
VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS 

 

KLINIKINĖS MEDICINOS INSTITUTAS 

Institute of Clinical medicine 
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1. AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1 
Hipertenzinės nėščiųjų būklės 

Hypertension in pregnancy 

Doc. dr. Dalia 

Laužikienė 

Docentė 

2 
Ekstragenitalinės ligos ir nėštumas. 

Extragenital disease and pregnancy 

Doc. dr. Dalia 

Laužikienė 

Docentė 

3 

Psichologinės konsultacijos nauda Akušerijos skyriuje 

The benefits of psychological counseling in the 

Department of Obstetrics 

Dr. Virginija 

Paliulytė 

Asistentė 

4 

Vyraujanti patologija VUL SK Nėštumo patologijos 

skyriuje 

The prevalent pathology in the Department of High Risk 

Pregnancy in VUH SK  

Dr. Virginija 

Paliulytė 

Asistentė 

5 
Donorinio pieno bankas: pirmųjų metų patirtis 

Donor human milk bank: the first year experience   

Doc. Jolita 

Zakarevičienė 

Docentė 

6 
Vilsono liga ir nėštumas 

Wilson's disease and pregnancy 

Prof. dr. Diana 

Ramašauskaitė 

Profesorė 

7 

Besimptomis gimdos plyšimas – literatūros apžvalga ir 

klinikinis atvejis 

Silent uterine rupture a literature review and a clinical case 

Prof. dr. Diana 

Ramašauskaitė 

Profesorė 

8 

Jaunų moterų ginekologinė sveikata praėjus 5 metams po 

juvenilinio kraujavimo gydymo 

Gynecological health of young women 5 years after the 

treatment of juvenile uterine bleeding 

Prof. dr. Žana 

Bumbulienė 

Profesorė 

9 

Histerosalpingo-kontrast-sonografijos (HyCoSy) duomenų 

analizė VUL Santaros klinikose  

Analysis of data on the use of hysterosalpingo-contrast-

sonography (HyCoSy) in Vilnius University Hospital 

Santaros klinikos 

Doc. dr. Daiva 

Bartkevičienė 

Docentė 

10 

Priešoperacinis ultragarsinis kiaušidžių patologijos 

palyginimas su histologiniais rezultatais 

Preoperative ultrasound diagnosis of adnexal masses 

compared to the histological outcome 

Doc. dr. Daiva 

Bartkevičienė 

Docentė 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1 
Nėščiųjų, sergančių diabetu, numatomo 

vaisiaus svorio ir gimimo svorio palyginimas 

Gerda 

Česnaitė 

Dr. Gintautas 

Domža 
Lektorius 

2 Priešlaikinio gimdymo profilaktika  Ieva Čėsnienė 
Prof. dr. Diana 

Ramašauskaitė 
Profesorė 

3 
Comparison of different techniques of 

caesarean delivery   
Ortal Berger 

Prof. Diana 

Ramašauskaitė 
Professor 
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4 

Ūminis difuzinis peritonitas po kiaušidės 

dermoidinės cistos plyšimo: klinikinis atvejis 

ir mokslinės literatūros apžvalga 

Matas 

Mongirdas 

Dr. Diana 

Bužinskienė 
Asistentė 

5 

Progestinų, naudojamų hormoninėje 

kontracepcijoje, klasifikacija ir terapinės 

savybės 

Eglė 

Brokaitaitė-

Bareikienė 

Prof. dr. Žana 

Bumbulienė 
Profesorė 

6 
Vaisiaus virškinamojo trakto anomalijų 

ultragarsinė diagnostika 

Kristina 

Savickaitė 

Doc. Audronė 

Arlauskienė 
Docentė 

7 
Paauglių policistinių kiaušidžių sindromo 

etiologija, diagnostika ir gydymas 

Žygimantas 

Mačys 

Prof. dr. Žana 

Bumbulienė 
Profesorė 

8 

Gimdyvių išmanymas apie naujagimių, 

kūdikių ir vaikų skiepų kalendorių ir skiepų 

naudą. 

Akvilė 

Gedminaitė 

Dr. Virginija 

Paliulytė 
Asistentė 

9 
Gimdos kaklelio vėžio operacinio gydymo 

rezultatų retrospektyvinė analizė 

Ieva 

Chodzkaitė 

Dr. Vilius 

Rudaitis 
Asistentas 

10 
Ureaplazminės infekcijos įtaka nėštumo 

komplikacijoms 
Ugnė Žiemytė 

Doc. dr. Daiva 

Bartkevičienė 
Docentė 

 

2. ANESTEZIOLOGIJOS IR REANIMATOLOGIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1 Didelių vitamino C dozių terapija kritinių būklių 

onkohematologiniams ligoniams septinio šoko metu 

High dose vitamin C therapy for septic shock in critically 

ill oncohaemathological patients 

Šarūnas 

Judickas 

Jaunesnysis 

asistentas 

2 Azoto suboksido panaudojimas bendrosios nejautros metu: 

dviejų inhaliacinės nejautros metodų palyginimas 

Use of nitrous oxide in general anesthesia:comparison of 

two inhalation anesthesia methods 

Darius 

Činčikas 

Docentas  

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo V. 

Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1 

Sepsio ir sepsinio šoko diagnostikos 

kriterijų atnaujinimo įtaka sepsio paplitimo 

tyrimams 

Greta 

Sakalauskaitė 

Saulius 

Vosylius 

Docentas 

 

2 
Eritrocitų masės transfuzijų optimizavimo 

taktika perioperaciniu laikotarpiu  

Ignas 

Milkevičius 

SauliusVosylius Docentas 

3 
ERAS protokolų taikymas laparoskopinėje 

kolorektalinėje chirurgijoje VUL SK  

Karolina 

Kaunaitė 

Eglė 

Kontrimavičiūtė 

Docentė  

4 

Informuoto paciento sutikimo anestezijai 

gavimo praktika ir anestezijos komplikacijų 

vertinimas Baltijos šalių anesteziologų 

reanimatologų požiūriu 

Lukas 

Gambickas 

Ieva Norkienė 

 

 

Docentė 

5 
130 klinikinės mitybos dienų intensyviosios 

terapijos skyriuose 

Jonas Tutkus 

 

Andrius 

Klimašauskas 

Docentas 

6 

Nuo receptinių opioidų priklausomų 

skausminių pacientų detoksikacijos 

ypatumai 

Gabija 

Valauskaitė 

Robertas 

Badaras 

Asistentas 

 

