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PAMINĖTA GYDYTOJŲ GLOBĖJO ŠV. LUKO DIENA

R. Janušauskaitės nuotr.

Spalio 18 d. visas krikščioniškasis pasaulis mini evange-
listo, gydytojų globėjo Šv. Luko dieną. Nuo 2005 m. Kauno 
klinikų gydytojai ir kiti šios medicinos įstaigos darbuotojai 
šią šventinę dieną tradiciškai pasitinka Šv. Luko vardu pa-
vadintoje Klinikų koplyčioje.  2 p.

LSMU ligoninės Kauno klinikų Radiologijos klinikoje pirmą kartą 
Lietuvoje atliktas kepenų magnetinio rezonanso tomografijos 
tyrimas į veną suleidžiant specialaus hepatospecifinio kontrasto. 
Šis Lietuvoje dar nenaudotas preparatas medikams suteikė gali-
mybę lengviau ir tiksliau rasti galimą patologinį židinį kepenyse 
ir nustatyti jo kilmę. 

KAUNO KLINIKOSE – 
PIRMASIS LIETUVOJE 
KONTRASTINIS 
PREPARATAS KEPENŲ 
LIGOMS NUSTATYTI

„Šiuo metu Lietuvoje naudojami kiti 
preparatai padeda pamatyti židinio 
vietą kepenyse, tačiau trūksta infor-
macijos nustatant jo kilmę. Tuomet 
atliekama kepenų biopsija arba pa-
ciento būklė paliekama stebėti, o šis 
naujasis kontrastas suteikia reikš-
mingos papildomos informacijos ir 
identifikuoja židinio kilmę greičiau ir 
tiksliau“, – teigia Kauno klinikų Ra-
diologijos klinikos doktorantė Diana 
Petrova, naująjį preparatą sėkmingai 
pritaikiusi atlikdama kepenų tyrimą 
pacientėms. D. Petrova naujuoju 
preparatu tyrė vidutinio amžiaus 
moteris, sergančias kepenų ligomis. 
Europoje tokio tipo hepatospecifi-
nis kontrastas yra naudojamas jau 
kurį laiką, tačiau dėl didelės kainos 
Lietuvos ligoninėms jis buvo nepasie-

kiamas. „Kauno klinikų Radiologijos 
klinika skyrė lėšų šiam preparatui įsi-
gyti. Vėliau tikimės jį naudoti tyrimų 
metu. Tai palengvintų ir pagreitintų 
tiek pacientų gyvenimą laukiant di-
agnozės, tiek medikų pastangas nu-
statant kepenų židinių rūšį“, – naująjį 
hepatospecifinį kontrastą komentuoja 
Radiologijos klinikos vadovas prof. 
Algidas Basevičius.
Pasak tomografijų skyriaus vadovo 
prof. dr. Saulius Lukoševičius, nauja-
sis preparatas cirkuliuoja kraujagys-
lėse ir po tam tikro laiko susikaupia 
sveikose kepenų ląstelėse. „Ši 
papildoma savybė leidžia nustatyti 
židininius kepenų ląstelių poky-
čius – nuo kepenų ląstelių navikų iki 
metastazių“. 

Kauno klinikų inf. Autorės nuotraukos

NAUJAUSIOS VETERINARIJOS DIAGNOSTIKOS, 
PROFILAKTIKOS IR GYDYMO PRIEMONĖS
Spalio 14 d. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikoje vyko praktinis 
teorinis seminaras „Naujausių diagnostikos, profilaktikos ir gydy-
mo priemonių taikymas periodo po apsiveršiavimo laikotarpiu“. 
Seminaro dalyvius sveikino LSMU VA kancleris prof. Mindaugas 
Malakauskas, LSMU VA VF dekanė prof. Vita Riškevičienė ir LSMU 
VA Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas dr. Arūnas Rutkauskas.

Jolanta Jonikienė 

Renginys buvo skirtas veterinari-
jos specialistams ir ūkininkams. 

Dalyvavo veterinarijos specialistai ir 
gyvulininkystės padalinių vadovai, 
kurie ne tik stebi gyvūną arba jį 
prižiūri, bet ir turi galimybę naudotis 
įvairaus pobūdžio informacija. 
„Veterinarijos gydytojai arba ūkinių 

gyvūnų augintojai mieliau renkasi 
praktinius teorinius seminarus arba 
mokymo kursus, nes juose ne tik 
kalbama apie teorines žinias, naujo-
ves, bet ir demonstruojamos naujo-
vės arba praktinės patirties atvejai. 
Nemažai komercinių įmonių ir orga-
nizacijų rengia panašius seminarus 
arba mokymo kursus, tačiau LSMU VA 
Stambiųjų gyvūnų klinika turi unika-

lią Doc. dr. J. Čygo auditoriją, į kurią 
galima įvesti gyvulį, jį fiksuoti ir pa-
demonstruoti viską praktiškai“, – po 
seminaro kalbėjo dr. A. Rutkauskas, 
pagrindinis seminaro organizatorius.
„Ketozė – šėrimo padarinys, todėl 
specialistas privalo ne tik mokėti 
gydyti tokio pobūdžio ligas, bet ir jų 
išvengti. Būtina stebėti pieninę karvę 
arba telyčią dar prieš apsiveršiavimą, 
o pastebėjus net mažiausią sveika-
tos sutrikimą – atlikti būtinus grei-
tuosius arba laboratorinius tyrimus. 
Taip siekiama kuo greičiau užkirsti 
ligai kelią ir imtis profilaktikos prie-
monių, kad kiti bandoje esantys 
gyvuliai nesusirgtų“, – kalbėjo dr. 
Ramūnas Antanaitis.  5 p.
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Gyd. Ramunė Mazaliauskienė,
LSMU MA Psichiatrijos klinika

Jau antri metai daug psichikos svei-
katos institucijų šį mėnesį skiria 

Lietuvos gyventojų psichikos sveika-
tai gerinti – švietimui, profilaktikai, 
visuomenei informuoti apie jiems 
pasiekiamas paslaugas bei baimės 
kreiptis į psichikos sveikatos speci-
alistus mažinti. Organizatoriai pava-
dino šį periodą „Atviros psichiatrijos 
mėnesiu“. 
Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto ligoninės Kauno klinikų Psichia-
trijos klinika jau antri metai prisijun-
gė prie šios iniciatyvos ir organizavo 
renginius visuomenei aktualiomis 
temomis. 
Rugsėjo 28 d. vyko atvira paskaita-
diskusija „Ergoterapija ir meno te-
rapija – tai galimybė būti laisvu ir 
savarankišku“. Ją vedė ergoterapeu-
tė Ugnė Širvinskaitė ir dailės tera-
pijos magistrantė Rūta Žentelytė. 
Susirinko nemažas būrys žmonių, 

PSICHIATRIJOS KLINIKA – RESPUBLIKINIAME PROJEKTE 
„ATVIROS PSICHIATRIJOS MĖNUO“

A. Jaro nuotr.

Rugsėjo 10 d. yra minima Pasaulinė savižudybių prevencijos die-
na, o spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena.

kuriems buvo įdomu, kaip meno ir 
judesio terapija gali padėti sveiks-
tant iš sunkių psichikos sutrikimų – 
išreiškiant savo emocijas ir randant 
bendrumą su kitais per tapybą, 
lipdymą, judesį.
Spalio 4 d. vyko konferencija ir atvirų 
durų diena „Vaikų ir paauglių psichi-
atrijos Dienos stacionaras – atviresnė 
vaikų ir paauglių psichiatrija“, kurią 
organizavo vaikų ir paauglių psichi-
atrijos specialistų komanda – vaikų 
ir paauglių psichiatrai doc. Darius 
Leskauskas, Dalius Klimavičius, Dalia 
Vėlavičienė, psichologė Viktorija De-
reškevičienė, ergoterapeutė Ksenija 
Stasiulienė, socialinė darbuotoja Ieva 
Stalauskienė. Į renginį susirinko visi, 
kuriems aktuali vaikų ir paauglių 
psichikos sveikata: Kauno regiono 
ugdymo įstaigų psichologai, sociali-
niai darbuotojai ir tiesiog tėvai arba 
kiti artimieji. 
Dvi paskaitos-diskusijos buvo skir-
tos psichoterapijos svarbai sveiks-
tant nuo psichikos sutrikimų bei 

šeimos vaidmeniui šiame procese. 
Rugsėjo 29 d. vyko atvira paskai-
ta – diskusija „Šeimos psichotera-
pijos vaidmuo sveikstant iš sunkių 
psichikos sutrikimų“, o spalio 6 d. 
„Atviras dialogas – psichoterapijos 
metodas, gydantis ir pacientą ir 
šeimą“. Abu renginius vedė gydy-
toja psichiatrė ir psichoterapeutė 

Ramunė Mazaliauskienė, kuri daug 
metų dirba su psichikos liga sergan-
čiais asmenimis bei jų šeimomis, 
naudodama sisteminę šeimos psi-
choterapiją. Toks artimųjų įtrauki-
mas į sveikimo procesą visapusiškai 
naudingas tiek pacientui, tiek vi-
siems jam artimiems žmonėms, nes 
mažina įtampą, gerina tarpusavio 

santykius ir taip lemia patį sveiki-
mo procesą. 
Norėtųsi pabrėžti, kad visi renginiai 
buvo skirti parodyti visuomenei 
integralų, kompleksišką ir individu-
alizuotą gydymą, kurio gali tikėtis 
psichikos ligomis sergantys asme-
nys, gydomi LSMUL Kauno klinikų 
Psichiatrijos klinikoje. 
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Džiuljeta Kulvietienė

