausmo rizika susijusi ir su
neuropatinio skausmo komponentu
ūminiu periodu, tai būtina stebėti ir
nustatyti. Todėl tarp žinučių į namus
buvo išskirtos: ikioperacinis ir pooperacinis skausmo vertinimas, daugiarūšis (sin. multimodalinis) skausmo
valdymas. Doc. D. Skorupskienės
pranešimas buvo skirtas tretinei
skausmo ir simptomų profilaktikai
onkologijoje. Egzistuoja bent dešimt
veiksnių, kurie reikšmingi stiprinant
skausmą sergant vėžiu. Jei jie nebus
suvaldyti, net ir stipriausi ir didelėmis dozėmis skiriami opioidiniai
analgetikai nepadės. Todėl skausmo
onkologijoje irgi labai svarbus daugiadalykis požiūris, t. y. skausmo
valdymas vadovaujantis biopsichosocialiniu modeliu. Būtent apie
daugiadalykes programas kaip kelią
į lėtinio skausmo profilaktiką, baigdamas konferenciją kalbėjo ir doc.
A. Ščiupokas. Labai svarbus klausimas yra pačių pacientų įsitraukimas
į tokių programų vykdymą, tai galima
siekti telemedicinos ir telesveikatos
priemonėmis. Visiems 120-čiai registruotų konferencijos dalyvių išsiųsta
konferencijos pranešimų medžiaga
su vaizdo įrašu. Jų dalyvavimas konferencijoje įvertintas 6 val. trukmės
akademinio tobulinimo pažymėjimu.
Baigiantis pandeminiams metams,
skausmo medicinos istorija pasipildė
dar vienu labai svarbiu įrašu. Podip
lominio tobulinimo įvadinį kursą
„Skausmo medicina“ baigė dar 10
gydytojų. Organizuoti pedagoginį
procesą šiomis nelengvomis sąlygomis buvo tikrai sudėtinga. Tęstinis
200 val. kursas vyko su pertraukomis
2 mėn. Teorinės paskaitos jau nuo
pat kurso pradžios buvo perkeltos
į virtualiąją erdvę, jas skaitė 16-kos
Universiteto klinikų ir katedrų dėstytojų, iš viso 41 paskaita. Praktikos
darbai skausmo ambulatorijoje ir
dienos stacionare vyko individualiu
grafiku, o į seminarus iš pradžių dar
susirinkdavę kursantai, laikui bėgant
prarado ir šią kontaktinių diskusijų
su dėstytojais galimybę. Tad visą
egzaminų sesiją jau teko baigti virtualiai. Kursas nevyko sklandžiai, programa buvo įvykdyta ir visi kursantai
pelnė kurso baigimo pažymėjimą.
Tad šiuo metu Lietuvoje jau yra bemaž 20 sertifikuotų skausmo gydytojų. Belieka tikėti, kad naujoji SAM
vadovybė patvirtins licencijavimo
skausmo medicinoje tvarką ir skausmo gydytojai įgis tinkamą statusą
tarp kitų medicinos specialybių.

MOKSLININKAI: KORONAVIRUSAS PAKITO,
BRITIŠKASIS VIRUSO VARIANTAS LIETUVOJE
DAR NEIŠPLITO
1 p.
Daug kalbų sukėlusio britiškojo viruso tipo (B.1.1.7 viruso linija) tirtuose
mėginiuose mokslininkai nenustatė.
Pasak tyrėjų, tikėtina, kad šis viruso
tipas Lietuvoje nėra plačiai išplitęs,
tačiau tai nereiškia, kad viruso Lietuvoje nėra. Siekiant aptikti šią viruso
liniją mėginius reikėtų atrinkti pagal
specifinius PGR žymenis arba tiriant
iš Junginės Karalystės atvykusius
žmones. Kol kas mokslininkai šio
viruso tipo tikslingai neieškojo.
„Anksčiau atlikę viruso genomo sekoskaitą matėme tiesiogines koronaviruso
sąsajas su iš Uhano (Wuhan) kilusiu

COVID-19 virusu. Rudens bangoje daugiau atsispindėjo Europos tendencijos,
tačiau naujausi tyrimai rodo, kad šiuo
metu vyrauja iš Ispanijos kildinamas
viruso tipas (B.1.177 viruso linija),
kuris paplito vasarą. Šį rudenį jis nustatytas įvairiuose Europos regionuose
ir stipriai išplito Jungtinėje Karalystėje.
Išplitimas siejamas su kelionėmis.
Pirmą kartą šį viruso tipą aptikome
dar rugsėjį. Tada jis nustatytas vienuolikoje iš tirtų beveik aštuoniasdešimties mėginių. Šiuo metu jis vyrauja ir
nustatyta daugiau kaip 90 proc. tirtų
mėginių“, – teigė Lukas Žemaitis.
Mokslininkai pabrėžia, kad būtina ir

toliau vykdyti viruso genomo sekoskaitos tyrimus – tik taip žinosime tikrąją
koronaviruso pandemijos situaciją
Lietuvoje. Pasak tyrėjų, atliekant ligos
diagnostiką taip pat reikia žinoti, kokie
viruso variantai cirkuliuoja šiuo metu.
Kai kurios šalys SARS-CoV-2 genomo
tyrimams yra subūrusios specialius
konsorciumus, leidžiančius greitai
pastebėti viruso genomo pokyčius.
Lietuvoje iki šiol SARS-CoV-2 genomo
tyrimai atliekami tik mokslininkų
iniciatyva. Iki dabar viruso genomo
sekoskaita buvo atliekama LSMU
mokslininkų grupei gavus Lietuvos
mokslų tarybos finansavimą.
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FEJERVERKŲ SUKELIAMOS TRAUMOS: KĄ DARYTI, JEI SUSIŽALOJOTE?
Kiekvienais metais į Kauno klinikų Traumų ir skubios pagalbos
centrą atvyksta apie 50 pacientų, nukentėjusių nuo sprogimų ir
fejerverkų sukeltų sužalojimų. Didžioji dalis pacientų yra suaugusieji, tačiau traumas patiria ir vaikai, ypač paaugliai.
„Šie sužalojimai yra susiję su
šventiniu laikotarpiu, kai žmonės
pirotechnikos gali įsigyti ne tik
specializuotose parduotuvėse, bet
ir prekybos centruose. Dažniausiai
traumos patiriamos dėl neatsargaus
fejerverkų naudojimo ir alkoholio
vartojimo“, – teigia Kauno klinikų
Skubios pagalbos skyriaus gydytojas
Audrys Kukulskis.
Pasak Kauno klinikų Vaikų chirurgijos klinikos gydytojos ortopedės
traumatologės dr. Ramunės Degliūtės-Muller, pirotechnikos sukeltos
traumos yra išskirtinio pobūdžio.
„Sprogimo metu įvyksta labai didelės energijos smūgis, kartu veikia
didelė temperatūra ir cheminis
poveikis. Todėl įvyksta labai sunkūs
sužalojimai ir nudegimai, – sako
dr. R. Degliūtė-Muller. – Dažniausiai
nukenčia rankos ir ypač plaštaka,
kurioje buvo laikoma petarda arba
buvo bandoma uždegti fejerverką.
Didelės energijos banga išdrasko
minkštuosius audinius bei pažeidžia
svarbias anatomines struktūras:
kraujagysles, nervus ir sausgyslės,
gali lūžti kaulai. Kartais nutraukiami
pirštai arba netenkama dalies plaštakos.“
Esant tokio plataus mãsto suža-

lojimui, dažnai ir operacijos būna
ilgos, sunkios ir sudėtingos. Operacijos metu iš žaizdos šalinami gausūs svetimkūniai ir negyvi audiniai.
Kiek įmanoma stengiamasi rekonstruoti ir atkurti normalią anatomiją,
pažeistas struktūras ir užtikrinti
kraujotaką. Kartais sužalojimai
būna tokie dideli, kad net pažeistų
anatominių dalių rekonstrukcija
tampa neįmanoma. Tokiu atveju
tenka šalinti negrįžtamai pažeistus
audinius ir suformuoti biges. Pasak
gydytojos ortopedės dr. R. Degliūtės-Muller, operacija yra tik pirmasis etapas. Po jos atliekami daugkartiniai žaizdų perrišimai. Dažnai
jie atliekami naudojant narkozę,
ypač vaikams.
„Kartu su plaštakos sužalojimais
patiriami sunkūs veido sužalojmai,
nukenčia akys, pažeidžiama klausa, – sužalojimus vardija gydytoja. – Sprogus fejerverkui, dažnai
patiriami įvairaus pločio ir gylio
nudegimai, ypač jei užsidega drabužiai. Nudegimų gydymas yra
labai ilgas, komplikuotas ir sunkus.
Mažiesiems pacientams tenka ne
vieną mėnesį praleisti ligoninėje.“
Jei visgi patyrėte traumą, kurią sukėlė fejerverko sprogimas, reikia

Kauno klinikų nuotr.
nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą.
„Žaizdą plaukite šaltu vandeniu,
dėkite šaltą kompresą ir vykite į
skubios pagalbos skyrių“, – pataria
Skubios pagalbos skyriaus gydytojas
A. Kukulskis.
Jo teigimu, svarbu neužsiimti savigyda. Tokie liaudies nudegimų
gydymo būdai kaip kefyras, medetkų
kompresai ar tepalai gali sukelti

didesnius pažeidimus. „Labai svarbu, kad jūsų sužalojimą ir nudegimą
įvertintų medikas bei priimtų sprendimą dėl tolesnės gydymo taktikos.
Uždelstas kreipimasis gali turėti
įtakos didesniems pažeidimams ar
sukelti negalią.“
Skubiosios medicinos gydytojui
pritaria ir gydytoja ortopedė traumatologė dr. R. Degliūtė-Muller. „Piro-

technikos gaminių sukeltų traumų
padariniai lieka visam gyvenimui.
Ranka gali tapti nefunkcionali, išlieka dideli randai ir kosmetiniai
defektai.“
Gydytojai visus ragina elgtis sąmoningai ir atsakingai. Saugokime savo
ir artimųjų sveikatą, šventes sutikime saugiai ir be traumų.
Kauno klinikų inf.

PROF. RAIMONDAS KUBILIUS DALIJASI REKOMENDACIJOMIS,
PERSIRGUS COVID-19 LIGA

Kauno klinikų nuotr.

Lietuvoje situacija dėl naujų užsikrėtimų COVID-19 liga išlieka
įtempta. Vieni suserga lengva šios ligos forma, kiti perserga sunkiai
ir turi ne vieną savaitę besitęsiančias komplikacijas. Sunkus būna
ne tik sveikimas, bet ir reabilitacija po ligos. Ne vieną persirgusį
ir toliau vargina silpnumas, dusulys ir ilgai išliekantis nuovargis.
Remdamiesi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) informacija,
Kauno klinikų reabilitacijos specialistai parengė ir adaptavo reabilitacijos, persirgus COVID-19, gaires ir pateikė patarimus, kaip
greičiau atsigauti po ligos namuose. Pasak LSMU MA Reabilitacijos
klinikos vadovo prof. Raimondo Kubiliaus, šios rekomendacijos
padės greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą.
Ar visuomet žmonėms, persirgusiems COVID-19 liga, reikalinga reabilitacija?
Liga skirtingai paveikia kiekvieną
žmogų, tačiau jėgas iš paciento gali
pasiglemžti, nesvarbu, koks jo amžius, buvęs fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, sportininko ar visiškai nesportavusio žmogaus. Sumažėjęs kūno
svoris, sumažėjęs ar net prarastas
fizinis pajėgumas, apatiška psicholo-

ginė savijauta, sutrikęs miegas arba,
priešingai, per didelis mieguistumas – tai tik dalis požymių, varginančių persirgus COVID-19 infekcija.
Todėl remdamiesi PSO rekomendacijomis, parengėme savipriežiūros
vadovą pacientams ir jų šeimos
nariams. Pagal dažniausius vyraujančius liekamuosius simptomus,
pacientas gali pasirinkti rekomenduojamus pratimus. Juos atliekant