7 

Neinvazinio ir invazinio arterinio kraujo 

spaudimo palyginimas intensyvios terapijos 

skyriuje 

Rūta Grišiūtė Lukas 

Balčiūnas 

Lektorius 
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8 

Pooperacinės kognityvinės disfunkcijos 

nustatymas pacientams po bendrosios 

nejautros sevofluranu ir desfluranu 

Greta Bukelytė Vilma 

Kuzminskaitė 

Lektorė 
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3. AUSŲ. NOSIES, GERKLĖS IR AKIŲ LIGŲ KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1 

Gyslainės osteoma: klinikiniai atvejai ir literatūros 

apžvalga 

Choroidal ostheoma: clinical and genetic literature review 

  

Rasa Strupaitė 

 

jaunesnioji 

asistentė 

2 
Akių pokyčiai sergant Fabry liga 

Ocularfindings in Fabrys disease 

Rimvydas 

Stanislovas 

Ašoklis 

dr. docentas 

3 

Lėtinis atikoantralinis vidurinės ausies uždegimas. 

Epidemiologija, etiologija, patogenezė, klinikinė 

klasifikacija, diagnostika ir gydymas. Klinikinio atvejo 

nagrinėjimas 

Otitis media chronica aticoantralis. Epidemiology, 

etiology, phatogenesis, clinical classification, dignostics 

and treatment. Analysis of case report 

 

 

Vilma  Beleškienė 

 

 

dr. asistentė 

4 

Kochlearinė implantacija - kurtumo chirurginis gydymo 

metodas. Indikacijos,  implantavimo į sraigę principai, 

rezultatai, komplikacijos. Klinikinio atvejo nagrinėjimas 

Cochlear implantation – surgical treatment of hearing loss. 

Indications, strategy of cochlear approach, results, 

complications. Analysis of case report 

 

 

Vilma  Beleškienė 

 

 

dr. asistentė 

5 

Kraujavimas iš nosies:  nosies kraujavimo ypatumai, 

priežastys, įvairovė, diagnostika. Chirurginis ir 

konservatyvus kraujavimo iš nosies stabdymas. Urgentinė  

pagalba. Klinikinio atvejo nagrinėjimas 

Epistaxsis – specifics of nosebleed, causes, variety, 

diagnostics. Treatment approach:  surgical and conservative. 

Urgent help. Analysis of case report 

 

 

Arnoldas  

Morozas 

 

 lektorius 

6 

Miego apnėja. Epidemiologija, simptomatika, diagnostika, 

konservatyvaus ir chirurginio gydymo galimybės. 

Klinikinio atvejo nagrinėjimas 

Sleep apnea. Epidemiology, symptoms, diagnostics, 

conservative and surgical treatment methods. Analysis of 

case report 

 

Darius  Rauba 

 

 

dr. asistentas 

7 
Kaklo minkštųjų audinių pūliniai 

Neck soft tissue abscesses 

Arnoldas  

Morozas 
lektorius 

8 Inovatyvus keratokonuso diagnostikos ir gydymo metodai 
Saulius 

Galgauskas 
Docentas 

9 Kontaktiniu lesiu salygoti ragenos uzdegimai 
Saulius 

Galgauskas 
Docentas 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 
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1 
Inovatyvūs  pigmentinio retinito 

diagnostikos ir gydymo metodai. 

Gabrielė 

Kalvelytė 

Rasa Strupaitė jaunesnioji 

asistentė 

2 

Vokų meibomo liaukų disfunkcijos ir jų 

sąsajos su regimuoju darbu prie 

skaitmeninių ekranų . 

Ieva 

Ališauskaitė 

Saulius  

Galgauskas 

dr. docentas 

3 

Ragenos endotelio pokyčiai pacientams, 

sergantiems neovaskuline AMD ar diabetine 

makulopatija, taikant ilgalaikį gydymą anti-

KEAF vaistais. 

Rasa Poškutė Saulius 

Galgauskas 

dr. docentas 

 

4. GASTROENTEROLOGIJOS, NEFROUROLOGIJOS IR CHIRURGIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo V. 

Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1.  
Kepenų transplantacija – dabartis ir ateitis 

Liver transplantation - the present and the future 
V. Sokolovas docentas 

2.  
Ūminio apendicito naujojo diagnostikos algoritmo rezultatai 

The results of new diagnostic algorithm for acute appendicitis 
T. Poškus profesorius 

3.  

Sergančiųjų storosios žarnos vėžiu radiologinės, operacinės ir 

patologinės diagnostikos ypatumai 

Specifics of radiologic, intraoperative and pathologic 

diagnostic for colon cancer 

E. Poškus profesorius 

4.  
Kepenų metastazių chirurginis gydymas 

Surgical treatment of liver metastasis  
K. Strupas profesorius 

5.  
Nėštumas ir antinksčių patologija  

Pregnancy and andrenal pathology 
V. Beiša  profesorius 

6.  
Kasos cistiniai navikai 

Cystic tumors of the pancreas 
A. Šileikis profesorius 

7. 

Mažų poepitelinių darinių, diagnozuotų endoskpijos metu 

VUL Santaros klinikose 2009-2010 m. dinamika: 

retrospektyvinė analizė 

Characterization of dynamic of small sub epithelial lesions 

diagnosed endoscopically: retrospective analysis of cases 

diagnosed in Vilnius university hospital in year 2009-2010. 

R.Vaicekauska

s 
lektorius 

8. 

Hepatosteatozės vertinimas neinvaziniais tyrimais sergant 

lėtiniu virusiniu hepatitu C  

Characterization of hepatosteatosis by noninvasive test in 

patients suffering from hepatitis C 

A. Buivydienė asistentas 

9. 

Solitarinės tiesiosios žarnos opos: diagnostikos ir gydymo 

strategijos VULSK 

Solitary ulcers of rectum; diagnostic and treatment strategies 

in VUH Santaros clinics 

I. Stundienė asistentas 

10. 
Ilgalaikio namų parenterinio maitinimo rezultatai Lietuvoje 

Results of long term parenteral nutrition in Lithuania. 
E. Gavelienė docentas 

11. 
Chirurginio nutukimo rezultatų tyrimas 

The results of surgical treatment of morbid obesity G. Brimas  profesorius 

12. 
Pooperacinių išvaržų gydymo rezultatų tyrimas  

Results of incisional hernia surgical treatment A. Stašinskas  docentas 
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13. 
Kraujavimo virškinamajame trakte gydymo rezultatų tyrimas 

Gastroduodenal bleeding treatment results 
B. Buckus  

jaunesn. 

asistentas  

14. 
Terminės traumos gydymo rezultatų tyrimas  

Thermal trauma treatment results K. Darius asistentas 

15. 