Šiais metais už gydytojus, slau-
gytojus ir už būsimus medikus – 

studentus – Kauno klinikų Šv. Luko 
koplyčioje šv. Mišias aukojo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Lionginas 
Virbalas, jam talkino LSMU kape-
lionas ir Kauno klinikų vyriausiasis 
kapelionas doc. Artūras Jagelavičius.
Kauno arkivyskupas metropolitas 
L. Virbalas pasveikino gausiai susi-
rinkusią Kauno klinikų ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
medikų bendruomenę. Arkivyskupas 
pasidžiaugė, kad šią dieną laiko pa-
būti su savo profesijos ir pašaukimo 
bendražygiais visada suranda LSMU 
rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, 
rektorius emeritas ir Universiteto se-
nato narys prof. Vilius Jonas Grabaus-
kas, Kauno klinikų generalinis direk-
torius prof. Renaldas Jurkevičius bei 
kiti garbūs profesoriai ir dėstytojai.
„Tai tikrai nėra vienintelė metų die-
na, kai pacientai meldžiasi už savo 
gydytojus“, – šv. Mišiose pastebėjęs 
ir pacientus, sakė arkivyskupas me-
tropolitas.
Tai yra tikrai išskirtinė diena, pasak 
šv. Mišias aukojusių dvasininkų, 

PAMINĖTA GYDYTOJŲ GLOBĖJO ŠV. LUKO DIENA
 1 p. kai visas pasaulis malda susivienija 

už gyvuosius ir už mirusiuosius, už 
dirbančius šiame pastate bei įvairio-
se pasaulio vietose, misijose ir prie 
ligonio lovos palinkusius gydytojus. 
Tai diena, kai gydytojai meldžiasi už 
savo kolegas ir už save.
Arkivyskupas metropolitas L. Virbalas 
dėkojo visiems medikams už šventą 
jų pašaukimą padėti kenčiančiam 
žmogui. Dvasininkas priminė, kad 
krikščioniškasis liudijimas, ypač 
gydytojo, be galo svarbus šių dienų 
žmogui.
Šv. Mišias aukojusių dvasininkų žo-
džius muzikos gaida apgaubė Kauno 
klinikų moterų vokalinis ansamblis 
„Kolegės“, vadovas – Antanas Kelme-
lis. Ištraukas iš Šventojo Rašto skaitė 
gydytoja neonatologė doc. Eglė Mar-
kūnienė.
Šventines šv. Mišias, skirtas 
Šv. Luko – gydytojų globėjo – dienai 
paminėti Kauno klinikų koplyčioje 
filmavo nacionalinis transliuotojas 
Lietuvos radijas ir televizija (LRT) bei 
kalbino Kauno klinikų reanimacijose 
dirbančius gydytojus.
Apie gydytojų globėją Šv. Luką „Ave 
vita“ skaitytojams sutiko papasakoti 
Kauno klinikų kapelionas Nerijus 
Pipiras:

„Šventasis apaštalas ir evangelistas 
Lukas, manoma, buvo graikas, kilęs iš 
Antiochijos. Gydytojas pagonis, vėliau 
atsivertęs į krikščionybę, – pasakojo 
kunigas. – Susipažinęs su apaštalu 
Pauliumi, netrukus tapo jo bendra-
darbiu ir bendrakeleiviu. Žinoma, kad 
jis lydėjo apaštalą Paulių į apaštalinę 
kelionę 51 metais ir kurį laiką pralei-
do Filipuose. Vėliau vėl prisijungė prie 
grįžtančio Pauliaus, su kuriuo buvo 
įkalinimo metu. Apaš ta las Paulius 
laiš kuo se ko lo sie čiams pri si me na šį 
sa vo ben dra ke lei vį, ir skai ty to jui kal-
ba apie jį kaip apie my li mą  gydytoją, 
di džiu jaut ru mu ir pa si ren gi mu pa dė ti 
ar ti mui ap do va no tą vy rą.“
Pasak kunigo, Lukas padėjo apašta-
lui Pauliui ir per antrąjį jo įkalinimą. 
Po Pauliaus nukankinimo, apie 63 
metus, pabėgo į Graikiją. Manoma, 
kad mi rė bū da mas aš tuo nias de šimt 
ket ve rių Bo jo ti jo je.
Lu kas ne bu vęs iš tų 70-ties Jė zų 
iš Na za re to pa ži no ju sių mo ki nių. 
Rašyda mas Evan ge li ją, kuri yra ypač 
tiks li ir pa ra šy ta pui kia, be veik kla-
si ki ne grai kų kal ba (tai liu di ja, kad 
jis bu vo išsilavi nęs žmo gus ir geras 
li te ra tas), nau do jo si mo ki nių, pas-
kui Jė zų se ku sių mo te rų bei ki tų 
asmenų, ku riuos jis tar si smal sus 

žur na lis tas ir kaip aist rin gas is to ri kas 
iš klau si nė jo, pa sa ko ji mais. Re zul ta-
tas – li te ra tū ros po žiū riu ra fi nuo ta 
Evan ge li ja, daug sis te min ges nė už 
ki tas dvi, ku rias Lu kas tik rai bu vo 
skai tęs: skru pu lin gai pa tik rin ti įvy-
kiai ir pa mo ky mai yra tvar kin gai 
pa teik ti chrono lo giškai. Sprendžiant 
iš gau sy bės de ta lių, ku rias pa tei kia 
pa sa ko da mas kai ku riuos epi zo dus, 
taip pat ir apie Jė zaus vai kys tę, tarp 
jo ap klaus tų liu di nin kų tu rė jo bū ti ir 
Šven čiau sio ji Mer ge lė Mari ja. Mano-
ma, kad jis ją aplankęs Jeruzalėje.
„Su dideliu už si de gi mu ir taip pat 
tiks liai vė liau jis už ra šė Apaš ta lų 
dar bus, t. y. pir muo sius krikš čio-
nių ben druo me nės po Sek mi nių 
žings nius, ku rie yra be veik lai ko mi 
Evan ge li jos tę si niu. Evangelijos pagal 
Luką ir Apaštalų darbų puslapiai – 
puikus šios asmenybės paveikslas. 
Vartydami šiuos tekstus, galime 
atkreipti dėmesį, kad juose daug 
švelnumo, šviesos, vilties. Čia išga-
nymo žinia virsta džiugia triumfo, 
dėkojimo, džiaugsmo ir optimizmo 
giesme“, – sakė N. Pipiras.
Pasak kapeliono, šiandien negalėtu-
me pasakyti, kokios srities specialis-
tas buvo apaštalas Lukas kaip gydy-
tojas. Šis faktas jau išsitrynęs. Gal ir 

nereikšmingas. Juk lieka tik tai, kas 
reikšmingiausia.
„Tad ko mes, šiuolaikiniai žmonės, 
galėtume pasimokyti iš evangelisto 
Luko? Man atrodo – keleto dalykų. 
Pirmiausia, kad Evangelija yra Ge-
roji naujiena, kuri neatsiejama nuo 
džiaugsmo ir vilties. Antra, vilties 
reikia ir šiandieniam žmogui, nors 
didelę dalį skausmo galima nu-
malšinti įvairiomis priemonėmis ir 
vaistais, galima persodinti organus, 
atlikti pačias netikėčiausias operaci-
jas“, – kalbėjo kapelionas N. Pipiras.
„Dar vienas svarbus momentas, 
kurio neturime pamiršti – kaip sako 
patarlė, „Sveikame kūne yra sveika 
siela“. Arba apvertus aukštyn ko-
jom – jei siela sveika, tai ir kūnas 
sveikas. Taigi šis apaštalas mus 
turėtų pamokyti ir priminti, kad rei-
kia gydyti ir kūną, ir sielą. Nė vieno 
nenuvertinant. Kartu. Vienu metu. 
Papildant ir bendradarbiaujant. Tą 
galime padaryti paprasčiausiai da-
lydamiesi su kiekvienu žmogumi 
džiaugsmu ir viltimi. Tad tegul vilties 
mūsų padangėje būna vis daugiau – 
apie gydymą džiaugsmu ir viltimi, 
kaip gydė šventasis apaštalas ir 
evangelistas Lukas“, – papasakojo 
Klinikų kapelionas N. Pipiras.
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Doc. dr. Aurelija Blaževičienė, 
Slaugos ir rūpybos katedros vedėja

Šią rugsėjo pirmąją pradėjo ne tik 
gausus būrys Slaugos programos 

studentų, bet jų gretas papildė ir 
užsienio studentai. Šiuo metu į 
klinikinę slaugos praktiką yra atvykę 
4 užsienio studentai: vienas iš Por-
tugalijos, vienas iš Šveicarijos ir dvi 
studentės iš Čekijos.
Labai džiugu, kad vis daugiau su-
laukiama užsienio studentų, kurie 
slaugos praktikai renkasi mūsų 
Universitetą. Tai iššūkis, bet kartu 
ir studijų ir klinikinės praktikos 
kokybės įvertinimas.
Susitikimo metu studentas iš Portu-
galijos (Instituto Politécnico de Leiria 
(ESSLei) Joelis de Silva’as teigė, kad 
vienas iš pagrindinių motyvų, kodėl 
jis rinkosi LSMU Slaugos ir rūpybos 
katedrą – tai geros rekomendacijos 
iš grįžusių kolegų. Jis teigė, kad yra 
ir panašumų, ir skirtumų, kaip dirba 
slaugytojai Portugalijoje ir Lietuvoje: 

slaugytojai Lietuvoje vienu metu turi 
atlikti labai daug funkcijų, todėl reika-
linga aukšta kompetencija. Jo nuomo-
ne, mūsų slaugytojai vienu metu turi 
per didelį prižiūrimų pacientų skaičių. 
Studentė iš Šveicarijos Berno me-
dicinos koledžo, su kuriuo Slaugos 
ir rūpybos katedra turi stiprius 
bendradarbiavimo ryšius, teigė, kad 
LSMU pasirinko dėl labai gerų kolegų 
rekomendacijų ir nenusivylė. Ji kaip 
ir jos kolega atkreipė dėmesį į mūsų 
slaugytojų daugiafunkciškumą“. 
Studentės iš Masaryko universi-
teto (Čekija) klinikinę praktiką 
derina su savo praktikos mokytojų 
grafiku, t. y. dirba ir dienomis, ir 
popietėmis, ir naktimis. Tai tam 
tikra naujovė – leisti studentams 
dirbti kartu su praktikos mokytojais 
pagal jų grafiką. Užsienio universi-
tetuose tokia praktika plačiai tai-
koma – studentas virsta praktikos 
mokytojo šešėliu. Taip garantuoja-
mas kokybiškas klinikinių įgūdžių 
procesas.

