DIREKTORĖ
RITA KABAŠINSKIENĖ

Gimimo metai:

1950-06-05

Išsilavinimas:

1968 - 1974 m. – Kauno medicinos institutas, vidaus ligų gydytoja
1981 - 1982 m. – Kauno medicinos institutas, vidaus ligų klinikinė
subordinatūra
2002 - 2005 m. – Kauno medicinos universitetas, magistrantūra, visuomenės
sveikatos vadyba

Darbinė veikla:

1974 – 1975 m. – internatūra, 2-a Kauno klinikinė ligoninė, terapeutas
1975 – 1978 m. – Kruonio ambulatorija, vedėja
1979 – 1981 m. – Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninė, terapeutas
1982 – 1983 m. – Kauno medicinos institutas, vidaus ligų katedra, jaunesnysis
laborantas
1985 – 1987 m. – Varėnos ligoninė, vyr. gydytojo pavaduotoja poliklinikos
reikalams
1987 – 1997 m. – Valkininkų kardiologinė ligoninė, kardiologė
1998 iki šiol – VšĮ Kauno slaugos ligoninė, direktorė
2009 m. iki šiol VšĮ Kauno slaugos ligoninė, vidaus ligų gydytoja

Visuomeninė veikla:


1999 m. iki šiol Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos valdybos narė



2000 m. Atviros visuomenės Instituto (OSI –New York) konkurso, už projektą
„Paliatyvios pagalbos skyriaus įkūrimas“, laimėtoja ir XIII pasaulinio kongreso
Monrealyje dalyvė



2003 – 2011 m. Kauno miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė



2003 - 2014 m. - Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos pirmininkė



2007 m. iki šiol Lietuvos skausmo draugijos valdybos narė



2007 – 2012 m. bendradarbiavo su Europos paliatyviosios pagabos asociacija
sudarant Europos paliatyviosios pagalbos atlasą



Dalyvavo tarptautinėse paliatyviosios pagalbos konferencijose – Lenkijoje,
Vengrijoje, seminaruose Austrijoje, lankėsi paliatyviosios pagalbos įstaigose –
Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Niujorke.
Užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Šv. Luko hospisu Londone.



Tarptautinės Hospisų ir paliatyvios pagalbos asociacijos (IAHPC) narė



Europos paliatyvios pagalbos asociacijos (EAPC) narė



Aktyviai dalyvavo darbo grupėse Kauno m savivaldybėje, SAM ruošiant šiuos
dokumentus: MN 80:2000 „Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“, „Dėl
paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų
aprašo patvirtinimo“, „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų įkainių“.



Paliatyviosios pagalbos idėjų platintoja / skleidėja per konferencijas,
žiniasklaidą, TV, radiją

Apdovanojimai:


2011 m. už gailestingumo darbus ir iniciatyvas „Šiluvos Dievo Motinos
medalis“ - arkivyskupas S. Tamkevičius



2014 m. už nuopelnus Kauno miestui „ III laipsnio Santakos garbės
ženklas“ – Kauno miesto savivaldybės meras A. Kupčinskas

Užsienio kalbos:

Gimtoji kalba – lietuvių, rusų kalba – laisvai, anglų kalba – gerai

Šeimyninė padėtis:

Ištekėjusi, turi 3 sūnus

Asmeninės savybės:

Pareiginga, tvarkinga, sąžininga, kūrybiška, draugiška, nuoširdi, mėgstanti
naujoves, empatiška, altruistiška, gebanti dirbti komandoje, suburti kolektyvą
ir dirbti jame

Pomėgiai:

Kelionės, knygų skaitymas, domėjimasis paliatyviąja medicina, buvimas su
šeima