Ūminio pankreatito ir jo komplikacijų gydymo rezultatų 

tyrimas  

Analysis of the results in the treatment of acute pancreatitis 

and its complications 

G. Brimas  profesorius 

16. 
Obstrukcinė uropatija naujagimystėje  

Neonatal obstructive uropathy 
V. Kazlauskas doktorantas 

17. 
Disgenetiškų gonadų histologijos ypatumai  

Histology of gonadal dysgenesis 
B. Vincel doktorantė 

18. 
Naujagimių apendicitas: diagnostikos ir gydymo ypatumai 

Neonatal appendicitis: diagnosis and treatment 
K.Trainavičius  asistentas 

19. 

Perkutaninė nefrolitotripsija anomalinėje inksto kolektorikoje 

( atvejo aprašymas) 

Percutaneous nephrolithotripsy in anomalic kidney colectory 

system ( case report) 

A. Želvys docentas 

20. 

Klinikiniai ir prostatos biopsijos rodikliai, prognozuojantys 

didelės rizikos prostatos karcinomą  

Clinical and initial biopsy parameters predicting high-risk 

prostate cancer 

A. Bakavičius 

jaunesn. 

asistentas  

21. 

Priešoperaciniai rodikliai prognozuojantys nepalankius 

prostatos karcinomos operacinio gydymo rezultatus 

Pre-operative parameters predicting unfavourable results of 

radical prostatectomy 

A. Bakavičius 

jaunesn. 

asistentas 

22. 
Inkstų akmenligės prevencija (Literatūros apžvalga) 

Prevention of the kidney stone disease ( literature review) 
A. Želvys docentas 

23. 

Šlapimo nelaikymas po laparoskopinių radikalių 

prostatektomijų (literatūros apžvalga)  

Incontinence after radical laparoscopic prostatectomy 

(literature review) 

A.Čekauskas 
asistentas, 

dr. 

24. 
Vitaminų stokos paplitimas tarp dialize gydomų pacientų 

Vitamin deficiency in dialysis patients 
E. Mačionienė asistentė 

25. 
Peritoninės dializės sukeltų peritonitų analizė 

Analysis of peritoneal dialysis associated peritonitis 
L. Rimševičius asistentas 

26. 

Autosominės dominantinės policistinės inkstų ligos klinikinių 

simptomų pasireiškimas  

Clinical presentation of autosomal dominant polycystic 

kidney disease 

M. Miglinas profesorius 

27. 

BK viruso sukelta nefropatija pacientams po inksto 

transplantacijos  

BK virus nephropathy and kidney transplantation 

M. Miglinas profesorius 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė  

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1 

Lėtine inkstų liga sergančių pacientų su 

prieširdžių virpėjimu antikoaguliacinis 

gydymas 

E. Avižienytė E. Mačionienė asistentė 

2 
Atspari gydymui CMV infekcija po inksto 

transplantacijos 
K. Čepanonytė L. Rimševičius asistentas 
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5. INFEKCINIŲ LIGŲ IR DERMATOVENEROLOGIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis) 
Vadovo V. 

Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Hepatito B viruso infekcijos reaktyvacija po KKLT: klinikinio 

atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga 

Reactivation of HBV infection after bone marrow 

transplantation: presentation of a clinical case and literature 

review. 

Ligita 

Jančorienė 

profesorė 

2. ŽIV užsikrėtusių pacientų kvėpavimo sistemos oportunistinės 

infekcijos: klinikinių atvejų apžvalga ir diferencinė diagnostika 

Pulmonary opportunistic infections in HIV-infected patients: 

review of clinical cases and differential diagnosis. 

Raimonda 

Matulionytė 

 

profesorė 

3. Erkinis encefalitas 2005 -2017 metų laikotarpiu: epidemiologija 

ir klinikinis pasireiškimas 

Tick borne encephalitis in years 2005-2017: epidemiology and 

clinical presentation 

Daiva 

Radzišauskienė 

 

asistentė 

4. Neuroboreliozės klinikiniai ypatumai 

Clinical presentation of neuroboreliosis 

Daiva 

Radzišauskienė 

asistentė 

5. Skirtingų aknės randų gydymo metodų palyginimas. 

Comparison of different treatment modalities for acne scars. 

 

Matilda 

Bylaitė-

Bučinskienė 

profesorė 

6. Gydymo efektyvumas sergant vitiligo. 

Overview of vitiligo treatment effectiveness 

 

Matilda 

Bylaitė-

Bučinskienė 

profesorė 

7. Visceralinė leišmaniozė imunosupresuotam asmeniui: 

klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga. 

Visceral leishmaniasis in immunosuppressed patient: 

presentation of a clinical case and literature review. 

Ligita 

Jančorienė 

 

 

profesorė 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. 

Lėtinio hepatito B antivirusinio gydymo 

Entekaviru saugumas, efektyvumas ir 

atsparumo vystymosi rizika Lamivudinu 

gydytiems ir negydytiems ligoniams: 

klinikinių duomenų analizė bei literatūros 

apžvalga. 

Algis 

Jaraminas 

Ligita 

Jančorienė 
profesorė 

2. 

Lėtinio C hepatito, sukelto 3 HCV genotipo 

infekcijos gydymas esant lėtinei inkstų ligai: 

klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros 

apžvalga. 

Roberta 

Vaikutytė 

Ligita 

Jančorienė 
profesorė 

3. 

Ištyrimo dėl ŽIV infekcijos Lietuvos gydymo 

įstaigose vertinimas ir svarba įgyvendinant 

PSO tikslus" 

Ieva Kubiliūtė 
Raimonda 

Matulionytė 
profesorė 

4. 
Pasiutligė Lietuvoje: klinikinis atvejis ir 

epidemiologijos aspektai 

Paulius 

Jacevičius 

Raimonda 

Matulionytė 
profesorė 

5. 
Sveikatos priežiūros darbuotojų požiūris į 

vakcinaciją nuo gripo Lietuvoje. 

Gabija 

Galinauskaitė 

Birutė 

Zablockienė 

jaunesnioji 

asistentė 
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6. 
Tuliaremija: klinikinių atvejų pristatymas ir 

literatūros apžvalga. 

Gabrielė 

Voluckytė-

Čybienė 

Birutė 

Zablockienė 

jaunesnioji 

asistentė 

7. 