TARPTAUTINIS RUDENS SEMESTRAS SLAUGOS IR RŪPYBOS KATEDROJE

Doc. dr. Aurelija Blaževičienė, 
Slaugos ir rūpybos katedros vedėja

Spalio 4–7 dienomis Roterdame 
vyko penktasis Europos slaugos 

kongresas. Kongreso tema „Kaip 
teisingus dalykus atlikti teisingai? 
(„How Can We Do The Right Things 
Right?“) buvo skirta senyvo amžiaus 
žmonių sveikatos priežiūros proble-
mos aptarti. Tai atitiko nacionalinės 
„Sveikas senėjimas“ programos 
tikslus.
Kongrese dalyvavo per 700 dalyvių 
iš viso pasaulio. Kongreso atidarymo 
ceremonijoje dalyvavo Olandijos 
karalienė Maxima, tuo išreikšdama 
savo palaikymą pagyvenusių žmonių 
sveikatos problemoms.
„Akivaizdu, kad mokslas, mokslo 
įrodymais grįsta praktika ir e. sveika-
ta yra esminės priemonės, kuriant ir 
išlaikant aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugas senyvo amžiaus 
žmonėms dabar ir ateityje. Slau-
gytojai gali ir nori atlikti svarbiausią 
vaidmenį – užpildyti paslaugų spragą 

ne tik tarp technologijų ir žmonių, 
bet tarp namų, ligonių ir slaugos 
namų“, – kalbėjo vienas iš kongreso 
pagrindinių organizatorių prof. Janas 
Hamersas.
Karališkojo Londono koledžo slau-
gos politikos profesorė Anne Marie 
Rafferty plenariniame pranešime 
kalbėjo apie slaugytojo intelektinio 
kapitalo panaudojimą ir apie naujos 
kartos slaugytojus, išmanančius 
ir darančius įtaką darbo rinkos 
pokyčiams.
Po plenarinių sesijų vyko daug 
paralelinių sesijų įvairiomis tema-
tikomis – visi dalyviai pagal savo 
domėjimosi sritį ir poreikius galėjo 
rasti ir išgirsti ką nors naujo. Kon-
greso dalyviai galėjo dalyvauti semi-
naruose, skirtuose straipsniams ir 
tezėms rašyti. Šiuos seminarus vedė 
gerai žinomų žurnalų, pvz., Journal 
of Advanced Nursing, Journal of Cli-
nical Nursing, redaktoriai ir Slaugos 
mokslų akademijos prezidentas prof. 
D. A. Richardsas.
Prie kongreso organizavimo la-

bai prisidėjo ir Slaugos fakulteto 
dekanė prof. Jūratė Macijauskienė, 
kuri buvo viena iš mokslinio komi-
teto narių bei ekspertų, su kuriais 
turėjo galimybę susitikti ir disku-
tuoti rūpimais klausimais kongreso 
dalyviai. Šiame kongrese LSMU 
mokslininkai pateikė savo stendinius 
pranešimus. Doc. A. Blaževičienė 
ir bendraautoriai pristatė stendinį 
pranešimą apie gyvenimo pabaigos 
slaugos problemas, su kuriomis 
dažniausiai susiduria slaugyto-
jai. Slaugos fakulteto doktorantė 
N. Kažukauskienė su bendraautoriais 
pristatė stendinį pranešimą apie 
senyvo amžiaus žmonių gyvenimo 
kokybę ir jos kitimą. Kita doktorantė 
A. Jakavonytė-Akstinienė su bendra-
autoriais pateikė stendinį pranešimą 
apie senyvo amžiaus žmonių griuvi-
mo riziką slaugos ligoninėse. 
Šiuo metu yra senyvo amžiaus 
žmonių priežiūros pereinamasis 
laikotarpis. Tad labai svarbu, kuriant 
senyvo amžiaus žmonių principus, 
remtis mokslo grįstomis žiniomis.

SLAUGOS FAKULTETO MOKSLININKAI  
PENKTAJAME EUROPOS SLAUGOS KONGRESE

ĮSPŪDŽIAI IŠ ANTROJO TARPTAUTINIO 
APITERAPIJOS FEDERACIJOS KONGRESO

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos api-
terapeutų asociacijos nariai, Tarptau-

tinės apiterapijos federacijos nariai, 
LSMU akademinės bendruomenės nariai, 
farmacijos specialistai, gydytojai ir bi-
tininkai. Konferencijoje įžanginį žodį ir 
sveikinimo kalbą tarė Tarptautinės apite-

rapijos federacijos generalinis sekreto-
rius, Vokietijos ir Rumunijos apiterapijos 
asociacijos prezidentas dr. Stefanas 
Stangaciu’as ir Lietuvos apiterapeutų 
asociacijos (LAA) valdybos narė prof. 
Sonata Trumbeckaitė bei LAA viceprezi-
dentas gyd. Povilas Rimkus.  4 p.

Rugsėjo 23–26 d. Kaune įvyko II Tarptautinės apiterapijos federacijos 
(IFA) kongresas „Apiterapija ir bičių produktai, pagrindinės proble-
mos ir iššūkiai“. Lietuvos apiterapeutų asociacija nuo 2013 metų yra 
Tarptautinės apiterapijos federacijos tikroji narė. Ir šiais metais garbė 
surengti antrąjį Tarptautinės apiterapijos federacijos (IFA) kongresą 
teko Lietuvai (pirmasis kongresas įvyko 2014 metais Rumunijoje).

Kongreso akimirkos – prof. Jūratė Jankauskienė su svečiais.

Asmeninė nuotr.

Asmeninė nuotr.
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 
Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojos rezidentės vasa-
ros metu atliko praktiką Milane Nevaisingumo gydymo centre. 
Rezidentės stebėjo gydytojų akušerių ginekologų darbą, mokėsi 
nevaisingos poros konsultavimo ypatumų ir stebėjo dirbtinio ap-
vaisinimo procedūras.

GYDYTOJOS REZIDENTĖS ATLIKO PRAKTIKĄ 
NEVAISINGUMO GYDYMO CENTRE MILANE

Miglė Gedgaudaitė, 
Akvilė Statnickaitė

Gydytojos rezidentės Miglė 
Gedgaudaitė ir Akvilė Statnickaitė, 

pasinaudojusios Erasmus+ praktika, 
2 mėnesius praleido stebėdamos 
gydytojų akušerių ginekologų, 
konsultuojančių pacientus, darbą. 
Kiekvienais metais Milano Nevaisin-
gumo gydymo centre atliekama per 
1000 kiaušidžių stimuliacijos ciklų, 
o per tris tokius ciklus nėštumo 
tikimybė padidėja iki 40 proc.
„Dirbdamos kartu su gydytojais mo-
kėmės bendravimo su nevaisingomis 
poromis subtilybių, diagnostikos 
ir tyrimo plano sudarymo, poros 
paruošimo dirbtinio apvaisinimo 
procedūrai, kiaušidžių stimuliacijos 
protokolo parinkimo kriterijų ir toles-
nės moters priežiūros“, – prisimena 
Akvilė Statnickaitė.
Lietuvos Vaisingumo centro duo-
menimis, 15–18 proc. porų visame 

pasaulyje yra nevaisingos, todėl 
lietuvių rezidenčių praktika ligoninė-
je, kuri specializuojasi šioje srityje, 
buvo itin naudinga. „Stebėjome 
operacines, kuriose vykdavo kiaušia-
ląsčių paėmimo, embrionų ir blasto-
cistų perkėlimo į gimdą procedūros. 
Matėme biologų darbą laboratorijoje, 
kur vyksta kiaušialąsčių paruošimas 
ir atliekamos intracitoplazminės 
spermatozoidų injekcijos – apvai-
sinimas atliekamas dirbtiniu būdu 
injekuojant atrinktą spermatozoidą į 
kiaušialąstę“, – įspūdžiais dalijasi gy-
dytoja rezidentė Miglė Gedgaudaitė. 
Po apvaisinimo kiaušialąstės yra 
dedamos į specialius inkubatorius, 
stebimos tris paras ir fotografuoja-
mos. Trečiąją parą po apvaisinimo 
visą nufotografuotą medžiagą peržiū-
ri biologas. Atrenkamos pačios bran-
džiausios, taisyklingai besidalijančios 
ląstelės, kurios yra perkeliamos į 
gimdą. „Tokių ląstelių skaičius pri-
klauso nuo moters amžiaus, tačiau 