kasdien ne tik stiprinama fizinė
būklė, bet ir išsivaduojama iš varginančių simptomų. Tai yra labai svarbu, nes po ligos daugumai žmonių
netgi savarankiškai pavedžioti savo
augintinį būna gana didelis iššūkis.
Daugumai pacientų visiškai atsigauti
prireikia 6–12 savaičių, o daliai jų – ir
ilgesnio laiko.
Šios rekomendacijos skirtos visiems
pacientams, persirgusiems COVID-19
infekcija. Pateikiamose gairėse aptariami esminiai liekamieji ligos simptomai: dusulys, balso prikimimas
(atsiradęs po buvusios intubacijos,
būtinos dirbtinei plaučių ventiliacijos
aparatui prijungti). Taip pat aptariami su intubacija susiję rijimo sutrikimai valgant bei kasdienės veiklos
sunkumų valdymo galimybės.
Kokie dažniausi liekamieji reiškiniai
pacientams, persirgusiems COVID-19
liga?
Šiandien turime dar vieną naują
patologiją – būklę, persirgus COVID-19
liga arba pokovidiniu sindromu,
kai ligos sukelti simptomai išlieka
daugiau nei tris mėnesius. Dar
vadinamajam ilgalaikiam Covid
sindromui yra būdingi šie ilgai
nepraeinantys simptomai: didelis
nuovargis (dėl kurio pacientai
nebegeba arba iš dalies nebegeba
atlikti kasdienių darbų), išliekantis
dusulys, sąnarių, krūtinės, galvos
skausmai, kosulys, negrįžtančios
uoslės ir skonio funkcijos, užgulusi
nosis, apetito netekimas bei galvos
svaigimas. Skaičiuojama, jog minėti
simptomai gali varginti apie 10–20
proc. pacientų, persirgusių COVID-19
liga. Pats dažniausias simptomas –

nuovargis, kuris pasireiškia bent
7–8 pacientams iš dešimties.
Pacientams būtinas papildomas
(nors ir lengvas) kasdienis fizinis
aktyvumas, stiprinant organizmą.
Taip vaduojamasi iš organizmą
kaustančių simptomų. Šiose
savipriežiūros rekomendacijose
pacientas iš lėto, nuosekliai ir
stuktūrizuotai mokinamas, kaip
pasirinkti tam tikras kūno padėtis ar
kvėpavimo technikas, padėsiančias
mažinti dusulį.
Kokios būtų rekomendacijos pacientams, kuriems gydymo metu buvo
taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija?
Daliai pacientų, kuriems taikyta
dirbtinė plaučių ventiliacija, išlieka balso prikimimas, taip pat ne
visai atsikūręs rijimo refleksas.
Minimiems pacientams iš pradžių
rekomenduojama nevarginti balso.
Stengtis nekalbėti garsiai, iš anksto
įspėti šeimos narius, kad kalbantis
jiems gali prireikti poilsio pertraukėlių. Beje, rekomenduojama niūnuoti
įvairius garsus, nes taip treniruojamas balsas.
Taip pat po intubacijos ir dirbtinės
plaučių ventiliacijos gali būti sunku
ryti maistą ir skysčius, nes nusilpsta rijimo procese dalyvaujantys
raumenys. Iš pradžių pacientams
rekomenduojama rinktis skystesnės
konsistencijos maistą, t. y. minkštos
ir drėgnos konsistencijos, susmulkintus maisto produktus. Rekomenduojama valgyti tylioje aplinkoje,
nesiblaškant.
Turbūt ne ką svarbesnis ir streso bei
nerimo valdymas?

Taip, kaip ir fizinis aktyvumas, jis
yra geros savijautos pamatas. Turime
kasdien prasimanyti gerų emocijų,
kurios būtinos visų pateiktų rekomendacijų laikymuisi. Žmonėms,
persirgusiems COVID-19 liga, geros
savijautos rekomendacijos išlieka
universalios: būtina gerai pailsėti
ir išsimiegoti, maitintis sveiku kaloringu baltyminiu maistu, stengtis
kasdien siekti didesnio fizinio aktyvumo. Liga negali iš mūsų atimti
socialinio aktyvumo – gyvas telefono
ir interneto ryšys su draugais padės
sumažinti vienišumo jausmą.
Kodėl rekomendacijose kalbama
apie dozuotą fizinį aktyvumą? Ką tai
reiškia?
Po truputį, dozuotai (kasdien vis
labiau) reikėtų didinti bet kokį fizinį
aktyvumą. Iš pradžių, kad ir labai
mažas fizinis aktyvumas, pavyzdžiui,
gulint ar sėdint judinant galūnes, yra
itin reikšmingas. Specialių rekomenduojamų pratimų atlikimas grįžus iš
ligoninės padės greičiau sveikti po
sunkios COVID-19 formos. Didesnis
ir įvairiapusiškesnis, laipsniškas
fizinis aktyvumas rekomenduojamas
stipresniems pacientams. Akivaizdu,
juo ilgiau kasdien pacientas galės
mankštintis, juo geresnė bus jo
fizinė bei psichologinė savijauta.
Ekspertai atkreipia dėmesį, kad šiuo
atveju bet koks judėjimas, netgi jei
pacientas tai gali daryti su lazdele
ar kita pagalbine priemone, yra
labai reikšmingas. Žinoma, visos
fizinės veiklos pacientui turi būti
saugios – būtina pritaikyti aplinką,
kad sergantis žmogus nepaslystų ar
nepargriūtų.
Kauno klinikų inf.
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LEMTINGOJI SAUSIO 13-OJI KAUNE PRIEŠ 30 METŲ

Arimantas Dumčius, buvęs Lietuvos Sąjūdžio
Kauno III tarybos štabo narys

Š

iemet sukanka 30 metų nuo
1991 m. sausio įvykių, kuriuos
privalu prisiminti, nes jie buvo
lemtingi Nepriklausomybės atkūrimui. Lietuvos Sąjūdžio garbės
pirmininkas prof. V. Landsbergis
yra parašęs: „Kauniečių potencialas ir gerosios iniciatyvos yra
nepamirštamos, jos išsiskiria viso
Lietuvos Sąjūdžio kontekste ir
paliko Kaune konkretaus veikimo
tradiciją iki šiol“. Praėjusius įvykius
aprašėme knygoje, kurią išleidome
Lietuvos Sąjūdžio 15-ųjų metinių
paminėjimo, surengto 2003-06-07
konferencijoje Kauno filharmonijoje,
proga (A. Dumčius, A. Patackas,
A. Kšanavičius. Lietuvos Sąjūdis
Kaune, KMU spaustuvė, 2004, 233
psl.). Knygoje yra 24 kauniečių,
Lietuvos Sąjūdžio pradininkų ir
organizatorių – A. Kaušpėdo, V. Ališausko, V. Povilionio, V. Antanaičio,
A. Norvilo, V. Valiušaičio, Č. Stankevičiaus, P. Varanausko, A. Butkevičiaus, J. Okso, B. Nedzinskienės,
A. Patacko, E. Klumbio, A. Smailio,
A. Abišalos, K. Uokos, G. Puko,
A. Saudargo, K. Genio, R. Paulausko,
G. Šerkšnio, V. Katkaus, S. Griciaus
ir R. Zykaus – kalbų originalūs įrašai. Čia yra prisiminimai, istoriniai,
autentiški archyvų dokumentai apie
Lietuvos Sąjūdžio Kauno I–IX tarybų
ir pirmosios savivaldybės tarybos
veiklą, įdėtos unikalios R. Požerskio
ir J. Ivaškevičiaus nuotraukos, o
L. Glinskio kompaktinėje plokštelėje
įrašyti tų dienų įvykiai ir žmonės.
Straipsnyje panaudojame ir pirmojo
Kauno mero V. Adomonio skelbtą
medžiagą apie Sausio 13-osios įvykius Kaune (V. Adomonis. Sausio
13-oji: Kauno priesaika Lietuvai.
Bernardinai, 2012-02-04, 1-9), taip
pat prof. V. Landsbergio, K. Starkevičiaus, K. Ignatavičiaus, A. Dumčiaus
ir kitų prisiminimus.
Omonininkų siautėjimo Lietuvoje
fone sausio 11–13 dienomis įtampa
Vilniuje pasiekė kulminaciją. Sovietų okupacinė kariuomenė užėmė
Lietuvos komunistų partijos archyvą, daugelyje miestų nusiaubė Krašto apsaugos departamentus, užėmė
Spaudos rūmus, Vilniaus televizijos
bokštą, apšlakstydama juos 14 žuvusiųjų ir daugybės nukentėjusiųjų

krauju. Tomis lemtingomis dienomis
kauniečiai jautėmės tarsi sėdį ant
parako statinės. Juk Kaunas sovietų
buvo neįtikėtinai militarizuotas ir
daug metų „uždarytas“ miestas.
Sąjūdinė, pirmoji Kauno miesto,
taryba (pirmininkas Gintaras Pukas,
meras Vidmantas Adomonis) ir
Lietuvos Sąjūdžio Kauno III taryba
(pirmininkas Ričardas Šležas, ats.
sekretorius Alfonsas Vaišnoras)
patyrė sunkių išbandymų: jie tapo
pagrindiniais visų pasipriešinimo
darbų Kaune organizatoriais. Kauno
taryboje sudarytas miesto gynybos
štabas (vadovas G. Pukas, nariai –
Tarybos prezidiumas). 100 Tarybos
narių buvo suskirstyti į darbo grupes. Veikė iš anksčiau sudarytas
Antiblokadinis štabas (V. Adomonis, V. Z. Satkevičius, P. Andrulis,
V. Čiurinskas, A. Dragūnevičius ir
kiti), todėl susiklostė geri darbiniai
ryšiai su valstybinėmis įmonėmis,
buvo kaupiamas labdaros fondas.
Paskirta darbo grupė ryšiams su
kariškiais spręsti Kaune (V. Z. Satkevičius, V. Duliūnaitė, I. Bedarfienė
ir kiti), strateginių objektų gynybai
organizuoti (V. Pačetauskas). Sausio
13 d. miesto Taryba priėmė skubų
nutarimą „Dėl miesto apsaugos
ir strateginių krypčių“, patvirtino
organizacinę struktūrą ir atsakingus deputatus: už informaciją
(K. Rimšelis), operatyvinę veiklą
(A. Targamadzė), ryšiams su partijomis ir judėjimais (G. Sakalnikas),
informacijos priėmimo grupė (P. Andrulis), informacijos patikimumo
patikrinimo (S. Gricius, L. Vainius,
S. Pikšrys). Bendru koordinatoriumi tapo K. Ignatavičius. Už miesto
ūkio funkcionavimą atsakingas
miesto meras V. Adomonis, ryšius
su Lietuvos Aukščiausiąja Taryba
ir Vyriausybe – G. Pukas. Vykdymo
kontrolė pavedama Prezidiumo
nariui J. A. Baltrukoniui. Pirmiausia
į savivaldybę buvo sukviesti pramonės įmonių ir organizacijų vadovai.
Aptarta, kaip praktiškai apsaugoti
svarbiausius miesto objektus – Kauno savivaldybės pastatą (Laisvės
al. 96), Lietuvos radijo ir televizijos
centrą (Vaižganto g. 13), Lietuvos
radijo ir televizijos Kauno skyrių (S.
Daukanto g. 28 a), Centrinį paštą