Rozacija sergančiųjų asmenų 

gastroenterologiniai nusiskundimai ir 

sergamumas H. pylori. 

Živilė 

Lukošiūnaitė 

Jūratė 

Grigaitienė 
asistentė 

8. Sergančiųjų akne mitybos įpročiai. 
Gabrielė 

Adamonytė 

Rūta 

Gancevičienė 
docentė 

9. 
Atopinis dermatitas Lietuvoje: 

epidemiologinė 2018-2019 m. apžvalga 

Justina 

Mackevičiūtė 
Inga Kisielienė lektorė 

10. 

Mokymų programos skirtos sergantiems 

atopiniu dermatitu įtaka ligos eigai ir 

sunkumo laipsniui 

Austėja  

Žibūdaitė 
Inga Kisielienė lektorė 

11. 

2012-2018 metais VUL SK DVC sunkia 

žvyneline sergančių ir biologine terapija 

gydomų pacientų analizė. 

Akvilė  

Gliebutė 

Tatjana 

Karmazienė 
lektorė 

 

6. KRŪTINĖS LIGŲ, IMUNOLOGIJOS IR ALERGOLOGIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1.  Nutukimo hipoventiliacijos sindromas  

Obesity hypoventilation syndrome 

R. Gauronskaitė lektorė 

2.  Pleuros cista. Klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros 

apžvalga  

Case report and literature review: pleural cyst 

G. Cincilevičiūtė lektorė 

3.  Lėtinės trombinės embolijos sukelta plautinė hipertenzija 

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension 

I. Pocienė lektorė 

4.  Sarkoidozė. Klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros 

apžvalga  

Case report and literature review: sarcoidosis 

E. Danila  profesorius 

5.  Pirminių imunodeficitų (agamaglobulinemijų ir 

hipogamaglobulinemijų) komplikacijos  

Complications in primary immunodeficiencies 

(agammaglobulinemias and hypogammaglobulinemias) 

A. Blažienė docentė 

6.  Nepageidaujamos reakcijos jodoradiokontrastiniams 

preparatams: rizikos veiksniai, klinikiniai simptomai ir 

diagnostika  

Risk factors,clinical presentation and diagnostic of 

hypersensitivity reactions to radiocontrast media 

A. Blažienė docentė 

7.  Lėtinės spontaninės dilgėlinės gydymo metodų efektyvumo 

palyginimas  

Comparison of the effectiveness of different treatment 

modalities in chronic spontaneous urticaria 

A. Chomičienė lektorė 

8.  Kontaktinė alergija kosmetikos konservantams: penkerių metų 

analizė  

Five-year trends in contact allergy to cosmetics preservatives 

L. 

Malinauskienė 

docentė 

9.  Alerginių ligų sąsajos su aplinkos tarša Vilniaus mieste 

The relationship between allergic disease and environmental 

pollution in the city of Vilnius 

V. Kvedarienė 

 

vyresnioji 

mokslo 

darbuotoja 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30079600
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10.  Alerginės reakcijos medicininių intervencijų ir manipuliacijų 

metu 

Allergic reactions during medical interventions and 

manipulations 

V. Kvedarienė 

 

vyresnioji 

mokslo 

darbuotoja 

11.  Pointubacinė trachėjos stenozė. Etiologija, diagnostika. 

Radikalus ir paliatyvus gydymas  

Post-intubation tracheal stenosis. Etiology, diagnostics. 

Surgical  management 

R. Janilionis docentas 

12.  Intralobarinė plaučių sekvestracija. Patologinė anatomija, 

diagnostika, chirurginis gydymas  

Intralobar pulmonary sequestration. Pathology, diagnostics 

and surgical management 

R. Janilionis docentas 

13.  Tracheostomija. Indikacijos, metodika; komplikacijos artimu 

bei atokiu pooperaciniu laikotarpiu  

Tracheostomy. Indications and most common errors 

R. Janilionis docentas 

14.  Stemplės divertikulai. Etiologija, simptomatika, diagnostika. 

Chirurginio gydymo principai. Komplikacijos po operacijų 

Esophageal diverticula. Diagnostics and surgical management. 

Complications after surgical   procedures 

Ž. Jagelavičius asistentas 

15.  Pūlinis mediastinitas. Etiologija, diagnostika ir chirurginis 

gydymas  

Descending necrotising mediastinitis. Etiology, diagnostics 

and surgical management 

Ž. Jagelavičius asistentas 

 

7. NEUROLOGIJOS IR NEUROCHIRURGIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo V. 

Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. 
Autoimuniniai encefalitai ir epilepsijos priepuoliai  

Seizures and autoimmune encephalitis 

R.Mameniškienė Prof. 

2. 
Klajoklio nervo stimuliacija ir pažintinės funkcijos  

Cognitive functions and nervus vagus stimulation 

R.Mameniškienė Prof. 

 
Migralepsija  

Migralepsy 

R.Mameniškienė Prof. 

3. 

Klinikinių ir demografinių duomenų sąsaja su obstrukcinės 

miego apnėjos išreikštumu  

Obstructive sleep apnea–hypopnea and related clinical and 

demographic features 

R.Mameniškienė, 

E.Sakalauskaitė-

Juodeikienė 

Prof., 

dokt. 

4. Epilepsija ir savižudybės (Suicide in epilepsy) R.Mameniškienė Prof. 

5. 
Šeiminė ir sporadinė ankstyvos pradžios Alzheimerio liga. 

Familial and sporadic early-onset Alzheimer's disease 

G.Kaubrys Prof.  

6. 
Hantingtono ligos fenotipo įvairovė  

Phenotypic variations of Huntington's disease 

R.Kaladytė 

Lokominienė 

Asist. 

7. 
Sustingusio žmogaus sindromas  

Stiff-person syndrome 

R.Kaladytė 

Lokominienė 
Asist. 

8. 

Nauji išsėtinės sklerozės diagnostikos kriterijai klinikinėje 

praktikoje  

New multiple sclerosis diagnostic criteria in clinical practice 

R. Kizlaitienė Doc. 
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9. 

SPECT/CT klinikinis pritaikymas pacientams turintiems 

juosmeninės stuburo dalies osteochondrozę ir juosmens 

skausmus 

R. Kvaščevičius Lekt. 

10. 

Stuburo sagitalinio balanso sutrikimas ir korekcija 

pacientams turintiems 1-2 segmentų stuburo kanalo stenozę ir 

degeneracinę listezę  

R. Kvaščevičius Lekt. 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

MF 

1. 