daugiausia perkeliama iki keturių 
apvaisintų ląstelių. Kitos blastocistos 
yra toliau stebimos iki penktos paros 
po apvaisinimo ir tuomet užšaldo-
mos – suteikiama porai galimybė 
jas panaudoti ateityje“, – procesą 
aiškino A. Statnickaitė. Prieš atlieka-
mą stimuliacijos ciklą nevaisingumo 
gydymo centre visos nevaisingos 
poros pasirašo sutikimą dėl tolesnio 
embrionų šaldymo ir jų naudojimo. 
Jei pora nesutinka užšaldyti embrio-
nų, apvaisinama tiek kiaušialąsčių, 
kiek planuojama perkelti į gimdą, o 
onkologinių ligų atvejais šios proce-
dūros yra kompensuojamos.
Vyresnio amžiaus poroms suteikiama 
galimybė atlikti genetinius apvaisin-
tų ląstelių tyrimus dėl pagrindinių 
genetinių ligų, susijusių su vyresniu 
moters amžiumi, pavyzdžiui, Dau-
no, Edvardso, Patau’o sindr. Šiuo 
atveju į gimdą gali būti perkeliami 
tik genetiškai sveiki embrionai. Šis 
universitetas yra gana jaunas, savo 
veiklą pradėjęs 2000 metais, įkūrus 
Slaugos fakultetą. Po trejų metų, 
įsteigus Medicinos fakultetą, visas 
universitetas pradėjo veikti kaip 
Milano universiteto dalis. Šiuo metu 
per metus čia yra parengiama 130 
medicinos, 60 slaugos ir 20 kinezite-
rapijos specialistų. 

Kongreso dalyvius pasveikinti atvyko 
Lietuvos gydytojų sąjungos preziden-
tas prof. Liutauras Labanauskas, IFA 
viceprezidentas ir Vengrijos apitera-
peutų asociacijos prezidentas J�nosas 
Körmendy-R�czas, kiti svečiai iš Suo-
mijos, Švedijos, Latvijos, Brazilijos ir 
kitų šalių. Konferencijoje dalyvavo ne 
tik gausus būrys lietuvių, bet ir sve-
čiai iš JAV, Latvijos, Estijos, Švedijos, 
Vengrijos, Maroko, Rumunijos, Suo-
mijos, Ukrainos ir Brazilijos – iš viso 
apie 80 dalyvių. Kongresui vadovavo 
Tarptautinės apiterapijos federacijos 
generalinis sekretorius dr. Stefanas 
Stangaciu’as ir Lietuvos apiterapeutų 
asociacijos prezidentė prof. dr. Jūratė 
Jankauskienė. 
Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta 
profesoriui A. Gendroliui, buvusiam 
ilgamečiam Farmacijos fakulteto 
Vaistų technologijos ir Farmacijos 
organizacijos katedros vedėjui, šiais 
metais atšventusiam gražų 90 metų 
Jubiliejų. Dr. Sonata Trumbeckaitė 

Asmeninės nuotraukos

ĮSPŪDŽIAI IŠ ANTROJO TARPTAUTINIO 
APITERAPIJOS FEDERACIJOS KONGRESO

 3 p.

Pranešimas apie prof. A. Gendrolį. Centre sėdi 
dr. S. Stangaciu’as. Kongreso metu. Ekskursija Trakų neįgaliųjų užimtumo centre. A. Adžgausko nuotraukos

konferencijos dalyvius supažindino 
su išties turininga prof. A. Gendrolio 
biografija, jo pasiekimais farmacijos ir 
apiterapijos srityse. Vėliau buvo skai-
tomi moksliniai praktiniai pranešimai 
apie bičių produktų panaudojimo 
galimybes sveikatinimo tikslais. Dr. 
Stangaciu’as dalyvius nuosekliai su-
pažindino su pasauline apiterapijos 
istorija, o svečias iš Vengrijos J�nosas 
Körmendy-R�czas skaitė pranešimą 
apie Vengrijos apiterapijos istoriją. 
Gyd. Povilas Rimkus supažindino su 
Lietuvos apiterapijos istorija. Moksli-
ninkas iš Brazilijos José M. Sforcinas 
plačiai apžvelgė mokslinius propolio 
(bičių pikio) tyrimus. Prof. Jūratė Jan-
kauskienė ir dr. D. Jarušaitienė skaitė 
pranešimus apie bičių produktų pa-
naudojimo galimybes oftalmologijoje. 
Kiti pranešėjai klausytojus supažindi-
no su apiterapijos panaudojimo gali-
mybėmis geriatrijoje, neurologijoje ir 
kitose srityse. Buvęs ilgametis Kauno 
Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo 
gydymo ligoninės direktorius gydy-

tojas Č. Zvicevičius pasidalijo bičių 
produktų taikymo slaugos ligoninėje 
patirtimi. Konferencijos metu veikė 
bičių produktų ir iš jų pagamintų 
preparatų paroda. Rugsėjo 25 d. 
dieną vyko seminarai ir pratybos, 
kurių metu kongreso dalyviai plačiau 
susipažino su bičių produktais – bičių 
pikiu, bičių nuodais, medumi, bičių 
suneštomis žiedadulkėmis ir iš jų 
pagamintais preparatais, jų praktinė-
mis taikymo sritimis. Dalyvavo lek-
toriai iš Rumunijos, JAV, Vengrijos ir 
Lietuvos. Gyd. Lukas Mackevičius, dr. 
S. Stangaciu’as supažindino su bičių 
nuodų panaudojimo galimybėmis, 
kaip suteikti pirmąją pagalbą, įgėlus 
bitei ir prasidėjus alerginei reakcijai. 
Prof. J. Jankauskienė papasakojo apie 
akių lašų, turinčių bičių pikio arba 
kitų bičių produktų, panaudojimo 
galimybes.
Paskutinę dieną (rugsėjo 26 d.) kon-
greso svečiai nuvyko į UAB „Wilara“ – 
didžiausią Rytų Baltijos šalių bitinin-
kystės reikmenų įmonę, kur galėjo 

pamatyti bičių duonelės kūlimo maši-
ną ir kitus bitininkystėje naudojamus 
įrenginius. UAB „Wilara“ direktoriaus 
inžinieriaus Gedimino Olsevičiaus su-
kurta bičių duonelės atskyrimo nuo 
korio mašina didžiausiame pasaulyje 
Tarptautinės bitininkų asociacijų 
federacijos „Apimondia“ kongrese 
2013 m. laimėjo aukso medalį. Vėliau 
kongreso svečiai lankėsi UAB „Lietu-
viškas midus“ gamykloje, susipažino 
su joje gaminama produkcija iš bičių 
produktų. Vėliau Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centre direktorius Juozas 
Norinkevičius svečius supažindino su 
šio centro veikla. Centro vizija išties 
kilni – sudaryti sąlygas neįgaliesiems 
lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, 
bendrauti ir dalyvauti bendruomenės 
gyvenime, siekiant grąžinti neįgaliųjų 
gebėjimą pasirūpinti savimi ir inte-
gruotis į visuomenę. Šiame centre 
neįgalieji susipažįsta su bitininkyste, 
gamina medaus, medienos, molio, 
tekstilės ir kitus gaminius. Centre 
vyksta edukacinės pratybos: „Išmok 

pažinti bites“, „Natūralaus bičių vaš-
ko žvakių gamyba“ ir kiti. Neįgalieji 
yra mokomi žvakių liejimo technikos, 
siuvimo, siuvinėjimo, mezgimo, teks-
tilės ir kitų darbų. Kongreso dalyviai 
kartu su neįgaliaisiais entuziastingai 
mokėsi žvakių liejimo iš natūralaus 
bičių vaško. 
Galiausiai ekskursijoje dalyvavę sve-
čiai aplankė Trakų pilį, kurioje buvo 
supažindinti su turininga Lietuvos 
istorija, joje gyvenusiomis bendruo-
menėmis. Paragavo kibinų. Kongreso 
metu užsimezgė labai draugiški, 
kartu ir dalykiški ryšiai su kitų šalių 
apiterapeutais, bitininkais, farmacijos 
specialistais ir šioje srityje dirbančiais 
mokslininkais. Džiaugiamės, kad 
šis antrasis Tarptautinis apiterapijos 
federacijos kongresas vyko Lietuvo-
je. Tai atveria galimybę tolesniam 
bendradarbiavimui ir Lietuvos apite-
rapeutų asociacijos vykdomai veiklai 
garsinti.