(E. Ožeškienės g. 10), dvi telefonų
stotis (Savanorių pr., Taikos pr.).
Sitkūnų ir Juragių radijo stotys turėjo būti ginamos kartu su Kauno
rajono savivaldybe. Kauniečiai,
Kauno Sąjūdis įrodė, kad yra ištikimi Laisvės gynėjai: per savo grupių
įgaliotinius visiškai kontroliavo
padėtį Kaune (užtvarų statymas,
žmonių siuntimas prie TV, telefonų
stoties, Sitkūnų, Juragių stotis ir
į Vilnių). Žmonės gausiais būriais
apsupo ir, degant laužams, objektus
saugojo ištisomis paromis. Miesto
pramonės, statybos ir transporto
įmonės nedelsdamos apjuosė ginamus objektus gelžbetoniniais blokais, metalo konstrukcijomis, skyrė
transportą žmonėms vežti į Vilnių
ir budėti prie objektų. Veždavo nuo
„Kauno“ kino teatro. Koordinavo
paskirtasis K. Starkevičius, kuris su
kitais (pastato komendantu tapo
KPI Karinės katedros vedėjas plk.
N. Vidrinskas) rūpinosi pastato gynybos klausimais, tvarka, archyvų,
turto ir kt. apsauga. Savivaldybės
pastatas buvo panašus į nedidelę
tvirtovę – langai ir durys iki antro
aukšto uždengti smėlio maišais,
statybos blokais, visur užtvaros
iš sunkiojo transporto priekabų.
Pastato viduje gaisrinės žarnos, jų
švirkštai nukreipti į duris. Įrengtos
civilinės saugos sirenos, kurios
miestiečius įspėdavo apie pavojų
ir kviesdavo prie ginamų objektų.
Savivaldybės viršutiniame aukšte buvo savanorių, „žaliaraiščių“
štabas (vadovas mjr. V. Vilkelis).
Čia veikė radijo stotis, kurią įrengė
KTU radistai mėgėjai, jie budėjo
apie mėnesį. Taip buvo pasirengta
pastato šturmo atveju greitai pasauliui perduoti informaciją. Prie
savivaldybės vykdavo gedulo mitingai, kur tūkstančiai kauniečių
meldėsi ir kalbėjo ilgą rožinį su
kunigu A. Svarinsku, kunigu R. Mikutavičiumi ir nereagavo į sovietų
kariškių gąsdinimus. Tūkstančių
žmonių tariami „Tėve mūsų“ žodžiai
skambėjo tarsi priesaika Lietuvai,
už žuvusius Laisvės gynėjus ir už
Titą Masiulį, atidavusį gyvybę prie
TV bokšto. Buvo paskelbtas ir platinamas Lietuvos Sąjūdžio Kauno
tarybos kreipimasis į Respublikos
piliečius (Kauno aidas, 1991, sausio
1–17, Nr. 1) (red. V. Valiušaitis, kolegijos nariai A. Smailys, A. Dumčius
ir kiti)). Sausio 14 d. ryte išėjo pirmasis „Laisvasis Kaunas“ – tai buvo
„Kauno tiesos“ (red. T. Mačiulienė)
ir „Laisvojo Kauno“ (red. K. Požėra,
pavad. L. Mažylis) jungtinis laikraštis, iš viso išleisti 6 numeriai. Jame
pateikta Kauno deputatų padėka
žurnalistams už pilietiškumo pavyzdį – „Kaunas tapo garsiai plakančia
Lietuvos širdimi“. Neramias valandas išgyveno visi darbuotojai ir tie,
kurie saugojo Sitkūnų ir Juragių stotis, ypač kai šalia sustodavo karinės
motorizuotos kolonos. Vicemero
S. Griciaus grupė tikrino beveik
kiekvieną telefonu perduodamą
informaciją apie kariškių judėjimą,
ar ji patikima ir kt. Jiems padėjo
taksi vairuotojai ir miestiečiai. Kariškius labai erzino, kai privatus
kauniečio automobilis sekdavo
koloną, tyrinėdamas jos veiksmus
ir judėjimo kryptį. Savivaldybės
štabe buvo įsigyta telefonų priedų,
rodančių skambučio numerį. Ypatingu išradingumu pasižymėjo KPI
radijo klubo vadovas A. Kregždė,

kuris su keliolika kolegų studentų
miestelio bendrabutyje įrengė galingą mėgėjišką radijo stotį, kuri, nelikus ryšio, būtų tinkamas tiltas su
Vakarais. Vienas ištvermingiausių
trumpabangininkų buvo studentas
S. Franckevičius, nepalikęs posto
apie pusmetį. Tuo būdu, pavyzdžiui,
vilniečiai perduodavo informaciją
į Kauną, o šie ją retransliuodavo į
užsienį. Kauno ryšininkai sujungė
nuo Maskvos einančią radijo relinę
magistralę su Kauno, todėl transliacija vyko Talinas–Helsinkis–Europa.
Kauno radijo mėgėjai palaikė ryšį
su SKAT Kauno rinktine (J. Abromavičius). Visiškos okupacijos ir
informacinės blokados atveju S. Griciaus sutarimu su Kauno klinikomis
KPI radistai ir mokslininkai įrengė
slaptą 5 kilovatų radijo stotį po
ligoninės kaminu ir iškėlė antenas į
75 m. jo aukštį. Tik nedaugelis apie
tai žinojome. Tuo metu palydovinis
ryšis buvo blokuotas ir kontroliuojamas sovietų kariškių. Kalbant apie
santykius su karine vadovybe, mero
V. Adomonio žodžiais, gruodžio 7 d.
susitikime deputatai išgirdo nepasitenkinimo emocijų srautą. Vėliau
ne kartą su Kauno įgulos vadu
plk. V. Chackevičiumi tarėsi meras
V. Adomonis, G. Pukas ir Z. Satkevičius. Reikalavimai iki pat Sausio
13 d. ryto vis didėjo, bet niekas jų
nevykdė. Atsisakyta nutraukti radijo
ir televizijos transliacijas. Dieną
gauta žinia, kad karinė vadovybė
nutraukė derybas su miesto taryba.
Paskutinis mero susitikimas su atsiųstu Tarybų Sąjungos oro desanto
pajėgų vado pavaduotoju gen. plk.
O. Pikausku (kilęs iš Kauno) įvyko
Seimo narys
prof. habil.
dr. Arimantas
pavakare.
Jis pagarsino
ultimatyvius
reikalavimus ir pagrasino mieste
įvesti komendanto valandą.
Kaip vienas iš Lietuvos Sąjūdžio
Kauno III tarybos štabo narių, galiu
pasakyti, kad šimtai kauniečių ir jų
šeimų visur – Kaune ir Vilniuje – neraginami aktyviai dalyvavo Sausio
13 d. įvykiuose. Svarbiausiuose
teko dalyvauti. Vieni aktyviausių
pirmosiose linijose tuomet buvo
politiniai kaliniai ir tremtiniai, jau
1990 m. liepos–spalio mėn. susivieniję į gausiausią Lietuvoje politinių
kalinių ir tremtinių sąjungą (LPKTS)
(prezidentas B. Gajauskas, tarybos
pirmininkas A. Lukša). Nuo 1994 m.
liepos mėn. ji tapo politine organizacija. Didėjant įtampai, buvo aišku,
kad bus plečiamas objektų užgrobimas. Sausio 11 d. kartu su Lietuvos
Sąjūdžio Kauno tarybos štabo nariu
A. Tribe buvome nusiųsti į Vilnių.
Būdamas Lietuvos žmogaus teisių
gynimo asociacijos vicepirmininkas,
kartu su akad. A. Buraču, įžymiais
disidentais V. Petkumi ir kunigu
A. Svarinsku suredagavome ir faksu
iš Aukščiausiosios Tarybos išsiuntėme tekstus apie sovietų tankų
ir kareivių siautėjimą ir Lietuvoje
situaciją į Jungtinių Tautų sekretoriatą Vašingtone, kur žmogaus
teisėms atstovavo lietuvių kilmės
darbuotoja Nensi Ambrazas. (Pranešimus nuolatos siuntėme ir po
Sausio 13 d.). Parlamente mums
nurodė, kad reikia žūtbūt išlaikyti
ryšius su Vilniumi. Grįžus į Kauną,
atėjo Sausio 13-oji, jos vakaras ir
naktis. Po TV bokšto užgrobimo,
kai vėlai, 2 val. 5 min., ekrane išnyko Eglės Bučelytės veidas, po 5
min. transliaciją perėmė TV Kauno
skyrius. Tą naktį įsimintiną debiutą

ir kovos krikštą teko išlaikyti žurnalistui Modestui Patašiui. Naktį,
kai 3 val. 15 min. nutrūko radijo
ryšys su Vilniumi, tuoj pat iš Sitkūnų radijo stoties pasigirdo Jolantos
Šarpnickienės balsas: „Kalba Kauno
radiofonas. Pranešame, kad radijo
programos grubiu karinės prievartos
būdu nutrauktos“. Juragių stotyje
per mikrofoną iš karto į visuomenę
kreipėsi inžinierius A. Vydmontas.
Aš su keliais Lietuvos Sąjūdžio
Kauno tarybos nariais (A. Vaišnoru, R. Šležu ir kitais) atbėgome į
Kauno TV studiją, pasiryžę įsikišti,
jei transliacija iš Kauno pakryptų
kita linkme. Apie didžiai patriotinę
TV kolektyvo ir mūsų visuomenės
atstovų misiją visi žinome. Priminsiu, kad Kauno studijoje budėjo Sąjūdžio žmonės: žurnalistas
M. Patašius, inžinieriai Benjaminas
Karla, Gintautas ir Povilas Valaičiai,
Henrikas Penkaitis; operatoriai
Vacys Urbanavičius, Boleslovas
Grina, Zigmantas Milaševičius. Prie
pulto – režisieriai Raimundas Čaikauskas, Rymantas Vaičekauskas.
Kiek vėliau atskubėjo Raimundas
Yla, Vidas Mačiulis, Raimondas
Šeštakauskas (skyriaus vadovas),
Vytautas Andrejaitis. Šis be atokvėpio darbo etapas truko tris paras,
72 val. 8 min. Antrasis etapas tęsėsi
iki rugpjūčio – iki Vilniaus TV bokšto
okupacijos pabaigos. Tą atmintiną
naktį į visuomenę kreipėsi Kauno
tarybos ir Sąjūdžio vadovai: ats.
sekretorius A. Vaišnoras, signataras P. Varanauskas, Kauno tarybos
pirmininkas G. Pukas, pavaduotojas
Z. Satkevičius. Kauno Pravoslavų
apreiškimo katedros tėvas Ilarionas
Dumčius,
m. karius: „Lietuva
kreipėsi į2008
sovietų
apsisprendusi ir nereikia kraujo“.
VDU prof. L. Baškauskaitė vertė į
anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir
kitas kalbas, dėstytojas L. Bulota – į
rusų kalbą, kalbėjo Botanikos sodo
direktorius R. Budriūnas su šeima,
„Kauno Dienos“ vyr. redaktorės
A. Lėkos vyras Ipolitas. KMI prof.
A. Smailio kalba, kreipiantis rusų
kalba į sovietų kareivius, o vokiečių – į pasaulį sujaudino daugelį.
Ji buvo išgirsta ir po kelių minučių
Berlyno radijo perduota visam
pasauliui. Profesorius vėliau buvo
apdovanotas Sausio 13-iosios atminimo medaliu. Įsimintinas kalbas
tada pasakė KMI dėstytojas prof.
Aronas Gutmanas (rusų k.), mokslinio tyrimo sektoriaus vadovas gyd.
Petras Simaška (anglų ir lenkų k.),
doc. Vytautas Vaičiuvėnas (lenkų
k.), gyd. Cezarijus Boimas ir kiti.
Paminėtini Kauno medikų darbai.
Kauno ligoninės (Kauno klinikos,
Raudonojo Kryžiaus, II ir III ligoninės) nelaukdamos pasirengė
ekstremalioms situacijoms. Štai ką
pasakojo tuometinis Kauno klinikų direktorius gyd. L. Kondrotas,
kuris, nors ir sirgdamas (buvo
tulžies pūslės uždegimas, vėliau
buvo operuotas) tuoj pat išskubėjo
į darbovietę. „Pravažiuoti Perkūno
alėja neįmanoma, nes visur pilna
žmonių, iš betono stulpų prie retransliacijos bokšto statė užtvaras ir
barikadas, todėl važiavau išsikvietęs tik greitąją medicinos pagalbą.
Į Kauno klinikas traukė didelė vora
darbuotojų. Kabinete manęs laukė
visa administracija, ji pranešė, kad
atvykę daugelis klinikų darbuotojų
ir visi skyriai yra pasirengę priimti
nukentėjusiuosius“.
8 p.
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LSMU AT THE VIRTUAL EDUCATION
FAIR FOR PROSPECTIVE STUDENTS
FROM AZERBAIJAN, GEORGIA,
KAZAKHSTAN, TURKEY, UKRAINE,
AND UZBEKISTAN

LSMU DALYVAVO VIRTUALIOJOJE
ŠVIETIMO MUGĖJE, SKIRTOJE
AZERBAIDŽANO, GRUZIJOS,
KAZACHSTANO, TURKIJOS, UKRAINOS
IR UZBEKISTANO RINKAI

Julija Vasilenko-Maskvytė,
International Project Coordinator, IRSC, LSMU

Julija Vasilenko-Maskvytė,
LSMU TRSC tarptautinių programų koordinatorė

V

irtual education fair hosted by Study in Lithuania focused on
studies in Lithuania; moreover, prospective students were
consulted on future employment and career. LSMU was one of
the 25 higher education institutions in Lithuania to present stuStudy in LT hall.
dies to potential students from Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan,
Turkey, Ukraine, and Uzbekistan. Close to 500 visitors registered
for the fair. Attendees took part in webinars and visited virtual booths of Lithuanian universities.
LSMU presented study programs instructed in English and benefits of studying health sciences.
International Relations and Study Center would like to thank LSMU student Granta Kleinauskaitė
for excellent presentation delivered in the form of a webinar.
Despite all the difficulties that 2020 brought upon education, LSMU is ready and fully equipped
to accept and commit to educate students from an even broader spectrum of countries and
expand further.

