
VILMA TRAŠKAITĖ - JUŠKEVIČIENĖ 
 

Vytauto pr. 56 – 20, Kaunas 
 

Tel. +370 623 66598 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato pirminikei 

Prof. dr. Jūratei Macijauskienei 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL DOKTORANTŲ ATSTOVAVIMO SENATE 

 

2021-11-05 

 

Kaunas 

 

 

Prašau priimti mane, Doktorantų tarybos pirmininkę Vilmą Traškaitę – Juškevičienę, į 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatą atstovaujant LSMU doktorantus.   
 
 

PRIDEDAMA: 
 

1. Gyvenimo aprašymas, 5 lapai 

2. Motyvacinis laiškas, 1 lapas. 

 
 

 

      
(Parašas) (Vardas, pavardė) 

 

 

 



Vilma Traškaitė - Juškevičienė 

 

1  

 
 

ASMENINĖ INFORMACIJA Vilma Traškaitė - Juškevičienė 

  56-20 Vytauto pr., LT-44237 Kaunas (Lietuva)   +370 623 66598 

  traskaitevilma@gmail.com 
    Vilma.Traskaite-Juskeviciene@kaunoklinikos.lt 

Lytis Moteris | Gimimo data 1989-08-03 | Pilietybė lietuvė 

  
 

DARBO PATIRTIS  
 

2014-08-01–2018-07-31 Anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūra 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

 Eivenių g. 2, Kaunas, LT-5009 Kaunas (Lietuva)  

kaunoklinikos.lt 

 

2016-11-21–2017-11-21 Anesteziologijos ir intesyviosios terapijos rezidentė 

Queen's Ligoninė, Londonas (Jungtinė Karalystė) 

-Intensyvi terapija ir anesteziologija neurochirurgijoje 

- Bendroji intensyvioji terapija 

-Anesteziologija ir intesyvioji terapija akušerijoje ir ginekologijoje 

-Bendroji anesteziologija 

 

2016-–2018-11 Nacionalinė Lietuvos anesteziologijos reanimatologijos rezidentų atstovė  Europos 
anesteziologų draugijos rezidentų tinkle 
▪ Lietuvos rezidentų interesų atstovavimas 

▪ Bendravimas su rezidentais iš kitų Europos šalių 

▪ Aktyvus dalyvavimas susitikimų metu 

 
2018-08-01–Šiuo metu Gydytoja anesteziologė  reanimatologė 

Centrinis anesteziologijos skyrius, LSMU ligoninė Kauno Klinikos, Kaunas (Lietuva) 

-Anesteziologija bendrojoje chirurgijoje, urologijoje, otorinolaringologijoje, didžiųjų abdominalinių operacijų metu 

-Anesteziologija kepenų transplantologijoje 

-Medicininė edukacija 

-Paslaugų kokybės gerinimas 

-Netechninių įgūdžių svarbos propagavimas 

- Pacientų sauga perioperaciniu laikotarpiu 

 
2019-02-01–Šiuo metu Asistentė 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas 

- Įvairių praktinių kursų rengimas ir vedimas medicinos studentams, gydytojams rezidentams ir slaugos 
specialistams 

- Paskaitos, seminarai, praktikos darbai medicinos V kurso studentams 

- Medicininė edukacija 

- Įrodymais pagrįstos medicinos propagavimas 

mailto:traskaitevilma@gmail.com
http://kaunoklinikos.lt/
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- Netechninių kompetencijų ugdymas 

 

 
2019-11-01–Šiuo metu Gydytoja anesteziologė reanimatologė 

Skubiosios pagalbos skyrius, LSMU ligoninė Kauno klinikos 

- Kritinių būklių pacientų priežiūra skubiosios pagalbos skyriuje 

- Darbas traumos komandoje 

- Darbas su insulto klasterio pacientais 

- Medicininė edukacija 

 
2019-12-15–Šiuo metu Specialistė 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnyba, Kaunas 
(Lietuva) 

▪ Operacinių darbo koordinavimas 

▪ Duomenų analizė 

▪ Pacientų saugos strategijos diegimo Kauno klinikose vadovė 

▪ Pacientų skundų ir nepageidavimų įvykių analizė 

 
2018-11-–Šiuo metu ESAIC Nacionalinių anesteziologijos draugijų komiteto narė 

Europos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos draugija 

▪ Lietuvos anesteziologų ir intensyviosios terapijos gydytojų interesų atstovavimas komitete 