Parengė prof. Sonata Trumbeckaitė 
ir gyd. P. Rimkus

Miglė Gedgaudaitė, Akvilė Statnickaitė.
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NAUJAUSIOS VETERINARIJOS DIAGNOSTIKOS, 
PROFILAKTIKOS IR GYDYMO PRIEMONĖS
Artėjant tvartiniam laikotarpiui kei-
čiasi pašarai, gyvulio aplinka, ne 
visi gyvūno laikytojai skiria reikiamo 
dėmesio savo galvijams. Todėl LSMU 
Stambiųjų gyvūnų klinikos moksli-
ninkai norėjo dar kartą priminti, kad 
ūkyje svarbios visos detalės. Net 
mažiausia smulkmena gali padidinti 
ūkio išlaidas ir taip padidinti pieno 
produkcijos savikainą. Šiuo sunkiu 
ekonominiu laikotarpiu nei ūkinin-
kas, nei veterinarijos gydytojas nega-
li aukoti gyvulio sveikatos.
Pagrindiniai visų pranešimų akcen-
tai – stebėsena, duomenų analizė ir 

greitieji arba laboratoriniai tyrimai 
bei naujų išmaniųjų diagnostikos 
priemonių pristatymas. Dr. A. Rut-
kauskas teigė: „Tik sujungę į vieną 
visumą šiuos tris kertinius akmenis 
galime turėti sveiką gyvūną ir pel-
ningą ūkį. Tiek veterinarijos gydyto-
jams, dirbantiems visoje Lietuvoje, 
tiek ūkių specialistams pristatėme 
klinikų veiklą, atliekamus tyrimus. 
Visuomet siekiame būti šalia Lietu-
vos gyvūnų augintojų. Ne visi specia-
listai gali įsigyti brangią, modernią 
įrangą. Tad mūsų tikslas – atlikti 
tyrimus arba brangiai kainuojančias 
operacijas.“

 1 p. Dr. Danielius Starevičius auditorijoje 
atliko apsiveršiavusios pieninės kar-
vės ligų diagnostiką. 
64 seminaro klausytojams buvo 
įteikti pažymėjimai.
Po renginio perskaitę anonimines 
dalyvių anketas mokslininkai supra-
to, kad panašūs seminarai yra labai 
aktualūs gyvūnų augintojams. Ateity-
je gyvulininkystės srities specialistai 
pageidautų seminarų – apie galvijų 
nagų priežiūrą ir gydymą, vidaus 
ligas, galvijų reprodukciją. 
„Ateityje tikimės organizuoti mo-
kymo kursus avių ir ožkų auginto-
jams“, – prižadėjo dr. A. Rutkauskas.

Martynas Gedminas,  
LSMU Skubiosios medicinos  
III kurso rezidentas

LSMU Skubiosios medicinos (SM) 
rezidentai vėl turi galimybę naudo-
tis Rosh Review ir Hippo EM duome-
nų bazėmis. Kaip teigia iniciatyvos 
autorius SM rezidentų koordinato-
rius gyd. Nedas Jasinskas: „Tokios 
programos kaip Rosh Review ir 
Hippo EM rezidentams suteikia 
galimybę patogiu būdu tobulinti 
žinias, o vadovams – kurti egzami-
nus, stebėti rezidentų progresą ir 
pasirengimą.“
 Šiais metais visi SM rezidentai turi 
asmenines arba bendras prieigas 
prie šių mokymosi priemonių. Jos 
yra naudojamos baigiamiesiems eg-
zaminams ir kitiems įvertinimams. 
Skirtingų medicinos sričių yra pa-
teikiama 50–100 tęstinių klausimų 
ir kelios valandos interaktyviųjų 
paskaitų. 
Vyresnioji SM rezidentė Eglė Ragai-
šytė džiaugiasi: „Turėdama prisijun-

LSMU – MODERNIAUSIOS 
NUOTOLINIO MOKYMOSI 
GALIMYBĖS
LSMU bendruomenei pasiekiamos moderniausios nuotolinio mo-
kymosi galimybės. Visos biomokslų studijų programos turi didelį 
išmaniųjų mokymosi priemonių pasirinkimą. Vadovėliai biblio-
tekų lentynose išlieka viena pagrindinių mokymosi priemonių, 
tačiau populiarėja elektroninėje erdvėje pasiekiami interaktyvieji 
atlasai, nuotoliniai kursai ir kitos priemonės.

Eglė Ragaišytė. Autoriaus nuotraukos

Kęstutis Kučinskas – jaunas vete-
rinarijos gydytojas chirurgas, dir-
bantis LSMU VA Stambiųjų gyvūnų 
klinikoje ir Kaišiadorių VMVT vyriau-
siuoju veterinarijos gydytoju, spalio 
pradžioje atliko unikalią, vienintelę 
Lietuvoje ryklio operaciją. Rykliui 
Šarkui nuo peleko buvo pašalintas 
auglys. Šiuo metu atliekamas his-
tologinis ir mikrobiologinis tyrimai, 
kad būtų nustatyta darinio kilmė ir 
jo susidarymo priežastis.

UNIKALI JUODAPELEKIO RIFINIO RYKLIO 
OPERACIJA

Jolanta Jonikienė

Ar jau suvokiate, kokį didelį darbą 
jums pavyko atlikti? Kokie jausmai 
užplūdo, kada supratote, kad viskas 
pavyko?
Lietuvoje ryklys operuotas pirmą kar-
tą. Tokios gydymo patirties nė vienas 
veterinarijos gydytojas neturi. Neri-
mo prieš operaciją buvo daug. Patir-
tis rodo, kad net visiškai pasirengus 
darbui, atsitiktinumai gali nulemti 
galutinį rezultatą. Ryklys mūsų šalyje 
yra egzotinis, mažai žinomas ir gana 
agresyvus gyvūnas. Be to, vandens 
gyventojas. Atlikęs operaciją, atsi-
kvėpiau, nes darinį pašalinau radi-
kaliai, o, ryklį įleidus į akvariumą, jis 
greitai adaptavosi įprastoje aplinko-
je. Žinoma, buvau patenkintas, kad 
viskas pavyko. Labai dėkingas doc. 
A. Noreikai, kurio palaikymas ir pa-
galba labai padėjo.

Po konsultacijų su Lenkijos ir Norvegi-
jos specialistais jūs ryžotės operuoti. 
Papasakokite, kaip vyko diskusijos.
Prieš ryklio operaciją konsultavo-
mės su Lenkijos ir Norvegijos žuvų 
specia listais. Ryklys yra vandens 
gyvūnas, neturintis plaučių, deguo-
nį pasisavinantis iš vandens per 
žiaunas. Todėl su kolegomis reikėjo 
aptarti kelis klausimus: kokia ma-
žiausia laiko trukmė, per kurią reikia 
atlikti operaciją, kaip garantuoti 
optimalias gyvybines ryklio funkcijas 
operacijos metu, kokia šio darinio 
atsiradimo priežastis, ar reikia ry-
kliui skirti skausmo malšinamųjų 
ir raminamųjų vaistų, ką daryti, jei 
stresinėmis situacijomis jis taps 
agresyvus ir kt. Pasirengimo opera-
cijai etapai ir pati operacija išsamiai 
išanalizuota su LSMU VA Stambiųjų 
gyvūnų klinikos doc. A. Noreika ir 
aptarta su PLC „Mega“ akvariume 

ryklį prižiūrinčiais asmenimis. Todėl 
šios operacijos sėk mė yra ne mano 
vieno nuopelnas. 

Kaip vyko operacija? Dėl ko nerima-
vote labiausiai ir kodėl?
Operacinis stalas buvo įrengtas virš 
PLC „Mega“ akvariumo, ant specia-
laus padengto paviršiaus, turinčio 
imobilizavimo elementus, paruošti 
visi galimi medikamentai, diatermo-
koaguliacijos ir chirurginiai įrankiai. 
Operacija truko 12 minučių. Darinys 
pašalintas visiškai. Veiksmas vyko la-
bai greitai, nes, kaip minėjau, tai ne 
sausumos, o vandens gyvūnas – nie-
kada nesustojantis, o visą gyvenimą 
judantis ir plaukiantis. Jis deguonį 
pasisavina per žiaunas iš vandens. 
Ryklio plaukimo sustabdymas ir išė-
mimas iš vandens jam buvo stresinė 
situacija. Baigus operaciją, ryklys tuoj 
pat paleistas į vandenį.

Kokią unikalią įrangą naudojote 
operuodamas? Kokios srities specia-
listas jūs esate, su kokiais gyvūnais 
dirbate?
Operacijos metu naudojau įprastus 
chirurginius instrumentus, diatermo-
koaguliaciją. Esu chirurgas. Operuoju 
visų rūšių gyvūnus, pradedant smul-
kiaisiais ir baigiant stambiaisiais. 
Teikiu tiek medikamentinę, tiek chi-
rurginę, tiek traumatologinę pagalbą.

Kokie Jūsų pomėgiai, ką veikiate 
gyvenime, kaip stengiatės atsipalai-
duoti po sunkios darbo dienos?
Esu atsidavęs darbui, savo profesijai. 
Laisvo laiko lieka nedaug, todėl lais-
valaikį skiriu savo šeimai.