„Study in Lithuania“ surengtoje virtualiojo švietimo mugėje daugiausia dėmesio buvo skiriama studijoms Lietuvoje, be to, potencialūs studentai gavo patarimų apie būsimą užimtumą ir karjerą.
LSMU buvo viena iš 25 Lietuvos aukštųjų mokyklų, pristačiusių
Autorės nuotr.
studijas potencialiems studentams iš Azerbaidžano, Gruzijos,
Kazachstano, Turkijos, Ukrainos ir Uzbekistano. Į mugę užsiregistravo beveik 500 dalyvių. Lankytojai dalyvavo internetiniuose seminaruose ir lankėsi virtualiuosiuose
Lietuvos universitetų stenduose.
LSMU pristatė studijų programas, dėstomas anglų kalba, ir sveikatos mokslų studijų privalumus.
Tarptautinių ryšių ir studijų centras dėkoja LSMU studentei Grantai Kleinauskaitei už puikų pristatymą, pateiktą internetinio seminaro forma.
2020 m. iškilo daug sunkumų ir išbandymų studijoms, tačiau LSMU yra pasirengęs ir turi visas galimybes priimti ir įsipareigoti mokyti studentus iš dar platesnio šalių spektro bei plėstis toliau.

In his concluding sentence Salomon Malka puzzles us with the
symbolism of the coincidence: December 25,1995 the day Christians celebrate Christmas and the day the Jews lit the last candle
of Chanukah…

EMANUELIO LEVINO
25-OSIOS MIRTIES METINĖS
2018 m. LSMU įkurtas Emanuelio Levino centras, kuris
siekia populiarinti žymaus Lietuvos žydų kilmės prancūzų filosofo idėjinį palikimą.

G

COMMEMORATING
EMANUELIS LEVINAS
One of the most profound and influential thinkers of
the last century, Lithuanian-born French philosopher
Emmanuel Levinas died in Paris on December 25, 1995.

I

n commemoration of this anniversary, LSMU Emanuelis Levinas
centre (established in 2018) publishes an interview with his
biographer French writer Salomon Malka.
Why Emmanuel Levinas indeed? How this thinker became widely
recognized by the time of his death, what is the fundamental
ethical message one is supposed to grasp while reading him? Salomon Malka kindly agreed to answer such questions and share
his personal approach on Emmanuel Levinas loyalty to a Jewish
and largely European culture and mind.

ruodžio 25 d. dieną minėjome 25-ąsias filosofo mirties metines. Ta proga kalbiname prancūzų rašytoją, žurnalistą, Emanuelio Levino mokinį, knygos „Levinas: gyvenimas ir palikimas“
(„Lévinas la vie et la trace“) autorių Salomoną Malką.
Praėjo ketvirtis amžiaus nuo Emanuelio Levino mirties.
Ar jis tebėra aktualus?
S. M.: Stebiu ir suprantu, kad jo aktualumas nesumenko, pasakyčiau, priešingai, po Emanuelio Levino mirties jo filosofinės
minties įtaka tik stiprėja. Kaip jau esu rašęs savo knygoje
„Levinas: gyvenimas ir palikimas“, buvęs jo kaimynas, kolega
ir artimas bičiulis Jean-Luc Marion’as pasakoja, kad Emanuelio
Levino filosofija pakeitė ir toliau keičia pačią matymo perspektyvą. Žinia, kai teigiama, jog Etika yra filosofijos horizontas, upė
verčiama keisti vagą…
Emanuelio Levino gimimo šimtmetis buvo pažymėtas šventiniais
renginiais įvairiose pasaulio šalyse. Daug kur buvau kviestas dalyvauti ir galėjau apsilankyti. Emanuelio Levino knygos išverstos į
25 pasaulio kalbas, net į japonų ir kinų. Emanuelio Levino vardu
pavadinti centrai veikia Prancūzijoje, Amerikoje, Izraelyje. Labai
džiaugiuosi, kad ir Lietuvoje, Kaune duris atveria LSMU Emanuelio Levino centras.
Lankėtės visuose veikiančiuose Emanuelio Levino centruose.
Ar atvyksite į Kauną?
S. M.: Jei pakviestų – man būtų garbė. Ir jei datą oficialiam atidarymui numatyti sunku dėl pasaulį alinančios sveikatos krizės,
esu pasirengęs dalyvauti virtualiuosiuose renginiuose ir užtikrinu, jog man priimtinas bet koks formatas. Tikiu, kad viskas, kas
padėtų suprasti Levino mintį, yra sveikintina. Mano knygoje yra
visas skyrius, dedikuotas Kaunui. Džiaugiuosi, kad apsilankiau
jūsų mieste, kad galėjau pamatyti tą vietą, kur Emanuelis Levinas gimė, galėjau pajausti dvasią, Vilniaus Gaono genialumo
vaizdinys tiesiog sklandė ore, legendos apie jį, tai juk buvo vienas didžiausių Emanuelio Levino įkvėpimo šaltinių.
Apsilankiau Laisvės alėjoje, kur Emanuelio Levino tėvas turėjo

HELLO EVERYONE!!
We have some exciting news to round off 2020 on a more positive note.
On December 16th the President and Vice- President of ICOSA had a virtual meeting with the international office. This meeting was held to discuss the relations between ICOSA and the international
office, the past and present of ICOSA as well as the plans of ICOSA for the upcoming year. We were
given advice on how to take ICOSA to the next level with the benefits of all international students
in mind. We are so excited to announce that we have established stronger cooperation between
ICOSA and SA (students association for Lithuanian students) and the international office which will
in turn benefit the international students.
We look forward to a more pleasant change for upcoming year. As always, ICOSA continues to work
hard to fight for the rights of international students.
We wish everyone the most successful New Year!
Istihak Chowdhury, President of ICOSA

S. Malkos asmeninio archyvo nuotr.
knygyną ir kanceliarinių prekių parduotuvę. Apie tai rašiau
knygoje. Konkretų namą rasti buvo keblu dėl chaotiškos numeracijos. Noriu pabrėžti, kad knygos Emanuelio Levino gyvenime
visada buvo šalia.
Kaip apibendrintumėte Emanuelio Levino indėlį į XX a. filosofiją?
S. M.: Labai sunku apibendrinti darbų esmę. Tai, kas stebina
Emanuelio Levino skaitytojus, nesvarbu, kokia jų kilmė, pasirengimas, visada yra tie patys du ar trys esminiai dalykai. Pirma –
filosofinės minties centre yra VEIDAS. Žmogaus veidas. Emanueliui Levinui labai svarbus buvo veidas, jo išraiška, ypač plačiai
atmerktos akys. Toliau yra nuolatinis dialogas tarp filosofijos ir
religijos. Pasitikėjimas per hermeneutiką naujai atrasti prasmę.
Visa tai labai aktualu ir reikšminga laikams, kuriais gyvename.
Levinas buvo didis literatūros mylėtojas. Prusto, Tolstojaus,
Grossmano, Šekspyro gerbėjas. „Į filosofiją atėjau per literatūrą“, – sakydavo jis. Kartu jis buvo ištikimas judaizmui. Aistringas ir puikus Rashi komentatorius ir aiškintojas, Senojo Testamento ir Talmudo egzegetas, Mozės Maimonido gerbėjas, daug
rašė apie proto ir religijos suderinamumą. Vis tik lietuviškasis
judaizmas paveikė Leviną labiau nei daugelis mano. Jis labiau
litvakas, nei pats tikėjo esąs.
Artimas Levinui prancūzų filosofas Polis Rikiòras (Paul Ricoeur)
pirmasis atkreipė dėmesį į simbolinius sutapimus: gruodžio 25 d.
Levino mirties diena.
Diena, kai krikščionys švenčia Kalėdas, o žydai uždega paskutinę
Chanukos žvakę…
Salomoną Malką kalbino LSMU TRSC programų
koordinatorė Ingrida Krasauskienė
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LEMTINGOJI SAUSIO 13-OJI KAUNE PRIEŠ 30 METŲ
6 p.
Klinikose tuoj pat buvo įkurtas
štabas. SAM paprašius, iš Kauno
klinikų į Vilnių nedelsdama išvyko
neurochirurgų komanda, jie teikė
pagalbą nukentėjusiesiams, kurie
buvo stacionarizuojami Sapiegos
ligoninėje, Greitosios medicinos
pagalbos ligoninėje, o kitą parą
budėjo prie Parlamento. Vadovavo
prof. Leonas Klumbys, kartu buvo
skyriaus vedėjas J. Tamašauskas,
doc. J. Šidiškis ir gyd. M. Obelenis.
Vėliau L. Klumbys ir J. Tamašauskas
buvo apdovanoti Sausio 13-osios
atminimo medaliu. Patriotinis
gydytojų jausmas buvo labai pakilęs. Mano vadovaujami Klinikinės
širdies ir kraujagyslių chirurgijos
laboratorijos darbuotojai, prireikus,
buvo pasirengę eiti į barikadas ir
suteikti pagalbą sužeistiesiems.
Panašiai organizavosi ir kitos
miesto ligoninės. Miesto tarybos
pirmininko Gintaro Puko įsakymu
buvo sudarytas medikų štabas
ekstremalioms situacijoms. Jį sudarė ligoninių vyriausieji gydytojai,
Kauno klinikų vyr. chirurgas E. Tor
rau, Sveikatos sk. vedėjas G. Ravaitis. Vadovu paskirtas Raudonojo
Kryžiaus ligoninės vyr. gydytojas
M. Biliūnas, turėjęs patirties Žaslių

geležinkelio avarijoje. Šis štabas
derino ligoninių veiksmus, specia
listų skirstymą, pasikeitimą jais
ir kita. Ypač mobilizavosi miesto
centre esanti Raudonojo Kryžiaus
ligoninė, ištisas paras budėjo traumatologai prof. P. Baubinas (vadovas), skyriaus vedėjas K. Skibickas,
Traumotologijos punkto vedėjas
R. Kunickas ir kiti. Doc. R. Kalesinskas pats gelbėjo sužeistuosius Vilniuje prie Televizijos bokšto, vėliau
buvo apdovanotas Sausio 13-osios
atminimo medaliu. III klinikinėje
ligoninėje budėjo specialus įvairių
profilių gydytojų postas. Čia aktyviai dirbo chirurgas K. Kuzminskas,
L. Kilius, J. Paukštys ir kiti. Keli
Kauno medikai Atgimimo pradžioje
buvo išrinkti į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą ir prisidėjo atkuriant
Lietuvos Nepriklausomybę, o sausio
13 d. nepaliko Parlamento rūmų.
Tai – A. Butkevičius, kuris, baigęs
KMI, dirbo greitosios medicinos
pagalbos gydytoju, subūrė tremtinių
ir politinių kalinių klubą, laikraštį
„Tremtinys“, kūrė krašto apsaugą,
buvo Krašto apsaugos departamento generalinis direktorius ir
Parlamento gynimo organizatorius.
E. Klumbys, Kauno klinikų neurochirurgas, CMTL mokslinis bendra-

darbis, Lietuvos Nepriklausomybės
Atkūrimo Akto signataras, Parlamento gynėjas savanoris. A. Saudargas, KMI CMTL mokslinis bendradarbis, signataras, vėliau – užsienio
reikalų ministras įvykių metu turėjo
įpareigojimų užsienyje. V. Jarmolenka, KMI Biochemijos katedros
asistentas, signataras. Pulkininkas
doc. A. Vaitkaitis, buvęs KMI Karinės
katedros vedėjas, Krašto apsaugos
departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, Parlamento
gynimo metu organizavo rūmų aprūpinimą medicinos priemonėmis.
Gyd. K. Mickevičius, KMI auklėtinis,
teikė medicinos pagalbą Parlamento
gynėjams. A. Vaitkaitis ir K. Mickevičius buvo apdovanoti Sausio
13-osios atminimo medaliu, o medicinos tarnybos atsargos majoras
K. Mickevičius 2003 m. – dar ir Vyčio
Kryžiaus ordinu. Lietuvos Sąjūdžio
Kauno taryboje buvome du medikai:
prof. A. Smailys, įžymus Lietuvos
Atgimimo Sąjūdžio skelbėjas, su
kuriuo daug metų teko bendrauti
dirbant KMI ir Kardiologijos institute. Iš jo gaudavau draudžiamą
Lietuvių katalikų bažnyčios kroniką.
Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryboje
mes redagavome „Kauno Aidą“
ir karštai aptardavome Sąjūdžio