▪ Aktyvus bendravimas su kitais komiteto nariais 

▪ Dalyvavimas su komiteto veikla susijusiuose renginiuose 

 
2018-–Šiuo metu OLA ir EDAIC 1 dalies egzaminavimo centro koordinatorė 

Europos anesteziologų draugija 

▪ Bendravimas ir bendradarbiavimas su ESA Egzaminavimo komiteto rengiant OLA ir EDAIC 1 dalies 
žinių patikrinimus 

▪ OLA ir EDAIC 1 dalies egzaminų rengimas ir koordinavimas Lietuvoje 

 

                        2020 – Šiuo metu       Europos sąjungos projektų vadovė ir koordinatorė: 

- ENVISION (koordinatorė) 

- COVend (vadovė) 

 

                           2021 – Šiuo metu         Lietuvos anesteziologų reanimatologų draugija 

                                                              -Tarybos narė  

 
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 
 

2008-–2014 Medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir medicinos gydytojo 
kvalifikacija 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas (Lietuva) 

 
2014-–2018 Anesteziologijos reanimatologijos rezidentūra 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Kaunas (Lietuva) 
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2019 Europos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos diplomantė 

(EDAIC) 
 

                      2020 – Šiuo metu   Doktorantūros studijos 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Anesteziologijos klinika 

 
 
ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

 
Gimtoji kalba lietuvių 

 
 

Užsienio kalbos 

 

 
anglų C2 C2 C2 C2 C2 

 

vokiečių A1 A1 A1 A1 A1 

rusų B1 B1 A2 A2 A2 

ispanų A1 A2 A1 A1 A1 

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas  

 

Bendravimo gebėjimai ▪  Puikūs komunikacijos įgūdžiai lietuvių ir anglų kalbomis, tiek žodžiu, tiek raštu 

▪ Kokybės gerinimo procesai 

▪ Į sprendimų paiešką orientuotas bendravimas 

▪ Viešojo kalbėjimo, paskaitų ir pranešimų rengimo ir pristatymo įgūdžiai 

▪ Įvairių kursų, konferencijų ir kitų renginių organizavimo įgūdžiai 

▪ Darbas komandoje įvairiose grandyse 

▪ Diskusijų moderavimo įgūdžiai 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Organizaciniai įgūdžiai įgyti kelis metus iš eilės rengiant įvairias mokymo sesijas, kursus ir 
konferencijas gydytojams ir rezidentams, tiek nacionalinius, tiek tarptautinius renginius. 

▪ Vadovavimo įgūdžiai tobulinami dirbant Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnyboje 
pirmininkaujant komisijoms, darbo grupėms, projektams. 

SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu 
Informacijos 

pateikimas žodžiu 
 

 

IELTS 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

Kursai ▪ "Fundamental Critical Care Support" Society of Critical Care Medicine rengiamas kursas 

▪ Kursas"Basic Assessment and Support in Intensive Care" 

▪ CEEA kursas "Neurology, Locoregional Anaesthesia and Pain Therapy" 

▪ CEEA kursas "Cardiovascular" 

▪ Teach the teachers kursas"Methods of Ultrasound in Anaesthesiology and Intensive Care 
Medicine" 

▪ 11th Course for Ultrasound in Critical Care 

▪ Advanced Airway Management kursas rengiamas Royal College of Anaesthetists 

▪ Teach The Teacher (TTT) kursas, Europos anesteziologų draugija. 

 

Narystė ▪ Europos anesteziologijos ir inetnsyviosios terapijos draugija (European Society of Anaesthesia and Intensive Care) 

▪ Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugija 

▪ Anesteziologijos klubas 

 

Publikacijos ▪ Lamperti M, Biasucci DG, Disma N, Pittiruti M, Breschan C, Vailati D, Subert M, Traskaite V, Macas A, 
Estebe JP, Fuzier R, Boselli E, Hopkins P. European Society of Anaesthesiologyguidelines on peri-
operative use of ultrasound-guided for vascular access (PERSEUS vascular access). Eur J Anaesthesiol. 
2020;37(5):344‐376. doi:10.1097/EJA.0000000000001180 

▪ Pre-operative evaluation of adults undergoing elective noncardiac surgery. De Hert, Stefan*; Staender, 
Sven; Fritsch, Gerhard; Hinkelbein, Jochen; Afshari, Arash; Bettelli, Gabriella; Bock, Matthias; Chew, 
Michelle S.; Coburn, Mark; De Robertis, Edoardo; Drinhaus, Hendrik; Feldheiser, Aarne; Geldner, Götz; 
Lahner, Daniel; Macas, Andrius; Neuhaus, Christopher; Rauch, Simon; Santos-Ampuero, Maria Angeles; 
Solca, Maurizio; Tanha, Nima; Traskaite, Vilma; Wagner, Gernot; Wappler, Frank. European Journal of 
Anaesthesiology. (2018). 