K. Kučinstas (centre). A. Baranovo nuotr. 

SM rezidentų koordinatorius gyd. Nedas Jasinskas

gimą prie Rosh Review, galiu spręsti 
testus bet kur ir bet kada. Tereikia 
mobiliojo telefono ir interneto ry-
šio. Po kiekvieno klausimo nurody-
tas išsamus paaiškinimas, įrodymai 
ir literatūros šaltiniai.“ 
Universiteto bendruomenei tokias 
galimybes garantuoja LSMU Biblio-
tekos ir informacijos centras (BIC). 
Šis Universiteto padalinys prenume-
ruoja daug įvairių duomenų bazių, 
tarp kurių žinomiausi yra Oxford 
medicine online ir Ebrary, visiems 
pasiekiamos yra Cochrane Libra-
ry ar UpToDate duomenų bazės, 
farmacininkams aktualios Natural 
Medicines Comprehensive bei Mi-
cromedex. Kaip teigia BIC atstovai, 
nors galimybės įsigyti modernias 
mokymosi priemones yra didelės, 
akademinė bendruomenė jomis 
galėtų naudotis aktyviau. Prieigas 
prie Rosh Review numatoma įsigyti 
Vaikų ligų klinikos rezidentams. 
Kitais nuotoliniais mokymosi meto-
dais naudojasi Radiologijos klinikos 
komanda.
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Jolanta Jonikienė 

Spalio pradžioje į LSMU Stambiųjų 
gyvūnų kliniką iš Veiveriuose 

esančios gyvenvietės pateko minia-
tiūrinė olandų ožka su trimis ką tik 
atsivestais mažyliais. LSMU VA Stam-
biųjų gyvūnų klinikos veterinarijos 
gydytoja Jurgita Autukaitė sutiko 
pasikalbėti apie savo pacientus. „Ši 
ožka atsivedė tris ožiukus. Po atsive-
dimo vienas ožiukas gimė silpnesnės 
sveikatos, tad jam skubiai teko su-
teikti pagalbą“, – teigė J. Autukaitė. 
Veterinarinės medicinos gydytojai 
pavyko sugrąžinti išsuktus kojyčių 
sąnarius ir sutvirtinti įtvaru. Po savai-
tės nuėmus įtvarą ožiukas jau galėjo 
žaisti kartu su kitais. Po keleto dienų 
nuo šio įvykio, lankydamasi ožkų 
ūkyje, Jurgita pamatė, kad susilpnėjo 

suaugusios ožkos sveikata. Pastebėju-
si tam tikrus simptomus J. Autukaitė 
nelaukdama atvežė visą ožkų šeimy-
ną į klinikas, kur ožkai buvo atlikta 
gimdos plovimo procedūra. Procedūrą 
teko nedelsiant atlikti, nes buvo pra-
sidėjęs nekrozinis gimdos uždegimas.
Anot veterinarės, tai dažni atvejai 
po jauniklių atsivedimo, kai visiškai 
neišsivalo nuovala ir būtina laiku 
suspėti suteikti pagalbą. „Laiku 
nesuteikę pagalbos galime netekti 
gyvūno. Šiandien džiugu, kad viskas 
pavyko. Pacientai greitai sveiksta ir 
yra prižiūrimi specialistų. Miniatiūri-
nių olandų ožkų šeimyną po papil-
domų apžiūrų ir procedūrų planuoja-
ma išleisti po keleto dienų.
Miniatiūrinės olandų ožkos šeiminin-
kė yra gyvūnų mylėtoja ir augintoja. 
Be ožkų, moters namuose gyvena al-

pakos, avys, miniatiūriniai arkliukai. 
Šią šiek tiek neįprastos išvaizdos, 
nedidelio ūgio ožką moteris įsigijo 
tiesiai iš Olandijos augintojų. Dekora-
tyvinis gyvūnas yra kilmingas, turin-
tis jo kilmę įrodančią mikroschemą. 
Į Lietuvą ši ožka atkeliavo jau su-
kergta ir spalio pradžioje atsivedė 
ožiukus. Šie gyvūnai auginami ne dėl 
pieno ar mėsos, o dėl grožio. Kaip 
naminiai augintiniai, kompanionai. Jų 
charakteris išsiskiria ypatingu žais-
mingumu, judrumu, šiek tiek pana-
šus į šunų. Ožkas galima dresuoti, 
jos paklūsta komandoms, meiliai 
bendrauja su žmonėmis, atsiliepia 
į kvietimus, reaguoja į šeimininkų 
balso intonaciją, yra labai jautrios ir 
net truputį išdidžios. 
Ožkos gyvenime pasirenka vieną 
šeimininką. Tad jei ožka nenori 
bendrauti, ji gali netgi ginti savo 
teritoriją leisdama garsus ir mušda-
masi ragais. Atsivedusios palikuonių 
turi labai tvirtą motinišką instinktą, 
juos prižiūri, gina ir saugo. LSMU VA 
Stambiųjų gyvūnų klinikų sanitarai 
galėjo įsitikinti, koks stiprus motiniš-
kas ožkos instinktas, bet ilgainiui su 
skanesniu pašaru – alksnių šakelė-
mis – pavyko ją prisijaukinti.
Įdomu, kad ožkos – vieninteliai gyvū-
nai, kurie dejuoja kaip žmogus, jeigu 
ką nors skauda, bei leidžia įvairius 
garsus iš pasitenkinimo. Gydytoja 
juokauja, kad pamačiusios ją ūkyje 
ožkos kartais dar prieš procedūras 
pradeda dejuoti, nes tiesiog atsime-
na nemalonias injekcijas.
Jauna veterinarijos gydytoja du kartus 
stažavosi Hanoverio universitete (Vo-
kietija), ateityje planuoja dar ne vieną 
stažuotę. Šios stažuotės jai suteikia 
galimybę bendrauti su skirtingų šalių 
smulkiųjų atrajotojų augintojais ir 
įgyti neįkainojamos patirties.
Ožkų priežiūrą, procedūras ir gydy-

LAIKU NESUTEIKĘ PAGALBOS GALIME NETEKTI GYVŪNO
Kritiškiausias ligoms laikotarpis ožkos gyvenime – pirmosios 
dienos po ožkiukų atsivedimo. Atsiranda pavojus susirgti lytinių 
organų ligomis, mastitais, kurie padaro daug nuostolių arba net-
gi baigiasi gyvūno mirtimi.

mą veterinarinės medicinos gydytoja 
J. Autukaitė teikia beveik visiems 
Lietuvos ožkininkams. Veterinarė 
dažnai lankosi jų ūkiuose ir do-
misi gyvūnų sveikata. Žmonėms, 
nusprendusiems auginti ožkas, ji 

pataria: „Pabendraukite su ožkų 
augintojais ir veterinarijos gydyto-
jais, pasisemkite žinių apie šiuos 
gyvūnus. Gerokai vėliau, tik apsvars-
tę bei tvirtai įsitikinę ir apsisprendę, 
įsigykite augintinį.“

Jurgita Autukaitė su mažaisiais pacientais.

Spalio 13 dieną neseniai Kulautuvoje atidarytą reabilitacijos li-
goninę aplankė kelių LSMU SMD mokslinių būrelių nariai: atvyko 
studentai iš Reabilitacijos, Kardiologijos ir Ergoterapijos būrelių. 
Prie jų prisijungė būrelių mokslinės vadovės – doc. dr. Jolita Ra-
polienė ir doc. dr. Lina Varžaitytė – bei dailės terapijos studentai 
ir jų vadovė LSMU lektorė Audronė Brazauskaitė.

Vėliau studentai patys pristatinėjo 
savo parengtus pranešimus reabilita-
cijos ir sveikos gyvensenos temomis. 
Ateityje jie bus vartojami ir pacien-
tams mokyti. Gintarė Vaičaitytė (Kar-
diologijos būrelis) pateikė pranešimą 
„Mitybos ypatumai ir rekomenda-
cijos sergantiems širdies ir krauja-
gyslių ligomis“, Dovydas Melamedas 
(Reabilitacijos būrelis) – „Kasdienės 
gyvensenos rekomendacijos sergan-
tiems išemine širdies liga“, Erika 
Karkauskienė (Reabilitacijos būre-
lis) – „Streso mažinimas ir sveika 
gyvensena“, Ksenija Stasiulienė (Er-
goterapijos būrelis) – „Ergoterapijos 
ir dailės terapijos poveikis pacientų, 
patyrusių galvos smegenų insultą, 

savarankiškumo ir emocinės būklės 
gerinimui“, Šarūnė Tamulionytė 
(Ergoterapijos būrelis) – „Virtualios 
realybės taikymas pacientams, pa-
tyrusiems galvos smegenų insultą“. 
Dailės terapijos studentai Giedrė 
Markauskienė ir Vytautas Tautke-
vičius parengė pranešimą „Dailės 
terapija ir asmens sveikata“, kuriuo 
supažindino visus su vis labiau 
populiarėjančiu dailės terapijos me-
todu ir jo taikymo galimybėmis tam 
tikroms medicinos sritims. 
Būrelių nariai ir mokslinės vadovės 
nuoširdžiai dėkoja doc. R. Kubiliui 
už galimybę aplankyti Kulautuvos 
reabilitacijos ligoninę ir šiltą priėmi-
mą joje.

L. Varžaitytės ir J. Rapolienės nuotraukos

JUNGTINĖ LSMU SMD BŪRELIŲ IŠVYKA 
Į KULAUTUVOS REABILITACIJOS LIGONINĘ

Erika Karkauskienė, LSMU SMD 
Reabilitacijos būrelio pirmininkė

Ligoninėje dirbantis personalas su-
pažindino studentus su naujausia 

įranga, naudojama kineziterapijoje, 
ergoterapijoje ir fizioterapijoje. 