strategijos klausimus. Po Sausio
13-osios keletą savaičių Kauno TV
studijoje teko dirbti kartu su prof.
L. Baškauskaite, VDU dėstytoju
L. Bulota. Kreipdavomės į pasaulį,
informuodami apie žuvusius ir sužeistus mūsų žmones. Paskelbėme
VDU žinių bazės anketą „Faktai“.
Su prof. L. Baškauskaite surinkome bemaž 700 sužeistųjų prie TV
bokšto duomenis ir liudijimus.
Nurodydavau, kad sužalojimai kuo
greičiau būtų įteisinti medikų apžiūra ir medicinos pažymomis. Tai
vėliau buvo naudinga ir patiems
nukentėjusiesiams. Kauno TV laidos, kurios buvo retransliuojamos
Latvijoje, Estijoje, Skandinavijos
šalyse, sukėlė didelį atgarsį pasaulyje. Apie tai sužinojau iš giminių
Kanadoje. Lietuvos žmogaus teisių
gynimo asociacijos komiteto vardu teikiau prof. V. Landsbergiui
apdovanoti L. Baškauskaitę Sausio
13-osios atminimo medaliu. Tai ir
buvo padaryta. Budėdami Kauno
Sąjūdžio štabe, sulaukdavome
paprastų žmonių skambučių apie
sovietų dalinių judėjimą. Gal
sausio 15 d., budėdamas Kauno
Sąjūdžio štabe (K. Donelaičio g.
38), pranešiau Parlamentui apie
keliolikos tankečių judėjimą Šiau-

rės prospektu Vilniaus link. Greitai
buvo pakviestos minios žmonių
prie Parlamento. Pasirodo, kad
tanketės tik užblokavo kelius tarp
Kauno ir Vilniaus. Gaudavome žinių
net iš Kauno sovietų karinio dalinio, daug padėjo telefonininkės,
kurios nugirsdavo žinias. Žinoma,
nemažai buvo ir dezinformacijos.
Budėdamas stebėjau įsimintinas ir
net graudžias iki ašarų akimirkas.
Paskambino moteris iš Partizanų
gatvės ir maldavo ją nuvežti į Parlamentą, ji esanti neįgali, nepaeinanti, nori pasiaukoti ir palįsti po
tanku ir nors tokiu būdu sustabdyti
jų puolimą. Žinoma, teko tik padėkoti. Štabe siųsdavome savanorius, dažniausiai „žaliaraiščius“, į
V. Vilkelio štabą. Man teko pasiųsti
gal penkis jaunus vyrus. Nemaža
studentų medikų grupė, tarp jų ir
mano sūnus, savanoriškai budėjo
prie Sitkūnų bokšto.
Šiandien patvirtiname, kad kauniečiai įsimintiną 1991 m. sausį
garbingai įvykdė savo pilietinę ir
patriotinę pareigą ir reikšmingai katalizavo įvykius, atkuriant Lietuvos
Nepriklausomybę.
Prof. habil. dr. Arimantas Dumčius,
2021 m. sausis

SVARBIOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NUOSTATOS ĮSIGALIOJIMAS – NUKELTAS
1 p.
Žiniasklaidoje nuskambėjęs ir plačiai
aptartas kreipimasis atkreipė visuomenės dėmesį į tai, kokių kompetencijų specialistai konsultuoja vaistinėse. Šia tema kalbėjo kai kurie
politikai, nuomonėmis ir įžvalgomis
dalijosi vaistininkai.
Šimtai specialistų įgijo aukštesnę
kvalifikaciją
Svarbaus įstatymo reikalavimo, kad
vaistinėje jos darbo metu turi būti
ne mažiau kaip vienas vaistininkas,
įsigaliojimas nukeliamas jau ne pirmąjį kartą. Tad iki patvirtinant pastarąjį, dar vieną nukėlimą, vaistininkai
su viltimi laukė šių metų pradžios,
kai ši nuostata jau turėjo įsigalioti.
Pasak Farmacijos fakulteto dekanės
prof. R. Morkūnienės, Europos Komisija Lietuvai buvo suteikusi pereinamąjį dešimties metų laikotarpį,
kad didelę praktinio darbo patirtį
turintys vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) galėtų įgyti vaistininko
kvalifikaciją. Per 2004–2019 metus,
kai LSMU ir VU vykdė vaistininkų
perkvalifikavimo programą, vaistininko kvalifikaciją įgijo beveik 700
vaistininko padėjėjų.
Per pereinamąjį laikotarpį
galiojančių vaistininko veiklos
licencijų skaičius didėjo vidutiniškai
po 2 proc. kasmet, iki 3509 licencijų
šių metų lapkritį. Lietuva tiek pagal
vaistininkų skaičių, tiek ir pagal
vaistinių skaičių 100-tui tūkstančių
gyventojų labai, kone trečdaliu,
viršija ES vidurkį.
Vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) gali teikti tik dalį vaistinėje
teikiamų paslaugų – ir tik prižiūrimi
vaistininko. Universitete parengtas
vaistininkas, farmacijos magistras,
nuo vaistininko padėjėjo, profesinio bakalauro, iš esmės skiriasi
farmacijos mokslo žinių ir gebėjimų

lygiu. Farmakotechniko išsilavinimas
nesuteikia teisės teikti konsultacijų
vaistų ir gydymo būdo klausimais.
„Jei reikalavimas, kad vaistinėje
nuolatos turi dirbti vaistininkas,
būtų įsigaliojęs nuo šių metų sausio 1-osios, farmakotechnikai tikrai
galėtų toliau dirbti: išduoti pagal
gydytojo receptą paskirtus vaistus,
vykdyti kitas šio specialisto funkcijas pagal turimą kvalifikaciją.
Nuostatos įsigaliojimą atidėjus,
visuomenės teisė gauti tinkamą
farmacinę paslaugą – konsultacijas
dėl vaistų ir gydymo būdo, racionalaus vaistų vartojimo ir vakcinacijos
paslaugos – bus apribota“, – įvertino
Farmacijos fakulteto dekanė.
Vaistininkai pasirengę dirbti pagal ES
reikalavimus
Kreipimesi į Prezidentą nerimauta,
kad atidėjus reikalavimo įgyvendinimą būtų pažeisti veiklą atitinkamai jau pertvarkiusių vaistinių bei
papildomai vaistininko profesinę
kvalifikaciją įgijusių asmenų teisėti
lūkesčiai – ir apskritai būtų sumenkinta aukštojo universitetinio mokslo
vertė ir nauda.
Nemažai vaistinių permainoms jau
pasirengė – kad surinktų vaistininkų
ir vaistininko padėjėjų komandas,
priėmė darbuotojų.
„Per pereinamąjį laikotarpį parengta išties pakankamai specialistų.
Šiandien pagaliau dirbti pagal ES
reglamentuojamą tvarką viliasi apie
3 tūkst. vaistininkų“, – kalbėjo prof.
R. Morkūnienė.
Universitetų atstovai pabrėžė,
kad vaistininkui nuolatos dirbant
vaistinėje, mažėtų regionų sveikatos netolygumai, nuo didmiesčių
nutolusių regionų gyventojai galėtų
gauti kokybiškas farmacines paslaugas iš tinkamos ir Europos Sąjungos
mastu pripažįstamos profesijos bei

kvalifikacijos asmens – o tai ypatingai aktualu COVID-19 pandemijos
metu, kai dalis gydymo įstaigų sveikatos priežiūros paslaugų neteikia.
Nuomonėmis apie susiklosčiusią
padėtį su „Ave vita“ pasidalijo ir
patyrę, žinomi šalies vaistininkai.
Vaistai – ne batai
Vienos seniausių Lietuvos vaistinių
savininkė ir vadovė, sveikos gyvensenos entuziastė ir propaguotoja,
natūralios kosmetikos kūrėja Almyra
Girdenienė apgailestauja, kad Lietuvoje vaistais prekiaujama tarsi tai
būtų tiesiog paklausi prekė, atvirai
reklamuojami vaistinių tinklai, nuolaidomis skatinantys vaistų vartojimą.
„Vaistai – ne batai, bet reklamuojami it batai. Jei būtų dirbama pagal
ES standartus, šitiek vaistinių,
kaip dabar, Lietuvoje neišsilaikytų“, – įsitikinusi pašnekovė. – Mano
įsitikinimu, vaistinėje privalo būti
vaistininkas – kuris siektų ne žūtbūt
parduoti, o pirmiausia kvalifikuotai
patartų, suteiktų kokybišką farmacinę paslaugą, galbūt pasiūlytų
sveikesnių alternatyvų, atliktų ir
švietėjo misiją“.
Tokia veikla pati šiaulietė vaistininkė ir užsiima: dalijasi žiniomis su
įvairaus amžiaus žmonėmis, padeda
jiems rasti kelią į sveiką ir sąmoningą gyvenseną. A. Girdenienė veda
edukacines programas apie sveiką
mitybą, odos priežiūrą, yra sukūrusi
natūralios sudėties kosmetikos gaminių. Vaistinėje veikia arbatinė, kurioje populiarinama sveika mityba.
Pasak pašnekovės, nukėlus įsigaliojimą reikalavimo, kad vaistinėje
dirbtų bent po vieną vaistininką,
būtų nuvilta šimtai žmonių, kėlusių
kvalifikaciją iš ES ir asmeninių lėšų.
„Buvo pereinamasis laikotarpis,
gautas europinis finansavimas, nemažai farmakotechnikų investavo į

persikvalifikavimą – o reikalavimas
vis atidedamas. Ar jie mokėsi be
reikalo? Mes – už tai, kad būtų kaip
ir visoje Europos Sąjungoje: vaistininkas turi būti vaistinėje“, – kalbėjo
A. Girdenienė.
Apvilti lūkesčiai: konsultuoja neturintys tam teisės
32 metus vaistininku dirbantis Andrius Lygutas pabrėžė, jog dauguma
gyventojų, vaistinėje matydami baltu
chalatu vilkintį specialistą, įsitikinę,
jog tai ir yra vaistininkas.
„Tai labai opi tema. Žmonės, atėję
profesionalaus patarimo, neįsivaizduoja, kad vaistinėje galėtų dirbti
ne vaistininkas. Tačiau šių dienų
tikrovė tokia, kad neretai gyventojus
konsultuoja tam teisės, reikiamų
kompetencijų ir žinių neturintys
vaistininko padėjėjai“, – problemą
kėlė pašnekovas.
Vaistininko vertinimu, padėtis naudinga didiesiems darbdaviams: jie
gali išlaikyti ir plėsti prekybos taškų
tinklą. Pakanka pasamdyti bet kokį
farmacininką – ir vaistinė jau atidaryta. Tačiau dirba joje neretai farmakotechnikas.
Dėl nuolatinių išlygų mūsų įstatymuose tarsi nutrinta riba, kas ir kuo
gali dirbti vaistinėje. O štai Suomijoje, kurioje A. Lygutas ne kartą
lankėsi domėdamasis šalies vaistinių
darbo modeliu, receptinius vaistus
išduoda griežtai tik vaistininkai. Ryškų kvalifikacijų skirtumą atspindi ir
atlyginimai: vaistininko darbas įvertintas bent 1 tūkst. eurų daugiau.
Vaistinėje reikalingi abu, bet funkcijos – skirtingos
„Vaistinėje vyksta komandinis darbas, tad visą darbo laiką joje turėtų
dirbti vaistininkas ir vaistininko padėjėjas. Mūsų įgyti išsilavinimai yra
skirtingų kompetencijų – ir jos abi

reikalingos vaistinėje.
Būtent vaistininko priedermė yra
konsultuoti receptinius vaistus įsigyjantį klientą, ypač – kai vaistai
įsigyjami pirmą kartą, kyla klausimų
dėl tikslesnio jų vartojimo, galimos
sąveikos su kitais medikamentais,
nepageidautinų šalutinių poveikių.
Juk vaistininko padėjėjai galėtų dirbti su nereceptiniais vaistais, kosmetikos, higienos grupės prekėmis“, –
pabrėžė pašnekovas.
Pasak A. Lyguto, negerai, kai vaistinėje dirba tik vienas farmacininkas:
specialistas, neturėdamas normalaus darbo ir poilsio režimo, patiria
papildomą įtampą, negali susikoncentruoti kokybiškai teikti farmacinę
paslaugą, nes tuo pačiu metu turi
rūpintis vaistų užsakymais, atsakyti
į telefono skambučius ir priimti atsakingus sprendimus.
Pagyrė estus už principingumą
„Esame ES valstybė – mūsų vaistinių klientai turi gauti tokią pačią
kokybišką paslaugą kaip ir visi kiti
žmonės Europoje. Tačiau 16 metų
trypčiojame vienoje vietoje“, – apgailestavo vaistininkas, pateikęs iškalbingą pavyzdį iš kaimyninės Estijos.
„Prieš 5 metus, Estijos parlamentinei
tyrimo grupei nustačius, kad šalyje
veikiantys vaistinių tinklai iškelia
vaistų kainas, priimtas sprendimas,
kad po pereinamojo laikotarpio 51
proc. vaistinės akcijų turėtų priklausyti vaistininkams, o vienas vaistininkas negalėtų turėti daugiau nei 4
vaistinių.
Be abejo, tinklinės vaistinės sukilo, netgi vyko streikų, bauginta,
esą vaistinių visai nebeliks. Estijos
parlamentas spaudimą atlaikė, nuo
praėjusių metų balandžio vaistininkai tapo vaistinių savininkais. Principingos politikų laikysenos norėtųsi ir
pas mus“, – įvertino A. Lygutas.
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LIETUVOS METŲ VAISTININKO RINKIMUOSE LIGONINĖS VAISTININKEI –
AUKSO MEDALIS

Respublikinės Šiaulių ligoninės vaistinės vyriausiajai vaistininkei Rūtai
Liubinskaitei, rinkimuose „Lietuvos metų vaistininkas 2020“ pelniusiai Aukso
medalį, darbas ligoninės vaistinėje – vaikystės svajonės išsipildymas.
Autorės nuotr.