Spontaninės aneurizminės kilmės SAH 

vėlyvųjų komplikacijų prognostiniai veiksniai 

ir jų vertinimas  

Lukas 

Piliponis 
S. Ročka Prof. 

2. 

Sergančiųjų išsėtine skleroze 

imunomoduliuojančio gydymo vartojimo 

drausmingumas  

D. Pileckė N. Giedraitienė Asist. 

3. 

Sergančiųjų Alzheimerio liga pacientų ir 

prižiūrinčių asmenų nuomonė apie pacientų 

kognityvinius ir kasdienės veiklos sutrikimus  

G. Navickaitė G. Kaubrys Prof. 

4. 

Reti sergančiųjų išsėtine skleroze simptomai 

ir sindromai: klinikinių atvejų pristatymas ir 

literatūros apžvalga  

Ieva Levutaitė 

R. Kizlaitienė, 

E. 

Sakalauskaitė-

Juodeikienė 

Doc., dokt. 

5. 

Miego arterijų struktūrinių ir funkcinių 

pokyčių ryšys su ūminių galvos smegenų 

kraujotakos sutrikimų rizika  

Julija Grigaitė 
D. Jatužis,  

R. Masiliūnas 
Prof., dokt. 

6. 

Anestezijos rūšies reikšmė mechaninės 

trombektomijos gydant ūminį išeminį insultą 

baigčiai  

Lukas 

Šalaševičius 
A. Vilionskis Asist. 

7. 

Viršutinių galūnių proksimaline pareze 

manifestavusi Laimo neuroboreliozė: 

klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros 

apžvalga  

I. Beržanskytė J. Valaikienė Doc. 

8. 

Galvos pasukimo testo ir kitų elgsenos 

pokyčių vertinimo svarba demencija 

sergantiems pacientams  

Milda 

Rančelytė 

A. 

Vaitkevičius 
Asist. 

9. 

Gerybinio paroksizminio pozicinio galvos 

svaigimo diagnostika ir gydymo taktikos 

pasirinkimas: Lietuvos gydytojų apklausa  

D.Valančius K.Ryliškienė Asist. 

10. 
Jaunų žmonių galvos smegenų infarktas: 

rizikos veiksniai ir ilgalaikės pasekmės  
R. Mineikytė K.Ryliškienė Asist. 

11. 
Retų pirminių galvos skausmų charakteristika 

ir gydymas  
Ž.Žalalytė K.Ryliškienė Asist. 

12. 
Vilniaus regiono gyventojų žinios apie insulto 

rizikos veiksnius ir ankstyvuosius požymius 

Aivaras 

Atkočiūnas 
Dalius Jatužis Prof. 

 

8. PSICHIATRIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. 
Sapnai: ką sapnuoja skirtingų profesijų asmenys (Dreams: 

What do dream a people with different professions) 

R.Balčiūnas lektorius 
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2. 
Sapnų pokyčiai psichoterapijos proceso metu (Changes in 

dreams during the psychotherapy process) 

R.Balčiūnas lektorius 

3. 

Psichiatrinių ir somatinių sutrikimų turinčių pacientų sapnų 

skirtumai  

Differences in dreams between patients with psychiatric and 

somatic disorders 

R.Balčiūnas lektorius 

4. 

Paciento, jo gydančio gydytojo, kito personalo ir 

psichoterapeuto požiūrio į paciento gydymosi procesą ir jo 

rezultatus skirtumai  

Differences in the attitude of the patient, his attending 

physician, other staff and psychotherapist on the patient's 

treatment process and its outcome 

R.Balčiūnas lektorius 

5. 

Skirtumai suvokiant mitus ir pasakas pas skirtingas diagnozes 

turinčius pacientus  

Differences in the perception of myths and tales in patients 

with different diagnoses 

R.Balčiūnas lektorius 

6. 

Skirtingas karo traumos pasireiškimas skirtinguose karuose 

dalyvavusiuose kariuose 

Different manifestations of war trauma in the participants of 

different wars 

R.Balčiūnas lektorius 

7. 

Agresijos ir paranojos sąsajos su pasirenkama profesija 

(kariuomenės ir policijos kintamieji)  

Aggression and paranoia interactions with the chosen 

profession (police and military variables 

R. Balčiūnas lektorius 

8. 
Dietų taikymas gydant aktyvumo ir dėmesio sutrikimą 

ADHD and diets implementation 

S. Lesinskienė Profesorė 

9. 
Vaikų atliekamos vagystės ir jų gydymo galimybės 

Stealing children: treatment possibilities 

S. Lesinskienė Profesorė 

10. 

Pacientų ilgalaikio benzodiazepinų ir migdomųjų vartojimo 

pasekmes  

Influence of long term use of benzodiazepines end hypnotic 

medications on mental health 

A. Dambrava Lektorius 

11. 

Ilgalaikio benzodiazepinų ir migdomųjų medžiagų vartojimo 

įtaka kognityvinėms funkcijoms vyresniame amžiuje (LT 

kalba) 

A. Dambrava Lektorius 

12. 
Medicinos studentų psichoemocinės sveikatos tyrimas. 

Survey of psychoemotional health of medical students 

S. Lesinskienė Profesorė 

13. 

Onkologinių pacientų depresijos biožymenys. Mokslinės 

literatūros apžvalga  

Biomarkers of Depression in Cancer Patients. Literature 

Review. 

G. Bulotienė Asistentė 

14. 
Elektroimpulsinės terapijos (šiuolaikinio elektros šoko) 

taikymo galimybės psichikos ligų gydyme (tik LT kalba) 
M. Mačiulis Profesorius  

15. 
Priklausomybės ligų komorbidiškumo su psichikos ligomis 

tyrimas (tik LT kalba) 
M. Mačiulis Profesorius  

16. 

Žala sveikatai ir psichosocialinės pasekmės piktnaudžiaujant 

labiausiai žmogaus psichikai kenkiančiomis lakiosiomis 

medžiagomis (tik LT kalba) 

M. Mačiulis Profesorius  

17. 
Reklamų draudimo įtaka priklausomybės ligomis sergančių 

pacientų sveikimo pokyčiams (tik LT kalba) 
V.Andrejauskienė lektorė 

 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 
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Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. 

Kanapių vartojimas tarp šizofrenijos spektro 

sutrikimais sergančių pacientų: demografinių 

ir socialinių faktorių, funkcionavimo bei 

vaistų vartojimo tyrimas 

Greta 

Grigentytė 

Laurynas 

Bukelskis 

Lektorius 

2. 
Nagų kramtymas klinikinėje vaikų ir 

paauglių psichiatro praktikoje 

Kamilė Pociūtė S. Lesinskienė Profesorė 

3. 

"PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9 

item ) ir GAD-7 (Generalized Anxiety 

Disorder -7 item ) klausimynų 

standartizacijos ir validizacijos ir 

patikimumo nustatymas" 

Kamilė 

Mienikytė-

Bieliūnienė 

R. Viliūnienė Docentė 

4. 
"Miunchauzeno sindromas: paplitimas 

Vilniaus mieste" 

Auksė 

Šileikytė 

R. Viliūnienė Docentė 

5. 
Muzikos terapijos poveikis pacientams 

sergantiems depresija 

Ieva 

Kasperavičiūtė 

A. Navickas Docentas  

 

9. REUMATOLOGIJOS TRAUMATOLOGIJOS ORTOPEDIJOS IR 

REKONSTRUKCINĖS CHIRURGIJOS KLINIKA 

 Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Gydymo TNFα blokatoriais sukelta psoriazė - klinikinio atvejo 

analizė ir literatūros apžvalga 

Onset of psoriasis after treatment with TNF blocker:  case 

report and  literature review 

I.Butrimienė Profesorė 

2. Pooperacinis galūnių ilgio skirtumo vertinimas (tarp stebėtojų) 

pooperaciniame skaitmeniniame radiologiniame vaizde  

Postoperative limb length difference (inter observer) on a 

postoperative digital pelvic radiograms 

N.Porvaneckas Profesorius 

3. Pirmojo padinio piršto sąnario artrozės chirurginio gydymo 

rezultatai, atlikus rezekcinę artroplastiką 

Results of supramaleolar osteotomies in the treatment of 

asymmetric ankle joint osteoarthritis. 

A.Makulavičius Doktoranta

s 

4. Gyvenimo kokybė po dubens žiedo ir gūžduobių lūžių  

Quality of life after the pelvic ring and acetabular fractures 

I.Šatkauskas Docentas 

5. Peties sąnario nestabilumo operacinio gydymo galimybės ir jo 

rezultatų vertinimas 

Evaluation of the shoulder instability surgical treatment 

S.Ryliškis Asistentas 

6. Stuburo slankstelių lūžių klinikiniai ir radiologiniai ypatumai, 

jų koreliacija bei sąsajos su rizikos veiksniais moterims 

pomenopauziniu periodu 

Clinical and radiological peculiarities of the lumbar vertebral 

fracture, their correlation and relationships with risk factors in 

women during the postmenopausal period 

V.Uvarovas  Profesorius 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 
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1. 

Pacientų, sergančių sistemine skleroze, 

gydymo autologine kamieninių kraujodaros 

ląstelių transplantacija rezultatai  

K.Sukackaitė R.Rugienė Docentė 

2. 

Pacientų gyvenimo kokybės dinamikos 

vertinimas ankstyvuosiuose uždegiminio 

artrito laikotarpiuose  

J.Mironova S.Stropuvienė Docentė 

3. 

Skirtingų laboratorinių ir instrumentinių 

tyrimų vertė identifikuojant latentinę 

tuberkuliozę reumatologinėmis ligomis 

sergantiems pacientams prieš pradedant 

gydymą biologine terapija Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros klinikų 

Reumatologijos centre  

F.Bikelytė I.Arštikytė Asistentė 

4. 
Autouždegiminės ligos – klinikinio atvejo 

analizė ir literatūros apžvalga.  
G. Liebutė D.Miltinienė Asistentė 

5. 
Galūnės augimo sutrikimas dėl periferinės 

inervacijos pažeidimo 
P. Bartuševičius M.Minderis 

Rez. 

vadovas 

6. 
Neįprastas Dupuytren’o kontraktūros 

pasireiškimas 
 L. Bandzaitė   M.Minderis 

Rez. 

vadovas 

 

10. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Pacientų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote palyginimas: 

kojų arterijų kompiuterinės tomografijos angiografija ir kojų 

konvencinė angiografija 

A comparison of radiation exposure between diagnostic CTA 

and DSA examinations of arteries of the lower limb 

Arminas 

Skrėbūnas 

jaunesn. 

asistentas, 

doktorantas 

2. Pilvinės aortos aneurizmos sienelės histologiniai skirtumai 

besimptomių ir simptomių ar plyšusių aneurizmų atvejais 

Histological differences of the abdominal aortic wall between 

patients with asymptomatic and symptomatic or ruptures AAA)  

Arminas 

Skrėbūnas 

Jaunesn. 

asistentas, 

doktorantas 

 

3. Ūminiai koronariniai sindromai ir prieširdžių virpėjimas  

Acute Coronary Syndromes in Patiens with Atrial Fibrilation 

Pranas Šerpytis Profesorius 

4. Delyras intensyviojoje kardiologijos 

Delerium in Intensive Cardiac Care 

Pranas Šerpytis Profesorius 

5. Didieji kraujavimai intensyvios kardiologijos skyriuje  

Major Bleeding in Acute Cardiac Care 

 Pranas Šerpytis Profesorius 

6. Kardiogeninis šokas ir jo gydymo galimybės  

Treatment Options in Patiens with Cardiogenic Shock 

Pranas Šerpytis Profesorius 

7. Kardiogeninis šokas ir jo gydymo galimybės  

Treatment Options in Patiens with Cardiogenic Shock 

Pranas Šerpytis Profesorius 

8. Trumpalaikiai kritinės aortos vožtuvo stenozės gydymo 

rezultatai taikant perkateterinį aortos vožtuvo implantavimą, 

aortos vožtuvo balioninę valvuloplastiką arba aortos vožtuvo 

protezavimo operaciją chirurginiu būdu  

In hospital outcomes in patients with aortic stenosis treated by 

surgical aortic valve replacement, TAVI or aortic balloon  

valvuloplasty 

Giedrius 

Davidavičius 

Profesorius 

9. Ligonių hospitalizuotų dėl ST pakilimo miokardo infarkto 

hospitalinis mirštamumas 

Giedrius 

Davidavičius 

Profesorius  
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In hospital major adverse cardiovasular events in patients with 

STEMI treated by primary PCI 

10. Aortovainikinių jungčių operacijos ir perkutaninės koronarinės 

intervencijos efektyvumas gydant ligonius su kairės vainikinės 

arterijos kamieno liga 

Comparison of in-hospital outcomes of patients with left main 

disease and/or three vessel coronary artery disease treated by 

PCI and CABG  

Giedrius 

Davidavičius 

Profesorius  

11. Aortos aneurizmų chirurginis gydymas 

Surgery for Aortic syndroms 

Rimantas 

Karalius 

Docentas 

12. Aortos disekacija ir nėštumas 

Pregnancy and aortic dissection. 