Autorės nuotraukos
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PRO MEMORIA

ZENONAS JURAŠIUS (1935–2016)
Gyvenimo pabaiga visur atseka, ne-
svarbu, kur nukeliautum, ji išnyra 
taip netikėtai ir niekad negali žinoti, 
iš kurios pusės ji užklups, nespėji nė 
jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip 
su ja kovoti – rašė poetas Vincas My-
kolaitis Putinas. Prieš mirties galią ir 
laiko tėkmę mes bejėgiai. 2016-10-09 
į amžinojo poilsio vietą palydėjome 
neurochirurgą, ilgametį Kauno klini-
kų I neurochirurgijos skyrius vedėją, 
mūsų mylimą ir gerbiamą Zenoną 
Jurašių.
Velionis savo gyvenimo kelią pra-
dėjo Žemaitijoje, šalia Papilės ir 
Ventos, kur prabėgo vaikystė ir 
paauglystė, kaip ir visiems gra-
žiausius prisiminimus paliekančios 
dienos. Savo ištikimybę gimtinei ir 
jos žmonėms vėliau, jau būdamas 

daktaras, jis išreiškė priimdamas 
ir konsultuodamas Klinikose savo 
žemiečius, vedžiodamas pas įvairius 
specialistus.
Laikai buvo tikrai sunkūs – karas ir 
pokaris – nepriteklių ir vargų metas, 
tačiau baigęs vidurinę mokyklą jau-
nuolis siekė tolesnio išsilavinimo, 
aukštų tikslų. Atvyko į Kauno medi-
cinos institutą. Prisimename jo pasa-
kojimą, kaip, pridavus dokumentus 
į institutą, pirmą naktį Kaune teko 
praleisti kapinėse ties Vytauto pros-
pektu, po galvą pasidėjus nedidelį 
„čemodanėlį“, kuriame pagrindinis 
turtas – lašinių paltis iš gimtinės. 
Na, kitą dieną jau gavo lovą bendra-
butyje. Taip prasidėjo jo medicinos 
studijos. Baigus studijas 1961 metais, 
dar teko atiduoti duoklę tuometinei 

plačiajai tėvynei – praktikuoti karo 
gydytoju Tapoje (Estija), pabuvoti 
plėšiniuose. Nebuvo lengva, bet Ze-
nonas sunkumus pakeldavo su jam 
būdingu optimizmu ir gera nuotaika. 
Bent jau toks susidarė įspūdis, kai jis 
šiuos savo nuotykius pasakojo mums 
jauniems gydytojams. Atitarnavęs 
1965 m. grižo į Lietuvą ir pradėjo ieš-
koti gydytojo darbo Kaune. Buvo su-
viliotas tada dar tik beprasidedančios 
neurochirurgijos Kaune ir 1972 metais 
tapo pirmuoju specializuoto neu-
rotraumatologijos skyriaus vedėju. 
Visas darbinis jo gyvenimas prabėgo 
čia – tarp traumuotų ligonių ir juos 
gydančių kolegų, kuriems atiduota 
visa žmogiška energija ir pasiaukoji-
mas. Ligonių jis išties buvo mylimas 
ir gerbiamas už mokėjimą išklausyti 
ir išgirsti, atjausti ir suprasti. Buvo 
garsus net gebėjimu susikalbėti su 
kurčiaisiais. Tarp kasdienių rūpesčių 

įsiterpdavo ir linksmos dienos, da-
lyvaujant neurochirurgų šventėse, 
išvykose pas Baltijos šalių kolegas. 
Visur jo būdavo pilna. Mėgdavo už-
traukti linksmą dainą, užkrėsdavo 
visus gera nuotaika, o kiek būdavo 
linksmų prisiminimų iš studentiškų 
dienų, kareiviškų nuotykių.
Taigi pažinojome jį energingą ir pa-
reigingą, skatinantį ir padrąsinantį, 
veiklų, suburiantį žmones. Nebeliko 
žmogaus, kuris mylėjo žmones, 
šeimą, kolegas, gimtinę. Buvo geras 
gydytojas, rūpestingas ir reiklus 
vadovas, pagarbą pelnęs žmogus.
Rudeninio vėjo ir krentančių lapų 
palydimas, žvakių nušviestu keliu 
paliko mus gerbiamas Zenonas Ju-
rašius. Atsisveikindami su velioniu 
užjaučiame žmoną, vaikus ir arti-
muosius. Liūdime kartu su jais. Ilsė-
kis ramybėje, mūsų vedėjau.

Neurochirurgijos klinikos kolegos

Šarūnė Tamulionytė,  
LSMU SMD Ergoterapijos būrelio pirmininkė

Nekantriai sulaukus pirmojo kurso stu-
dentų, LSMU SMD Ergoterapijos būrelio 

nariai nekantravo juos netikėtai nustebinti… 
Na, o visos idėjos, kaip tai padaryti, tapo 
įdomesnės ir jaukesnės, kai prie planų pri-
sijungė ir ergoterapijos dėstytojai. Tad nieko 
nelaukę, kibome į būsimųjų ergoterapeutų 
krikštynų plano kūrimą!
Spalio 10 d. popietę jaunieji studentai rin-

SMD Ergoterapijos būrelio nariai. Autorės nuotr.

LSMU SMD ERGOTERAPIJOS 
BŪRELIS VEIKLĄ PRADEDA 
KITAIP!

kosi į paskaitą. Tik kaip jų tikėtasi, ji nevyko 
auditorijoje, o LSMUL Kauno klinikų tune-
liuose. Ir vietoj naujų žinių – nauji pojūčiai 
ir labai daug juoko bei šypsenų. Užduotys 
buvo įvairiausios: nuo dėmesio koncen-
tracijos, šokių, dainų iki pojūčių ir minų 
lauko bei, žinoma, priesaikos, kurios metu 
išgirdome, kaip vyresnių kursų studentai ir 
dėstytojai bus mylimi ir saugomi…
Laikas praleistas jaukiai, turiningai ir sma-
giai, svarbiausia, kad ši gera nuotaika išliktų 
ir visus metus!

DAINUOK, ŠIRDIE, 
GYVENIMĄ

Spalio 7 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos 
fakulteto alumnų draugijos iniciatyva įvyko šv. Jono Leonardžio, 
farmacininkų globėjo minėjimas.

PAMINĖTA FARMACININKŲ GLOBĖJO 
ŠV. JONO LEONARDŽIO DIENA

vaistininko kvalifikaciją ir teisę 
atidaryti savo vaistinę. Ieškodamas 
savo pašaukimo studijavo 
teologiją. Sulaukęs 31 metų priėmė 
kunigystės šventimus. Tapęs kunigu 
neišsižadėjo farmacijos – stengėsi 
padėti žmonėms įveikti ir kūno ligas, 
ir dvasinius sunkumus. 1938 metais 
popiežiaus Pijaus XI šv. Jonas Leo-
nardis paskelbtas šventuoju, o 2006 
metais Benediktas XVI paskelbė jį 
farmacininkų globėju. 

Raimonda Janušauskaitė, 
LSMU sielovados koordinatorė

Šiemet apsilankėme Pažaislio vie-
nuolyne, visi kartu dalyvavome 

edukacinėje programoje „Pažintis su 
kamalduliais“. Susitikimas prasidėjo 
trumpa malda, pasakojimu apie 

kamaldulius ir jų pašaukimą – darbą 
su žolelėmis. Kartu gėrėme sesių 
auginamą senovinę mėtų arbatą. 
Šv. Jonas Leonardis gimė 1541 m. 
Lukos Respublikoje (Centrinė Ita-
lija). Būdamas septyniolikos metų 
pradėjo mokytis vaistininko ama-
to Lukoje. Po kelerių metų gavo 

Gyventi ir duoti gyvenimą, įžiebti 
laimės židinį, parodyti kelią į 

gėrį ir vesti juo savo širdimi, mylėti 
ir būti mylimai, žydėti širdies žiedu, 
suteikti prasmę tylumai gali tik – 
Muzika. Spalio 1 dieną Į Anykščių 
kultūros centrą Lietuvos sveikatos 
priežiūros įstaigų mėgėjų meno 
kolektyvų šventę „Muzikos spar-
nais – 2“ išvyko LSMU Kauno klinikų 
moterų choras „Kanklės“, vadovau-
jamas Audronės Marcinkevičiūtės. 
Renginyje dalyvavo 12 medikų 
saviveiklinių kolektyvų iš visos 
Lietuvos. Choras atliko 3 dainas, 
koncertmeisterė Rasa Janulevičiūtė. 
Jų intarpuose Sigito Gedos ir Justino 
Marcinkevičiaus eiles skaitė gyd. 
Ona Šervenikienė. Žiūrovai pritarė 
nuoširdžiais aplodismentais, jaudulį 
malšinti padėjo šiltas aukštaičių 
palaikymas, tvyrojo nuoširdi atmos-
fera. Šventėje atspindėjo daugialypė 
personalo struktūra – dainuoja ne 
tik gydytojai, mokytojai, slaugos 
specialistai, bet ir administracijos 
atstovai. 
Renginio metu atliekama muzika, 
artima tiek patiems atlikėjams, tiek 
klausytojams. Tai Lietuvos ir užsie-
nio autorių populiariosios muzikos 

kūriniai, jau tapę šio žanro klasika 
ir daugeliui žinomais hitais. Su 
nuostaba ir dideliu susižavėjimu 
klausėmės dainininkų, kurie imasi 
vis naujų iššūkių – renkasi džiazo, 
bliuzo, romanso stiliaus dainas, o 
romantiškus jausmus apdainuoja 
ne tik lietuviškai, bet ir prancūzų 
kalba.
Su emocijų pliūpsniu klausėmės 
dainuojamosios poezijos – bardų 
muzikos, liaudies dainų. Girdėjome 
ir XX a. 6–9 dešimtmečių lietuviškos 
estrados aukso fondą – melodingas, 
legendines B. Gorbulskio dainas.  
Už sėkmingą pasirodymą LSMU Kau-
no klinikų moterų choras „Kanklės“ 
buvo apdovanotas šventės rengėjų 
Padėka ir simbolinėmis atminimo 
dovanomis.
Koncertuojančius medikus sveikino 
Anykščių rajono meras K. Tubis, 
kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė. Renginio sumanytojas 
ir organizatorius Anykščių r. savi-
valdybės ligoninės vyr. gydytojas, 
Lietuvos ligoninių asociacijos prezi-
dentas Dalis Vaiginas šventės daly-
vius pasveikino atlikęs dvi gražias, 
jaudinančias dainas.