Respublikinės Šiaulių ligoninės vaistinės vyriausiajai vaistininkei
Rūtai Liubinskaitei rinkimuose „Lietuvos metų vaistininkas 2020“
įteiktas Aukso medalis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir
žurnalo „Farmacija ir laikas“ trečius metus rengiamuose Lietuvos metų vaistininko rinkimuose pirmą kartą dalyvavo ligoninių
vaistinių atstovė Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaistinėje dirbanti
vaistininkė. Rinkimuose didžiausias dėmesys buvo skiriamas už
indėlį į lyderystę, o Rūta šioje srityje išties yra stipri.
Zita Katkienė, Respublikinės Šiaulių
ligoninės viešųjų ryšių specialistė
Aukso medalį matė tik ekrane
Apie metų vaistininko rengiamus
rinkimus Rūta Liubinskaitė perskaitė
žurnale „Farmacija ir laikas“. Farmacininkę sudomino ir tema – už indėlį
į lyderystę. Rūta dirba vyriausiąja
vaistininke, tad pareigos įpareigoja ir
lyderiauti, ir vadovauti.
Konkurso rengėjai pakvietė visų šalies vaistinių vaistininkus dalyvauti
rinkimuose „Lietuvos metų vaistininkas 2020“. Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaistinės vedėja Milda Rimšienė kolektyvo vardu pasiūlė Rūtos
Liubinskaitės kandidatūrą. Rūtai teko
iš naujo rašyti savo gyvenimo aprašą
lietuvių ir anglų kalbomis. Netrukus
R. Liubinskaitė sulaukė pirmo įvertinimo – gavo pranešimą, kad pateko
į geriausiųjų tryliktuką. Jau ir šis
pakvietimas buvo laimėjimas!
Šie trylika vaistininkų buvo pakviesti į pokalbį, kuris vyko nuotoliniu
būdu.
Rinkimų komisijoje dirbo Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto profesoriai, buvę
dėstytojai bei daug savo srityje
pasiekę vaistininkai. Nors komisija
buvo labai solidi, bet Rūtai jie – buvę
dėstytojai ir kolegos, žmonės, su
kuriais bendrauta ne kartą.
Pokalbis buvo apie vaistininką lyderį. Kai visi trylika vaistininkų įveikė
pokalbį, teko laukti rezultatų. Nuotoliniu būdu vykusių apdovanojimų
metu buvo pranešta, kad už indėlį į
lyderystę Rūtai Liubinskaitei įteikiamas Aukso medalis. Per apdovanojimus kalbėjusi Farmacijos fakulteto
dekanė Ramunė Morkūnienė pasidžiaugė, kad pirmą kartą rinkimuose
dalyvauja ligoninių vaistinių atstovė
Rūta Liubinskaitė, kuriai Aukso me-

dalis skirtas ne tik už lyderystę, taip
pat ir „už šviečiantį optimizmą“.
Tiesa, medalis iki šiol yra pas organizatorius, nes paskelbtas COVID-19
karantinas, vengiama kontaktų.
„Mes, ligoninių vaistininkai, esame
kaip ufonautai“
Lietuvos metų vaistininko rinkimuose dažniausiai dalyvauja visuomenės
vaistinių atstovai. Gal ir todėl, kad
šių vaistinių šalyje yra daugiausia.
Ligoninių vaistinių – mažuma, o ir
darbo specifika šiose vaistinėse visai
kita.
„Mes esame kaip ufonautai, nes
daugumai atrodo, kad ligoninės vaistinė – kitas pasaulis. Tačiau tam, kad
galėtum dirbti ligoninės vaistinėje,
turi turėti pakankamai kompetencijos“, – sako Rūta ir džiaugiasi, kad
jai lemta dirbti darbą, kurį išties
myli.
Labiausiai patinka, kad ligoninės
vaistinėje viskas įdomu ir nėra
monotonijos, kuri labai dažnai slegia visuomenės vaistinėje dirbantį
farmacininką. Tiesa, ir ten dirbantys
farmacijos specialistai ne tik medikamentus parduoda, bet ir konsultuoja pirkėjus, pataria.
Ligoninės vaistinėje dirbantiems farmacijos specialistams tenka konsultuoti medikus, kurie užsako vaistus
ligoninėje gydomiems pacientams,
tenka rūpintis vaistų priėmimu bei
priimti sudėtingiausius sprendimus.
Rūtai patikėta sritis, susijusi su
viešaisiais pirkimais, tad tenka ieškoti ir informacijos apie vaistus ar
medicinos priemones labai didelėje
gamintojų rinkoje.
Trečios kartos vaistininkė
Gerą nuotaiką spinduliuojanti ir
optimizmu trykštanti nedidukė moteris nepanaši į solidžią vaistininkę.

Bet į tai Rūta tik nusišypso: ji ne
tik vaistininkė, ji – trečios kartos
vaistininkė, nes šį darbą dirbo ir jos
mama, ir močiutė – tėčio mama. Tad
nuo mažens žinojo, kad užaugusi ir
ji bus vaistininkė.
Kaune gimusi ir užaugusi Rūta, gavusi vidurinės mokyklos atestatą,
pasuko tiesiai į Kauno medicinos
universiteto Farmacijos fakultetą,
kur ir įsigijo farmacininko diplomą.
Po mokslų keletą metų teko dirbti
Kaune visuomenės vaistinėje. Tačiau
šis darbas nelabai traukė – slėgė
monotonija.
„Man visada kirbėjo mintis – pamėginti darbą ligoninės vaistinėje“, –
sako Rūta ir prisimena vaikystės
metus, kai mama nusivesdavo į
vaistų sandėlį, kuriame dirbo. Tekdavo ne tik matyti mamos darbą, bet ir
klausytis pokalbių su vaistininkais,
atvykstančiais užsakymų. Ypač susidomėjusi klausydavosi, kai atvykdavo ligoninių vaistininkai.
„Čia tai darbas, čia tai įdomu“, – ši
mintis, kilusi vaikystėje, neapleido
ilgai.
Prieš penkerius metus ši svajonė
tapo realybe. Ir visai netikėtai,
skaitinėjant Respublikinės Šiaulių
ligoninės interneto svetainę, žvilgsnis užkliuvo už darbuotojų paieškos
skelbimo. Viename jų buvo rašoma,
kad ligoninės vaistinė ieško vaistininko.
„Kodėl nepabandžius“, – nušvito
mintis vaistininkei. Juolab kad ir
Šiauliai – artimas ir mielas miestas,
nes Šiaulių krašte gimė ir užaugo jos
mama, vėliau išvykusi studijuoti į
Kauną, kur ir liko gyventi bei dirbti.
Geras gyvenimo nuotykis
Ryžtas gyventi ir dirbti į Šiaulius
Rūtai Liubinskaitei buvo ne kas kita,
bet geras gyvenimo nuotykis, kurį
vertėjo išmėginti. Per penkerius
metus, praleistus Šiaurės Lietuvos
mieste, Rūta nepraranda optimizmo,
nes dirba mylimą darbą, gyvena
įdomų ir turiningą gyvenimą.
Bene daugiausia džiaugsmo Rūtai
teikia vaikščiojimas. 10–12 kilometrų – norma, bet savo malonumui ir
25 kilometrus gali įveikti.

Anksčiau dažniau važiuodavo dviračiu. Jos rekordas – 370 kilometrų
per parą. Tik rekordai farmacininkei
nerūpi, ir šie pomėgiai – tik sveikatai
palaikyti ir gyvenimo malonumui.
Ypač vaikščiojimas, kurio metu
Rūta apmąsto ne tik dienos darbus,
bet ir savo gyvenimą. Stebėdama
gamtą, jaučiasi tarsi medituojanti.
Visada domina paukščių elgesys ir
bendravimas, augalų grožis – juos
stebint pailsi ir akys, ir protas. Moteris mano, kad ėjimą paveldėjo iš
senelio iš tėvo pusės. Jis sakydavo
„Reikia nusiteikti ir eiti“. Išeina farmacininkė ne tik į miškus, bet ir į
kalnus. Ypač įdomios Austrijos, Slovėnijos, Italijos šalys, kurios labiausiai traukia, ir kur pėstute apkeliauta
ir pamatyta labai daug.
Randa Rūta ką veikti ir būdama namuose.
„Kai viskas nusibosta, atsisėdu ir
kryželiu siuvinėju paveikslus“, – pribloškia pomėgių kontrastais vaistininkė.
Dar vaikystėje siuvinėti išmokusi iš
močiutės, šio pomėgio nepamiršta
iki šiol. Tačiau bene labiausiai Rūta
vertina tą laiką, kurį gali praleisti su
šeima. Gal ir todėl, kad tokio laiko –
pernelyg mažai. Sesuo, gyvenanti
Austrijoje, – retas svečias namuose.
Tačiau ji pati stengiasi kaip galima
dažniau ją aplankyti.
„Stiprūs šeimos ryšiai suteikia norą
lygiuotis, skatina neatsilikti“, – sako
Rūta, pratęsusi vaistininkų dinastiją, kurioje jaučiasi esanti savuose
vandenyse ir galinti lygiuotis į savo
šeimos narius.
Įvertinta ir vaistinė, ir vaistininkė
Geru vaistininku gali būti ne visi.
Respublikinės Šiaulių ligoninės
Vaistinės vedėja, farmacinės veiklos
vadovė Milda Rimšienė sako, kad ne
visi, dirbantys vaistininkais ar vaistininkų padėjėjais, turi šiam darbui
pašaukimą. Rūta tikrai turi. Gal ir todėl, kad augusi vaistininkės šeimoje,
su močiute vaistininke daug bendravusi, tad nuo vaikystės matė aplinką, kurioje nestinga vaistų buteliukų
bei kalbų apie darbą vaistinėje.
Tai, kad Kaune gimusi, užaugusi ir

mokslus baigusi Rūta dirbti atvyko
į Šiaulius, iki šiol Kauno vaistininkų
bendruomenei nesuprantama. „Kaip
jūs ją prisiviliojot?.. Kodėl ji iš jūsų
nepabėga?.. Ką ji tuose Šiauliuose
veikia?“ – klausia Vaistinės vedėjos
ne vienas kolega iš Kauno. O po
Metų vaistininkų rinkimų, to ėmė
klausinėti ir žurnalistai.
Atsakymas į šiuos klausimus vienas:
reikia darbuotojui suteikti ne tik
pareigų, bet ir laisvių, jų pateiktas
iniciatyvas ne tik priimti, bet ir leisti
įgyvendinti, sudaryti visas sąlygas
atsiskleisti talentams ir galimybėms.
Ir tada, anot Mildos Rimšienės,
turintis pašaukimą vaistininkas,
kokia ir yra Rūta, realizuos savo
galimybes.
Vyresniąją vaistininkę Rūtą Liubinskaitę vedėja giria ne tik už pozityvumą, energingumą ir šaunumą, kuo
ji užkrečia ir visą kolektyvą. Ypač
jauna kolegė vertinama už aukštas
kompetencijas, nuolatinį domėjimąsi
naujausia farmacijos literatūra, pasaulinėmis rekomendacijomis. Tad ji
turi sukaupusi daug žinių ne tik apie
medikamentus, bet ir medicinos
priemonių technines charakteristikas, visada gali patarti ne tik kolegoms, bet ir medikams, besirenkantiems naujoves.
Šių savybių Rūtai prireikia vykdant
tiesiogines pareigas – viešuosius
pirkimus, informuojant skyrių vadovus, išduodant prekes skyriams. Ir ji
be priekaištų dirba savo darbą – kaip
lygiavertė partnerė pasako savo
poziciją.
Šios ir daug kitų profesinių savybių
ir lėmė, kad Rūta – viena iš trijų
Vaistinėje dirbančių vyriausiųjų
vaistininkių, buvo pasiūlyta kandidatuoti rinkimuose „Lietuvos metų
vaistininkas 2020“. Ir šiandien savo
pasirinkimu Vaistinės vedėja Milda
Rimšienė labai džiaugiasi, nes Rūtos pelnytas Aukso medalis – ne
tik vaistininko pasiekimas, bet ir
didžiulis Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaistinės įvertinimas. Rūtos
Liubinskaitės dėka visuomenė išgirdo, kad yra ir ligoninių vaistinės ir
kad jose dirba profesionalūs farmacijos specialistai.