▪ Traskaite V, Urbanaite D, Stasaitis K, Trepenaitis D, Macas A. Post-anaesthesia care, intensive care and 
high dependency units. Health sciences in Eastern Europe, p. 80-84. 

▪ Traskaite V, Gelmanas A, Tamosiunas R, Maleckas A, Macas A. General and anaesthesiological approach on 
damage control resuscitation for trauma patients. Health sciences in Eastern Europe, p. 226-232. 

▪ Abstract PR142: Neuromarkers Value for Prediction of Severe Traumatic Brain Injury Patients In- Hospital 
Mortality. Bilskiene, Diana & Vilke, A & Traškaitė, Vilma & Bieliauskaite, D & Macas, Andrius. (2016). 
Anesthesia & Analgesia. 123. 176-177. 10.1213/01.ane.0000492545.42359.d7. 

▪ Value of neuromarkers s100b and nse for mortality and outcome prediction after TBI. A. Vilkė, V. Traškaitė, 
D. Bilskienė, I. Jarutienė, V. Skaraitė, R. Vilcinis, A. Tamašauskas, A. Macas. Health sciences in eastern 
europe. 2017. 

 

Stažuotės ▪     Savaitės stažuotė Reikjavimo medicinos klinikoje, Islandija. 

▪ Savaitės stažuotė ir praktiniai mokymai anesteziologijos kepenų transplantacijos metu srityje. Gentas, 
Belgija. 

▪ Vieneri rezidentūros metai praleisti Didžiosios Britanijos Queen's ligoninėje. 

▪ 2018 Lapkritis - mėnesio trukmės stažuotė Groningeno ligoninėje (Olandija), orientuota į  anesteziologiją 
kepenų transplantacijų ir kitų hepatobiliarinių operacijų metų. 

▪ 2019 liepa-rugsėjis: 3 mėnesių stažuotė Barselonoje, Bellvitge ligoninėje transplantacijų organizavimo, kepenų 
transplantologijos ir anbesteziologijos hepatopankreatobiliarinės chirurgijos  srityse. 

 
Mookymas ir edukacija ▪ Ultragarso panaudojimo anesteziologijoje ir intensyviojoje terapijoje kursų lektorė. Lietuvos 

sveikatos mokslių universitetas. 

▪ Lektorė kursuose "Kvėpavimo takų palaikymas", "Centrinės venos katetrizacija" ir "Neuraksialinės  blokados". 
Praktiniai mokymai studentams. 

▪ Kardiopulmoninio gaivinimo užsiėmimų lektorė. 

▪ Kurso „Ūminių poanestezinių būklių valdymas: simuliacijų kursas“ lektorė ir organizatorė. 

▪ Europos anesteziologų draugijos simuliacijos kursų "Krizė operacinėje ir paciento saugumas" 
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organizacinio komiteto narė. 

▪ Simuliacijų kurso "Krizė ANG operacinėje ir poanestezinėje palatoje" organizatorė ir lektorė. 

 

Klinikinė patirtis ▪ Anesteziologija bendrojoje ir urgentinėje chirurgijoje, taip pat didžiųjų pilvo operacijų metu, kepenų 
transplantologijoje. 

▪ Anesteziologija urologijoje, otorinolaringologijoje ir kitose srityse. 

▪ Intesyvioji terapija ūmių ir gyvybei grėsmingų būklių metu Skubiosios pagalbos skyriuje. 

▪ Domėjimosi sirtys: anesteziologijos ir intensyviosios terapijos naujovės, infuzoterapija ir 
hemodinamikos vertinimas bei metodai, anesteziologija kepenų transplantacijų ir kitų 
hepatobiliarinių operacijų metu. 

 
Kitos domėjimosi sritys ▪ Kokybės vadyba ir gerinimo procesai.  

▪ Netechninių įgūdžių svarba kasdieniniame darbe. 

▪ Pacientų sauga. 

▪  Pacientą orientuotos sveikatos priežiūros propagavimas. 