Daina Liekienė Dr.,medikas 

tyrėjas 

13. Mini-invazinės transapikalinės mitralinio vožtuvo plastikos 

atokiųjų rezultatų analizė 

Late outcomes following minimally-invasive transapical 

mitral valve repair 

Kęstutis 

Ručinskas 

Mindaugas Budra 

Profesorius 

 

doktorantas, 

jaunesnysis 

mokslo 

darbuotojas 

14. Ūminio mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymas atliekant 

transapikalinę plastiką be dirbtinės kraujo apytakos 

Off-cardiopulmonary bypass transapical mitral valve repair in 

a patient with acute mitral regurgitation 

Kęstutis 

Ručinskas 

 

Mindaugas Budra 

Profesorius, 

doktorantas, 

jaunesnysis 

mokslo 

darbuotojas 

15. Pacientų su nuolatinės srovės kairį skilvelį asistuojančiu 

prietaisu inkstų funkcijos pokyčiai 

Changes in renal function in patients with left ventricular 

assist device (LVAD 

Vilius 

Janušauskas  

 

Edvinas 

Gaižauskas 

Asistentas, 

mokslo  

darbuotojas 

doktorantas, 

medikas 

tyrėjas 

16. Nuolatinės srovės kairį skilvelį asistuojančių prietaisų sukeltų 

koagulopatijų paplitimas ir antikoaguliacijos komplikacijos 

Prevalence of coagulopathies in patients with left ventricular 

assist device (LVAD) and complications of anticoagulation 

Vilius 

Janušauskas  

 

Edvinas 

Gaižauskas 

asistentas, 

mokslo 

darbuotojas 

doktorantas, 

medikas 

tyrėjas 

17. Nuolatinės srovės kairį skilvelį asistuojančių prietaisų 

infekcinių komplikacijų analizė 

Infectious complications in patients with left ventricular assist 

device (LVAD). 

Vilius 

Janušauskas  

 

Edvinas 

Gaižauskas 

asistentas, 

mokslo 

darbuotojas 

doktorantas, 

medikas 

tyrėjas 

18. Stambiųjų arterijų transpozicijos chirurginis gydymas 

(lietuvių kalba) 

Virgilijus Tarutis 

Karolis Jonas 

Profesorius, 

doktorantas 

jaunesnysis 

mokslo 

darbuotojas 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Retrospektyvinė pacientų, patyrusių apatinį 

miokardo infarktą, klinikos, komplikacijų ir 

išgyvenamumo analizė. 

 

Gintarė 

Neverauskaitė-

Piliponienė 

prof. Žaneta 

Petrulionienė 

 

 

Profesorė 

Vyriausioji 

mokslo 

darbuotoja 
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Konsultantas – dr. 

Rasa Kūgienė  

 

mokslų 

daktarė-

rezidentų 

vadovė 

2. Lietuvos vidutinio amžiaus vyrų ir moterų 

kardiometabolinių rizikos veiksnių 

paplitimas, tendencijos ir reikšmė vertinant 

kardiovaskulinę riziką. 

Emilija 

Petrulionytė 

Dr. Egidija 

Rinkūnienė   

 

prof. Žaneta 

Petrulionienė. 

Vyr.m. 

darbuotoja,  

 

profesorė 

 

3. Ilgo QT sindromo 11 tipo klinikinio atvejo 

analizė ir literatūros apžvalga  

Ieva 

Ramanauskaitė 

Doc. Jūratė 

Barysienė 

 

Konsultantė - Dr. 

Violeta Mikštienė 

docentė 

4. Kardiovaskulinių rizikos veiksnių analizė ir 

valdymas sergantiems prieširdžių virpėjimu 

Lina 

Matuliauskaitė 

Doc. Jūratė 

Barysienė 

Konsultantas prof.  

Germanas 

Marinskis 

docentė  

 

profesorius 

5. Įgyto IQT sindromo klinikinis atvejo analizė  

ir literatūros apžvalga  

Rūta Masiulienė Doc. Jūratė 

Barysienė,  

dr. konsultantas 

Violeta Mikšienė 

docentė  

 

6. Coronary artery fistulas: literature review 

and clinical cases 

Studentas Adil 

Anwar 

Doc. Sigita 

Glaveckaitė 

Docentė, 

Vyresnioji 

mokslo 

darbuotoja 

7. Pilvinės aortos aneurizmos maišo didėjimas 

po stengrafto implantavimo: aortos 

aneurizmos sienelės vaskuliarizacijos įtaka  

Rūta Žulpaitė Arminas 

Skrėbūnas 

jaunesn. 

asistentas, 

doktorantas 

8. Miego kūnelių navikai: klinikinio atvejo apie 

gigantinio naviko operacinį gydymą 

pristatymas ir literatūros apžvalga  

Simona Kygaitė Arminas 

Skrėbūnas 

jaunesn. 

asistentas, 

doktorantas 

9. Lėtinių žaizdų paruošimas odos 

transplantacijai, klinikinio atvejo 

pristatymas   

Rugilė 

Bražinskaitė  

 Dr. Ingrida 

Ašakienė  

lektorė 

10. Klinikinių atvejų aptarimas: kairiojo 

skilvelio pseudoaneurizmų gydymo taktika“ 

Žygimantas 

Abramikas 

Doc. Birutė 

Petrauskienė 

docentė 

11. Klinikinių atvejų aptarimas „Miokardo 

infarktas be obstrukcinės vainikinių arterijų 

ligos“ 

Arnas Rimkus Doc. Birutė 

Petrauskienė 

docentė 

12.  Muzikos terapija kardiologijoje  Linda Valiulytė Doc. Birutė 

Petrauskienė 

docentė 

13 Miego arterijų struktūriniai  ir funkciniai 

pokyčiai metaboliniu sindromu sergančiųjų 

pacientų grupėje ir jų ryšys su kitais 

kardiovaskuliniais rizikos veiksniais 

Aistė Pilkienė Jolita Badarienė 

Konsultantas 

Dalius Jatužis 

Vyr. m.d., 

Docentė 

 

Profesorius 

vyr.m.d. 