Respublikinės Šiaulių ligoninės vaistinės kolektyvas kartu su vedėja Milda Rimšiene (antroje eilėje pirma iš kairės)
džiaugiasi Rūtos Liubinskaitės (priekyje) pasiekimu, kuris yra ne tik jos, bet ir visos vaistinės veiklos įvertinimas.
R. Liubinskaitės asmeninio albumo nuotr.
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VIRTUALI KALĖDŲ ŠVENTĖ ENDOKRINOLOGIJOS
KLINIKOJE

Vadovų ir svečių sveikinimas.

Endokrinologijos klinikos archyvo nuotr.

Gruodžio 17 dieną Endokrinologijos klinikoje turėjome tiesioginę
virtualią Kalėdų šventę. Visi buvome pakylėti, tad ta energija norime
pasidalyti su visa Kauno klinikų bendruomene, kad net tokiu sunkiu
ir įtemptu laikotarpiu galima surasti laiko bent trumpam sustoti ir
pasidžiaugti vieni kitais – brangiausia tai, ką turime.

K

alėdinę popietę pradėjo Endokrinologijos klinikos vadovė profesorė Rasa Verkauskienė padėkos
kalba visiems klinikos darbuotojams, kad gebame susitelkti ir veikti
kartu esant sunkumams, kad mūsų
stiprybė yra vienybė. Toliau padėkas
ir sveikinimus siuntė Endokrinologijos klinikos skyrių vadovai bei
vyresniosios slaugytojos-administratorės.
Šiomis dienomis negalime pasidžiaugti tiesioginiais susitikimais,
tačiau įžvelgėme ir privalumų – pakvietėme prie savo renginio prisijungti Tarptautinės diabeto federacijos (angl. International Diabetes
Federation) prezidentą Andrew’ą
Boulton’ą iš Jungtinės Karalystės

ir pasiųsti sveikinamąjį ir padrąsinamąjį žodį, iš šalies, kuri pirmoji
pradėjo gyventojų vakcinaciją nuo
Covid-19 infekcijos. Taip pat prie
sveikintojų būrio prisijungė antrajai
kadencijai išrinkta LR Seimo narė
Rūta Miliūtė, kuri jau daug metų
dalyvauja Endokrinologijos klinikos
organizuojamos Paauglių, sergančių
cukriniu diabetu, stovyklos judėjime. Sveikinimus siuntė ir menininkė Agnė Kišonaitė, kuri Endokrinologijos klinikai kasmet dovanoja
paveikslus Pasaulinės cukrinio diabeto dienos proga, o šiemet visam
Kaunui padovanojo subtiliai spalvingas stilizuotų Sniegenų skulptūras,
esančias Vienybės aikštėje prie BLC
verslo centro.

Kasmetinę tradiciją – senuosius
palydėti ir Naujuosius metus sutikti
Kauno filharmonijoje – įgyvendino
operos solisto Eugenijaus Chrebtovo
asmeninis sveikinimas Endokrinologijos klinikai bei dainos Aleliuja bei
Feliz Navidad.
Siekiant pajusti bendrumą, Endokrinologijos klinikos skyriai,
paskirstyti į komandas, sprendė
protų mūšio klausimus apie įvairenybes, susijusias su Endokrinologija bei Kalėdomis. Taip valandą
trukusi šventė bent trumpam
mums leido kiek užmiršti sudėtingas aplinkybes Lietuvoje ir pasaulyje bei pasidžiaugti vienas kito
bendryste.
Šventų Kalėdų ir ateinančių Naujųjų
metų proga Endokrinologijos klinika
dėkoja visiems kitų klinikų kolegoms už bendradarbiavimą praėjusiais 2020-aisiais ir linki sveikų bei
vieningų ateinančių 2021-ųjų!
Endokrinologijos klinikos inf.

VAIKAMS – VIRTUALUS SPEKTAKLIS

Š

iais metais šventinis laikotarpis
buvo neįprastas, tačiau norėjosi
palinkėti šilumos, jaukaus buvimo
namuose, ir, žinoma sveikatos.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kultūros centras kartu su
Nacionaliniu Kauno dramos teatru
dalijosi šiluma ir dovanomis mūsų
mažiesiems kviesdami stebėti kalėdinį virtualų muzikinį spektaklį
vaikams „Labas, Lape!“. Muzikinis
spektaklis, sukurtas pagal Evelinos
Daciūtės knygelę „Laimė yra lapė“,
Smiltės kalėdinis žaisliukas.
apie berniuko Povilo ir Lapės draugystę skatina dalytis šiluma ir laime
vakaras šeimoje! Vaikučiui Jonui
su mylimais žmonėmis prisimenant
(4 m.) labai patiko! Ačiū Jums!
tikrąją Kalėdų dvasią. Taip pat smali■ Ačiū, labai patiko spektaklis.
žius pasiekė šokoladinės dovanėlės.
■ Ačiū už dovaną!!
Spektaklį, kuris vyko gruodžio 14–20
■ Spektaklis patiko visai šeimai ❤️
dienomis, stebėti galėjo ne tik LSMU
■ Jaukių, saugių artėjančių švenčių!
darbuotojų vaikučiai su šeimomis,
■ Nuoširdžiai dėkoju LSMU Kultūros
bet ir vaikučiai, kuriems švenčių
centro kolektyvui už optimalų sprentenka laukti ligoninėje. Kultūros
dimą pandemijos sąlygomis!!!
centras su teatro pagalba pasirūpi■ Ačiū kad parinkote nuostabų spekno, kad oranžinė lapė per ekranus
taklį ir sudarėte sąlygas darbuotojų
aplankytų Kauno klinikų Vaikų ligų
vaikams jį pamatyti nuotoliniu būdu.
klinikos, Kauno ligoninės vaikų ligų
■ Visa šeima su malonumu žiūrėjoskyriaus, lopšelio „Žibutė“, Akių ligų
me vaidinimą ir džiaugėmės puikiu
ir Endokrinologijos vaikų ligų skyrių
Kauno dramos teatro darbu pagal
mažuosius.
nuostabų lietuvių autorės kūrinį.
Kaip ir kiekvienais metais, neapleiLinkiu visiems jums šiltų, jaukių
dome tradicijų ir surengėme graKalėdų, sėkmingų artėjančių Naujųžiausio kalėdinio žaisliuko konkursą.
jų, o svarbiausia – būkite visi sveiki.
Mažieji buvo kviečiami pasitelkti
fantaziją ir sukurti patį gražiausią
LSMU Kultūros centro inf.
savo kalėdinį žaisliuką, o jo nuotrauką atsiųsti mums.
Pasitelkus darbuotojų pagalbą, išrinktas gražiausias
žaisliukas ir 2021 m. sausio
6-ąją apdovanotas žaisliuko
kūrėjas.
Džiaugiamės galėję prisidėti
prie šventinės atmosferos
kūrimo ir dalijamės žiūrovų
atsiliepimais:
■ Noriu nuoširdžiausiai
Jums padėkoti už nuostabų
Kalėdinį spektaklį ir dovanėles! Buvo tikrai jauki
Lapės Kalėdos kvietimas.
Asmeninės nuotr.
kalėdine nuotaika ir puikus

JURGIO DIDŽIULIO, ERICOS JENNINGS IR JŲ ŠEIMOS ŠVENTINIS KONCERTAS KAUNO KLINIKOMS
2020 metų paskutinės metų dienos tradiciškai negalėjome palydėti drauge Didžiojoje
auditorijoje. Šią tradiciją pritaikėme prie šiuolaikinių galimybių ir Naujuosius metus
kvietėme pasitikti kartu su Jurgio Didžiulio, Ericos Jennings ir jų šeimos koncertu, skirtu tik Kauno klinikų bendruomenei. Prisijungę per Zoom platformą darbuotojai galėjo
ne tik klausytis linksmų dainų ir ritmingos muzikos, bet ir uždainuoti kartu su atlikėjais. Paskutinės metų dienos rytas prisipildė džiugių ir šiltų emocijų.
Kauno klinikų inf.

Kauno klinikų nuotr.

REDAKCIJA:
Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba,
LSMU Leidybos namai
A. Mickevičiaus g. 9,
LT-44307 Kaunas
El. p.: avevita@lsmuni.lt
Išeina kiekvieną penktadienį
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniaiir-organizacijos/leidybos-namai/leidiniai/

RĖMĖJAS:

Redakcinės kolegijos pirmininkas:
Edgaras STANKEVIČIUS,
Leidybos namų direktorius

Ingrida ULOZIENĖ, Mokslo centro vadovė
Tomas LAPINSKAS, Kauno klinikų direktorius visuomenės sveikatai,
mokslui ir studijoms

Redakcinė kolegija:
Algimantas TAMELIS, Medicinos fakulteto dekanas
Vita RIŠKEVIČIENĖ, Veterinarijos fakulteto dekanė
Rolandas STANKEVIČIUS, Gyvūnų mokslų fakulteto
dekanas

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos viešųjų ryšių
specialistai:
Rasa MASIOKAITĖ, Tautvydas BULVIČIUS, tel. 8 37 327243, vt. 5131
Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos specialistės:
Eglė AUDICKAITĖ, Karolina VAIKŠNORAITĖ

LSMU Leidybos namų
Laikraščių leidybos
skyrius:
Irena BUBNYTĖ, redaktorė
Aida JAKIMAVIČIENĖ, redaktorė
Nijolė DRAGŪNIENĖ, korektorė
Saulius MEDŽIONIS, maketuotojas

Spausdino UAB „Igmovila“,
Laisvės al. 38A-12,
LT-44240 Kaunas.
El. paštas: monika@igmovila.lt
Tiražas – 800 egz.
Leidinys skirtas LSMU ir
Kauno klinikų darbuotojams,
studentams
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Viešasis pranešimas!
VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, KODAS
302536989, A. MICKEVIČIAUS G. 9, KAUNAS, SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ
EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1437,24 Eur už
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 lektoriaus (0,75 et., mokslo
kryptis – biologija, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biochemijos katedroje;
■ 1 profesoriaus (0,4 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2288,00
Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Genetikos ir molekulinės
medicinos klinikoje;
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1584,00 Eur už
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kardiologijos klinikoje;
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1584,00 Eur
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Radiologijos klinikoje;
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1760,00 Eur už
1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinikoje;
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1647,87 Eur
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vidaus ligų klinikoje;
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 973,50 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorijoje.
Veterinarijos akademijoje:
Gyvūnų mokslų fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1504,50 Eur
už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių); 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo
kryptis – gyvūnų mokslai, atlyginimas 1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį,
neatskaičius mokesčių); 1 asistento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės
sveikata, atlyginimas 1062,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute.
Veterinarijos fakultete:
■ 1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas
1437,24 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Mikrobiologijos ir
virusologijos institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lie
tuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu
Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir
mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų
ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/
konkursas--pareigoms-eiti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti dalykų „Medicininė chemija“ ir „Biochemija“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis medicinos ir sveikatos mokslų srities studijų programose patirties, turėti mokslinio darbo
patirties – docento pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 2. Turėti dalyko
„Onkogenetika“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis disciplinoje „Medicinos
genetika II“ patirties – profesoriaus pareigoms eiti Genetikos ir molekulinės
medicinos klinikoje. 3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo kardiologo – docento pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje; gydytojo
radiologo – lektoriaus pareigoms eiti Radiologijos klinikoje; gydytojo širdies
chirurgo – docento pareigoms eiti Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje; vidaus ligų gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Vidaus ligų
klinikoje. 4. Turėti dalykų „Ląstelės biologija“, „Parazitologija“, „Genetika“ ir
„Bendroji biologija“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirties – docento
pareigoms eiti; dalykų „Bendroji genetika“, „Taikomoji genetika“ ir „Genominė selekcija“ dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirties – lektoriaus
pareigoms eiti; dalykų „Ląstelės biologija“, „Parazitologija“ ir „Genetika“
dėstymo patirties – asistento pareigoms eiti Biologinių sistemų ir genetinių
tyrimų institute. 5. Turėti dalyko „Mikrobiologija“ dėstymo ir darbų vedimo
patirties – lektoriaus pareigoms eiti Mikrobiologijos ir virusologijos institute.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo,
arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų
(su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis
kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus,
patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams
yra netaikomas.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis
kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus,
patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.
Dokumentus pateikti iki 2021 m. vasario 8 d. Personalo tarnybai (I a., kab.
Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tink
lalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.
Prof. Rimantas Benetis, Rektorius