▪ Žmogiškieji veiksniai ir jų įtaka kasdieniam darbui, psichologinis saugumas. 

▪ Organizacijų kultūra.   

 

Rekomendacijos Prof. Dr. Andrius Macas 

Anesteziologijos klinikos vadovas 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos  

El. paštas: andrius.macas@kaunoklinikos.lt 

Tel: +370 637 326371 

mailto:andrius.macas@kaunoklinikos.lt


LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

MEDICINOS AKADEMIJOS 

ANESTEZIOLOGIJOS KLINIKOS DOKTORANTĖS 

VILMOS TRAŠKAITĖS – JUŠKEVIČIENĖS 
 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

2021 lapkričio 5 d.  

 

Gerbiami Senato nariai,  

Esu Vilma Traškaitė – Juškevičienė, Kauno klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė ir 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Medicinos akademijos, Anesteziologijos klinikos doktorantė bei 

Doktorantų tarybos pirmininkė. Kreipiuosi į Jus, nes manau, kad esu tinkama kandidatė atstovauti LSMU 

doktorantus LSMU Senate ir tikiu, kad turimos žinios ir patirtis padės sėkmingai bendradarbiauti bei leis dar geriau 

įsitraukti į universitete vykstančius procesus taip atstovaujant doktorantų interesus. Norėčiau tikėti, kad 

bendradarbiavimas bus naudingas ne tik doktorantams, bet ir Senatui bei visam universitetui, nes užtikrinant 

visapusišką požiūrį į vyksiančius procesus ir įvairių grupių įsitraukimą, galima dalintis sukaupta patirtimi, bei 

vystyti naujas, inovatyvias idėjas, padedančias efektyviai dirbti sprendžiant kompleksinius klausimus ir kuriant 

naujosiomis vertybėmis pagrįstą organizacijos kultūrą, atliepiančią visų bendruomenės narių lūkesčius.  

Mano kelias universitete prasidėjo dar 2008 metais, įstojus į tuometinį Kauno medicinos universitetą 

(KMU). Pabaigusi medicinos studijas jau Lietuvos sveikatos mokslų universitete įstojau į anesteziologijos 

reanimatologijos rezidentūrą, kurią sėkmingai baigiau 2018 metais. Tiek medicinos studijų metu, tiek rezidentūroje 

supratau, kad siekiant būti geru gydytoju neužtenka vien klinikinių gydymo, diagnostikos ar techninių, procedūrų 

atlikimo įgūdžių. Ne mažiau svarbi yra mokslinė veikla, įrodymais pagrįstų medicinos principų diegimas kasdienėje 

praktikoje, dėl to savo veiklą siejau ne tik su klinikine praktika, bet ir moksline veikla – tapau kelių vadovėlių, 

publikacijų, mokslinių darbų ir tarptautinių gairių bendraautore. Mokslinė veikla yra neatsiejama nuo dalinimosi 

savo žiniomis, taigi nemažai laiko skyriau domėjimuisi medicinine edukacija ir baigusi rezidentūros studijas 

pradėjau dirbti LSMU Anesteziologijos klinikos asistente. Pradėjus domėtis šia sritimi teko perskaityti nemažai 

knygų, dalyvauti konferencijose ir simuliacijos kursuose, kurie padėtų įgauti daugiau reikalingų kompetencijų ir jas 

panaudoti kasdieniniame darbe. Džiaugiuosi, kad šia veikla galiu toliau užsiimti ir studijuodama doktorantūros 

studijose.  

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – itin svarbi Lietuvos švietimo sistemos dalis, turintis didelę 

ir šviesą bendruomenę. Dalyvavimas ir doktorantų atstovavimas Senate yra ne tik mano, kaip Doktorantų tarybos 

pirmininkės pareiga, bet ir garbė prisidėti sprendžiant svarbius klausimus bei atstovauti bendruomenės interesus. 

Tikiu, kad mano jau sukaupta patirtis, tiek dirbat LSMU, tiek klinikinėje praktikoje bei įvairiose Lietuvos ir užsienio 

nevyriausybinėse organizacijose, padės man tinkamai šią pareigą atlikti, o sukaupta vertinga patirtis pasitarnaus 

tolesnėje veikloje. Neabejoju, kad žiūrint ir einant viena kryptimi, vadovaujantis diskusijos būdu priimta vieninga 

nuomone, dirbant mėgstamą darbą galima pasiekti užsibrėžtų ambicingų tikslų.  
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