 8 p.
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Spalio 25 d. 14 val. LSMU MA MF Gastroenterologijos klinikos lektorius dr. Juozas Kupčinskas LSMUL Kauno klinikų Didžiojoje 
auditorijoje (Eivenių g. 2) skaitys viešąjį pranešimą „Žarnyno mikrobiotos transplantacijos klinikinės studijos: nusivylimai 
ir perspektyvos“.

Lapkričio 2 d. 9 val. LSMU MA MF Gastroenterologijos klinikos lektorė dr. Jurgita Skiecevičienė LSMUL Kauno klinikų Gastro-
enterologijos klinikos aud. Nr. 4065 skaitys viešąjį pranešimą „Žmogaus žarnyno mikrobiomo įtaka sveikatai“.

Lapkričio 7 d. 14 val. LSMU MA Reabilitacijos klinikos docentė dr. Daiva Petruševičienė Kineziterapijos studijų centro 
Bendrojoje auditorijoje (Kalniečių g. 231) skaitys viešąjį pranešimą „Šiuolaikinės ergoterapijos metodų taikymo asmenims, 
patyrusiems galvos smegenų insultą, tendencijos“.

Vieðasis praneðimas!

Lapkričio 23 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Naujausių farmacijos 
ir sveikatos technologijų centro 205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, LT-50009 Kau-
nas) viešajame medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama Danos 
Myrzaliyevos daktaro disertacija „Ankstyvu krūties vėžiu sergančių pacienčių 
germinacinių polimorfizmų prognozinės vertės tyrimas“ (biomedicinos mokslai, 
medicina – 06B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Elona Juozaitytė (Lietuvos sveikatos mokslų univer-
sitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Antanas Gulbinas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos 
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Arturas Inčiūra (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos 
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Janina Didžiapetrienė (Nacionalinis vėžio institutas, biomedicinos mokslai, 
medicina – 06B)
Doc. dr. Ainur Akilzhanova (Nazarbayevo universitetas (Kazachstanas), biomedi-
cinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161 Kaunas) 
ir internete http://www.lsmuni.lt

Mokslo centras

DISERTACIJOS GYNIMAS

■ Šeimos gydytojo 0,25 et. Skubiosios medicinos klinikoje;
■ Gydytojo kardiologo 1,0 et. Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligo-
ninės Reabilitacijos skyriuje;
■ Vidaus ligų gydytojo 1,5 et. (3 × 0,25 et., 0,75 et.) Kauno klinikų filialo Kulau-
tuvos reabilitacijos ligoninės Reabilitacijos skyriuje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.

■ Reabilitacijos skyriaus vadovo-fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 
(1,0 et.) Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės Reabilitacijos 
skyriuje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija, ne mažesnė kaip 1 metai 
vadovaujamo darbo patirtis.

■ Medicinos psichologo (0,5 et.) Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos 
ligoninės Fizinės medicinos reabilitacijos ir kineziterapijos skyriuje;
■ Kineziterapeuto 4 et. (4 × 1,0 et.) Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos 
ligoninės Fizinės medicinos reabilitacijos ir kineziterapijos skyriuje;
■ Logoterapeuto 0,5 et. Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės 
Fizinės medicinos reabilitacijos ir kineziterapijos skyriuje;
■ Ergoterapeuto 0,5 et. Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės 
Fizinės medicinos reabilitacijos ir kineziterapijos skyriuje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavini-
mas, darbo patirtis einant atitinkamas pareigas sveikatos priežiūros įstaigoje.

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, 
gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaciją patvir-
tinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), veiklos planą (Reabilitacijos 
skyriaus vadovui-fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui), pateikti Kauno 
klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnybai per 10 dienų nuo paskelbimo datos.

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS: 

PIRMOJI SPECIALIZUOTA KONFERENCIJA 
„INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ BIOMEDICINOJE / 
INTELLECTUAL PROPERTY IN BIOMEDICINE“ 
Kviečiame į pirmąją specializuotą konferenciją, skirtą kuriamos intelektinės 
nuosavybės svarbai ir valdymui aptarti, „Intelektinė nuosavybė biomedicinoje / In-
tellectual property in Biomedicine“, kuri vyks lapkričio 10 d. LSMU „Santakos“ slėnio 
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre, Sukilėlių pr. 13, Kaune, 205 
auditorija (II aukštas). Renginys vyks anglų kalba. Dalyvių registracija 9.00–9.30 val. 
Programa: http://www.lsmuni.lt/lt/naujienos/renginiai/kvieciame-dalyvauti-
konferencijoje-intellectual-property-in-biomedicine-.html
Konferencijos dalyvių skaičius ribotas, būtina registracija: http://www.lsmuni.
lt/forms/page.php?fid=8
LR valstybinis patentų biuras, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
LSMUL Kauno klinikos, Europos patentų biuras

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
artėjant krikštynoms pirma-
kursiai puolė į apmąstymus: 
„Kas jų laukia? Ar krikštatėviai 
bus gailestingi? Ką apsiren-
gus? Ar tikrai viskas taip bai-
su?“. Tik išgyvenus krikštynas 
savu kailiu, galima suprasti, 
kaip yra iš tikrųjų…

PAÈIOS BAISIAUSIOS IR GERIAUSIOS 
KRIKŠTYNOS 2016

Audronė Daknytė, VASA

Spalio šeštąją pirmakursiai norėda-
mi tapti pilnaverčiais akademinės 

bendruomenės nariais, rinkosi Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) Veterinarijos Akademijos 
fakulteto kieme. Neišsigandę blogo 
oro ir kraupios krikštynų temos, į 
ceremoniją susirinko patys entuzias-
tingiausi studentai ir nekantraudami 
laukė lemtingos krikštynų valandos. 
Viskas prasidėjo ramiai. Pirmakursius 
tradiciškai pasveikino Veterinarijos fa-
kulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevi-
čienė. Prisiminusi savo pačios krikšty-
nas dekanė teigė, kad su mielu noru 
visa tai pakartotų. Vėliau pirmakursiai 
buvo kviečiami pasirašyti legenda ta-
pusioje krikštynų knygoje. Joje krikš-

„Kultūros darbuotojai gydo sielas, 
medikai – kūnus. Jei šias dvi sritis 
sujungsime, būsime sveiki. Šventė 
be žmonių nebūtų šventė. Norė-
čiau, kad tai taptų Anykščių savas-
timi, tradicija. Nuoširdus ačiū, kad 
atvykote. Linkiu, kad medikams, 

DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ

Autorės nuotr.

 7 p. nors ir dirbantiems sekinamą dar-
bą, liktų laiko ir pomėgiams. Juk 
medicina – ne tik mokslas, bet ir 
menas“, – kalbėjo renginio organi-
zatorius, ligoninės vyr. gydytojas.
Po šio renginio pasijutome paky-
lėti, geresni sau ir vieni kitiems. 
Nesinorėjo išvažiuoti iš šio gražaus, 

svetingo krašto, todėl nuvykome į 
Anykščių Medžių lajų taką. Lajų ta-
kas tolygiai kyla aukštyn ir pasiekia 
iki 21 metro aukščio. Apžvelgėme 
Anykščių šilelį, Šventosios vingius, 
lygumas. Keliavome medžių viršū-
nėmis. Vakarėjančios saulės spindu-
liuose medžių viršūnės pakerėjo ru-
dens spalvų gamomis. Stovi, grožiesi 
vaizdais, o viduje skamba žodžiai: 
„Graži tu mano brangi tėvyne“…

Su pagarba LSMUL Kauno klinikų 
moterų choras „Kanklės“ 

Kolektyvas „Kanklės“ laukia naujų narių. Jei Jūs neabejingi muzikai, dainai, 
kviečiame jungtis prie mūsų. Jūsų laukiame kiekvieną antradienį ir penkta-

dienį 15–17 val. LSMUL Kauno klinikų Vaikų ligų skyriaus auditorijoje (rūsyje).

tijami studentai jau nuo 1970 metų 
palieka savo parašus. Pasirašydama, 
kiekviena grupė krikštatėviams dova-
nojo originalias dovanas. Taip buvo 
rodomas nuolankumas ir slapčia tiki-
masi krikštytojų gailestingumo. VASA 
nariai pirmakursių nepagailėjo…
Po aktyvaus apšilimo kiemelyje visi 
buvo sunumeruoti, išbučiuoti stebuk-
lingosios fėjos, surišti ir išlydėti į 
Nemuno pakrantėje įrengtą užduočių 
trasą. Suskirstyti grupelėmis pirma-
kursiai buvo išleisti į baugią kelionę 
fukso vardo link. Pakeliui juos pasi-
tiko daugybė kraupių personažų. Ir 
visi jie skyrė skirtingus išbandymus. 
Buvo daug juoko, klyksmų, kartais ir 

nepasitenkinimo pilnų veidų, tačiau 
trasą įveikė visi. Ilgo ir sunkaus kelio 
pabaigoje priklaupę ir pakartoję krikš-
to priesaiką pirmakursiai, pagaliau 
tapę fuksais, buvo vaišinami arbata ir 
išleidžiami pasirengti vakarėliui klube 
„NOX“. Ten taip pat netrūko linksmy-
bių. Vakarėlio metu, atlikus užduotis, 
buvo galima laimėti „Kartlando“ ir 
„Arena Pizza“ įsteigtus prizus.
Tikimės, kad krikštynos Jūsų neiš-
gąsdino, bet paliko puikių įspūdžių, 
kuriuos ateityje norėsite prisiminti. 
Visa VASA šeima sveikina atsikračius 
„nulio“ vardo ir tapus pilnaverčiais 
bendruomenės nariais – fuksais! Lin-
kime nepamirštamų studijų metų!