Sausio 15 d. 12 val. LSMU MA MF Neurologijos klinikos docentė dr. Renata Balnytė skaitys viešąjį pranešimą „Ar galima prognozuoti išsėtinės sklerozės ligos eigą?“. Viešasis pranešimas bus skaitomas nuotoliniu
būdu platformoje MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a295c077d5b8c423994bb27dae52a3a58%40thread.tacv2/
conversations?groupId=5dd76167-96df-48d3-b451-8715acfdf458&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde82d6878fdfff
Maloniai kviečiame dalyvauti.
Sausio 15 d. 14 val. LSMU MA MF Vaikų ligų klinikos lektorė dr. Lina Jankauskaitė skaitys viešąjį
pranešimą „Kvėpavimo takų virusinės infekcijos: Imuninis ir pro-uždegiminis atsakas“. Viešasis
pranešimas vyks nuotoliniu būdu platformoje MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19
%3a5fd9bbff551a47a7a49a6ca927508e76%40thread.tacv2/General?groupId=ed8459ac-502a-4310-9db9b4b6a320fd7d&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878fdfff).
Galima registruotis iš anksto siunčiant el. laišką Lina.Jankauskaite@lsmuni.lt.
Pranešimo trukmė 30–40 min. Maloniai kviečiame dalyvauti.
Sausio 18 d. 10 val. LSMU MA MF Patologinės anatomijos klinikos lektorė Lina Poškienė skaitys viešąjį
pranešimą „Šiuolaikinės plaučių vėžio patologinės diagnostikos galimybės“. Viešasis pranešimas
vyks nuotoliniu būdu platformoje MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab2
89f5b6bc33471891c126be4ae9db15%40thread.tacv2/General?groupId=0a763c2e-65f8-4920-829416f8f5e327ba&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde-82d6878 fdfff).
Galima iš anksto registruotis siunčiant el. laišką
kristina.sablavinskiene@lsmu.lt.
Pranešimo trukmė 30–40 min. Maloniai kviečiame dalyvauti.
Sausio 19 d. 12 val. LSMU MA MF Vaikų ligų klinikos lektorė dr. Rūta Rokaitė skaitys viešąjį pranešimą
„Tulžies latakų atrezija: diagnostika ir gydymas“. Viešasis pranešimas vyks nuotoliniu būdu platformoje
MS Teams
(https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5fd9bbff551a47a7a49a6ca927508e76%40thread.tacv2/
General?groupId=ed8459ac-502a-4310-9db9-b4b6a320fd7d&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde82d6878fdfff).
Galima registruotis iš anksto siunčiant el. laišką rutaroka0413@kmu.lt.
Pranešimo trukmė 30–40 min. Maloniai kviečiame dalyvauti.
Sausio 19 d. 13 val. LSMU MA MF Akušerijos ir ginekologijos klinikos lektorius dr. Tomas Biržietis skaitys
viešąjį pranešimą „Naujos gyvybės technokratinė, humanistinė ir holistinė paradigma“.
Paskaitą nuotoliniu būdu kviečiame stebėti platformoje Teams sukurtoje viešoje komandoje:
Viešasis pranešimas Tomas Biržietis, prisijungimo kodas: hye5h32
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2a080d6a8134de9920e0854eab1a442%40thread.tacv2/
conversations?groupId=a3fb41b2-e8d1-4dae-b2ef-68b5f167dc76&tenantId=0d432dbb-deaf-42f5-afde82d6878fdfff
Kreiptis į G. Garmutę, tel. Nr. 8 698 03325.

TARPTAUTINIS LIETUVOS PSICHOLOGŲ KONGRESAS „PATIRTIS BE SIENŲ“
Lietuvos psichologų kongresas kasmet sukviesdavo ne vieną dešimtį Lietuvos psichologų praktikų ir mokslininkų,
tačiau 2020 m. neįvyko dėl pandemijos. Stebėdami šiandieninę epidemiologinę situaciją ir mokydamiesi iš kolegų
patirčių organizuojant renginius dabartiniu metu nusprendėme, kad tarptautinis Lietuvos psichologų kongresas
„Patirtis be sienų“ 2021 m. balandžio 19–24 d. vyks nuotoliniu būdu.
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pranešimų santraukų registracija jau atidaryta! Lauksime Jūsų mokslo bei
praktinių pranešimų santraukų ir pasiūlymų simpoziumams bei diskusijoms iki 2021-01-24 (imtinai).
Taip pat informuojame autorius, kurie buvote sėkmingai pateikę savo tezes LPK 2020: jei jų niekur kitur nepublikavote
bei nepristatėte ir norite skaityti LPK 2021, prašome siųsti visą informaciją el. pašto adresu lps@psichologusajunga.lt.
Daugiau informacijos http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1418&lng=lt
Lietuvos psichologų sąjunga,
LSMU MA VSF Sveikatos psichologijos katedra
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PRO MEMORIA

PRO MEMORIA

AUŠRA BURKAUSKIENĖ
(1959–2020)

GRAŽINA STROPIENĖ
(1931–2020)
„Aš liksiu mylinčiųjų širdyse,
pavirtęs neišnykstančia dvasia.
Ir man nelemta tapt mirties dūlėsiais“

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo – kaip trumpai…
		

Michelangelo Buonarroti

J. Aistis

Netikėtai Anatomijos instituto kolektyvą ištiko skaudi netektis. 2020 m. gruodžio 18 d. staigi mirtis
pasiglemžė ilgametės Anatomijos instituto dėstytojos
docentės medicinos mokslų daktarės Aušros
Burkauskienės gyvybę.
Aušra Burkauskienė 1986 m. baigė Kauno medicinos institutą ir iki 1997 m. pagal specialybę dirbo Kauno akademinėse klinikose. 1997 metais A. Burkauskienė pradėjo savo kaip
dėstytojos kelią tuometinėje Žmogaus anatomijos katedroje. Darbšti ir pareiginga dėstytoja
2003 m. apsigynė daktaro disertaciją ir nuo 2005 m. pradėjo eiti docento pareigas Anatomijos
institute. Doc. dr. A. Burkauskienė buvo vertinama tiek ir kolegų, tiek ir studentų kaip puiki
dėstytoja. Ji aktyviai dalyvavo studijų procese – vadovavo studentų mokslinei veiklai ir baigiamiesiems darbams, buvo modulio „Ikiklinikinių studijų pagrindai ir judėjimas“ vadovė bei
mokomųjų priemonių, vadovėlių ir daugelio straipsnių bendraautorė.
Doc. dr. Aušrą Burkauskienę visuomet prisiminsime kaip atsakingą, nuoširdžią, darbščią,
visuomet pasirengusią padėti bei savo darbą mylėjusią kolegę bei malonią draugę. Liūdime ir
nuoširdžiai užjaučiame skaudžios netekties ištiktus velionės artimuosius. Šviesus mūsų kolegės Aušros Burkauskienės atminimas ilgai išliks visų bendradarbių širdyse.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad paskutinę praėjusių
metų dieną iškeliavo į amžinybę ilgametė Odontologijos fakulteto Dantų ir burnos ligų klinikos darbuotoja
docentė Gražina Stropienė.
1958 m. rugsėjo 1 d. pradėjusi dirbti asistente Kauno
medicinos instituto Terapinės ir ortopedinės stomatologijos katedroje, G. Stropienė pergyveno kelias Stomatologijos fakulteto reorganizacijas ir išdirbo jame 42 metus.
1969 metais apgynus disertaciją „Kai kurie dantų kariozinio proceso patogenezės klausimai“,
jai buvo suteiktas medicinos mokslų kandidato laipsnis. 1973 metų pavasarį išrinkus konkurso
būdu, pradėjo eiti docento pareigas, o 1974-aisiais jai buvo suteiktas mokslinis docento vardas. Kurį laiką (1981-12-23–1983-12-23), vaduodama tuometinį katedros doktorantūroje esantį
vedėją, docentė dirbo ir vadovaujamąjį darbą.
Nesvarbu, kokias pareigas ėjo, G. Stropienė visada buvo reikli sau ir aplinkiniams, buvo principinga, tiesi, turėjo tvirtą nuomonę bei autoritetą tarp kolegų. Docentę prisimename kaip
aktyvų ir visuomenišką žmogų, vieną iš Odontologijos fakulteto studentų pirmosios „Šypsenos
šventės“ (1994 m.), vėliau tapusios unikaliu ir tradiciniu, visų itin laukiamu renginiu, kūrėjų
bei organizatorių. Tai buvo ryški asmenybė, per ilgus pedagoginio darbo metus nuosekliai
skiepijusi žinias ir meilę specialybei gausiam būsimųjų gydytojų odontologų būriui. Visoje
šalyje, net tolimiausiose jos vietose, yra šiandien besidarbuojančių docentės mokinių.

LSMU MA MF Anatomijos instituto bendradarbiai

LSMU MA OF Dantų ir burnos ligų klinika

Mirus docentei ilgametei Dantų ir burnos ligų klinikos dėstytojai
Gražinai Stropienei,
nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vadovo (darbo
užmokestis nuo 2854,48 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių
biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialo vadovams keliami kvalifikaciniai reikalavimai“, II skyriaus 17
punkte bei III skyriuje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos
planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu agne.naseckaite@kaunoklinikos.lt
iki 2021-01-22. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Akių ligų konsultacinio diagnostinio skyriaus vadovo-gydytojo oftalmologo 0,5 et. Akių ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 2352,38 Eur už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių
ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialo vadovams keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ Nr. V-574, II skyriaus 17 punkte
bei III skyriuje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją, ne
mažesnę nei 3 m. praktinio darbo patirtį. Privalumas: vadovaujamo darbo patirtis, mokslo laipsnis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos
planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu agne.naseckaite@kaunoklinikos.lt
iki 2021-01-22. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Gydytojo nefrologo 0,75 et. Nefrologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 1926,45 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos
praktikos licencija.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu agne.naseckaite@kaunoklinikos.lt iki 2021-01-18.
Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Administratoriaus 0,5 et. Akių ligų klinikoje (darbo užmokestis nuo 529,29 Eur už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius
mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, raštvedybos žinios, mokėti dirbti
kompiuteriu ir šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos
planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu agne.naseckaite@kaunoklinikos.lt
iki 2021-01-22. Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
■ Medicinos psichologo 0,5 et. Onkologijos ir hematologijos klinikoje (darbo užmokestis nuo 654,1 Eur už 0,5 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, darbo patirtis sveikatos priežiūros
įstaigoje.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti
Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba elektroniniu paštu agne.naseckaite@kaunoklinikos.lt iki 2021-01-18.
Išsami informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

LSMU MA Odontologijos fakulteto bendruomenė

Mes tokie laikini – kaip lietus, į žemę nupuolęs.
Ir tokie amžini – kaip erdvė, kaip žodžiai.
[R. Skučaitė]
Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės
Kauno klinikų Radiologijos klinikos vadovą,
Lietuvos radiologų asociacijos prezidentą prof. Algidą Basevičių
dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučia Radiologijos klinikos bendradarbiai,
Kauno krašto radiologų draugija ir Lietuvos radiologų asociacija.

Buvusį ilgametį Medicinos fakulteto dekaną prof. Romualdą Basevičių
ir Radiologijos klinikos vadovą prof. Algidą Basevičių
mirus mylimai žmonai ir mamai nuoširdžiai užjaučia
LSMU MA Medicinos fakulteto bendruomenė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademijos Endokrinologijos instituto
bendradarbiai nuoširdžiai užjaučia Dalią Kaminskaitę
mirus mylimai mamytei.

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS 5 METŲ KADENCIJAI:
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 1,0 et. Širdies, krūtinės
ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1565,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių);
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus 0,75 et. Širdies, krūtinės
ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Bendrajame personale (darbo užmokestis nuo 1565,23 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: slaugos studijų baigimo diplomas, bendrosios praktikos slaugytojo licencija, ne mažesnis kaip 3 metų
medicininio darbo stažas.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas),
veiklos planą pateikti Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai arba
elektroniniu paštu agne.naseckaite@kaunoklinikos.lt iki 2021-01-22. Išsami
informacija teikiama tel. 8 37 326237, Eivenių g. 2, Kaunas.
Aušrinė Amšiejūtė, Teisės tarnybos vadovė,
veikianti 2018-11-29 sveikatos apsaugos ministro
įsakymo Nr. V-1364 pagrindu