14. Antraciklinų sukelta kardiomiopatija: 

klinikinis atvejis ir priežiūros 

rekomendacijos 

Gintarė 

Lukočiūtė 

Jelena Čelutkienė Profesorė, 

vyr.m.d. 

 

11. VIDAUS LIGŲ, ŠEIMOS MEDICINOS IR ONKOLOGIJOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 
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Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis)* 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. 
Uždegimas ir koronarinė širdies liga 

Inflammation and coronary heart disease. 

Vilma 

Dženkevičiūtė 

Docentė 

2. 

Nėštumas ir kardiovaskulinė rizika (darbą gali atlikti studentas 

norintis ir galintis parašyti straipsnį) 

Pregnancy and cardiovascular risk 

Vilma 

Dženkevičiūtė 

Docentė 

3. 

Akromegalijos antropometriniai, klinikiniai ir gydymo 

ypatumai 

Anthropometric, clinical and treatment featuries in acromegaly 

Vaidotas 

Urbanavičius 

Docentas 

4. 

Antinksčių venų kateterizacijos rezultatų reikšmė nustatant 

hiperaldosteronizmo šaltinį 

Importance of adrenal venous sampling identifying the source 

of aldosteron secretion. 

Žydrūnė 

Visockienė 

Docentė 

5. 
Retos endokrininės ligos atvejo analizė ir literatūros apžvalga 

Rare endocrine disorder case report and literature review. 

Žydrūnė 

Visockienė 

Docentė 

6. 

Akromegalijos klinikinio pasireiškimo ir išeičių vertinimas 

Analysis of clinical manifestations and outcomes in 

acromegaly 

Agnė Abraitienė Asistentė 

7. 

Hiperprolaktinemijos priežasčių ir gydymo efektyvumo 

įvertinimas 

Analysis of hyperprolactinemia etiology and treatment efficacy 

Agnė Abraitienė Asistentė 

8. 

Diferencijuotos skydliaukės karcinomos klinikinių - 

patologinių rizikos veiksnių analizė 

Analysis of clinical and patological risk factors in 

differentiated thyroid carcinoma 

Romena 

Laukienė 

J. asistentė 

9. 

Pirmą kartą diagnozuotų 1 tipo cukriniu diabetu sergančiųjų 

antikūnų titro ir insulino dozių sąsajos 

Association of islet antibodies and insulin dose in newly 

diagnosed type 1 diabetes mellitus 

Kristina 

Švaikevičienė 

J. asistentė 

10. 

Gestaciniu diabetu sergančiųjų kūno svorio ir naujagimio 

išeičių analizė 

Analysis of body weight during pregnancy and noenatal 

outcomes in gestational diabetes mellitus 

Gintarė 

Naskauskienė 

Lektorė 

11. 

Gretutinių ligų gydymo ir kontrolės vertinimas pacientams 

sergantiems lėtiniu širdies nepakankamumu 

Managment of comorbidities in patients with with chronic 

heart failure 

Sandra 

Kasnauskienė 

Lektorė 

12. 

Pacientų, besikreipiančių į skubios pagalbos skyrių 

multimorbidiškumas ir polifarmacija 

Multimorbidity and polypharmacy in Emergency population 

Liucija 

Vaitkevičiūtė 

Lektorė 

13. 

Pacientų kreipimosi į Skubios pagalbos skyrių priežasčių 

analizė 

Analysis of causes of arrival to Emergency department 

Liucija 

Vaitkevičiūtė 

Lektorė 

14. 
Skausmo valdymas skubios pagalbos skyriuje 

Pain management in Emergency department 

Liucija 

Vaitkevičiūtė 

Lektorė 

15. 

Kardiovaskulinių rizikos veiksnių paplitimas Lietuvos žmonių 

populiacijoje (darbą gali atlikti studentas norintis ir galintis 

parašyti straipsnį) 

The prevalence of cardiovascular risk factors in the Lithuanian 

population 

Egidija 

Rinkūnienė 

Vyresnioji 

mokslo 

darbuotoja 

16. 

Stud. Giedrė Vaicenavičienė Kortizolio koncentracijos 

pokyčiai atliekant standartizuotą ūminio streso testą sveikų 25-

55 metų vyrų grupėje 

Neringa 

Burokienė 

Asistentė 
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Alterations of cortisol concentration during the standardized 

acute stress test among healthy men aged from 25 to 55 

17. 

Suaugusiųjų padidėjusio akispūdžio nustatymas ir klinikinė 

reikšmė 

Determination of adult eye pressure and clinical significance 

Kazys 

Simanauskas 

Asistentas 

18. 

Motinos pienu maitinamų ir nemaitinamų mažų vaikų 

sergamumas infekcinėmis ligomis 

Breastfeeding influence on children infectious diseases 

morbidity 

Kazys 

Simanauskas 

Asistentas 

19. 

Nėščiųjų anemija: paplitimas ir rizikos veiksniai VULSK 

šeimos medicinos centre  

Pregnancy anemia: prevalence and risk factors at the centre of 

family medicine of Vilnius university hospital Santaros klinikos 

Kazys 

Simanauskas 

Asistentas 

20. 

Skirtingų diagnostinių kriterijų sarkopenijai nustatyti 

palyginamasis tyrimas  

Comparison of different diagnostic criteria  of sarcopenia 

Vidmantas 

Alekna 

Profesorius 

21. 
Išsekimo sindromo ir depresijos sąsajos senyvame amžiuje 

Associations between depression and frailty in elderly 

Vidmantas 

Alekna 

Profesorius 

22. 
Senyvo amžiaus asmenų mitybos ir fizinio pajėgumo tyrimas 

Assessment of nutrition and physical activity in elderly 

Vidmantas 

Alekna 

Profesorius 

23. 

Išsekimo sindromo komponentų ir akselerometru įvertintų 

fizinio aktyvumo parametrų sąsajos 

Association of  frailty components with physical activity 

parameters derived from accelerometer 

Vidmantas 

Alekna 

Profesorius 

24. 
Sarkopenijos ir polipragmazijos sąsajos senyvame amžiuje 

Associations between sarcopenia and polypharmacy in elderly 

Marija 

Tamulaitienė 

Profesorė 

25. 

Senyvo amžiaus asmenų kognityvines funkcijas vertinančių 

metodų palyginimas (MOCA ir MMSE) 

Comparison of different assessment tools of cognitive function 

(MOCA and MMSE) in elderly 

Marija 

Tamulaitienė 

Profesorė 

26. 

Senyvo amžiaus žmonių ligotumo, vaistų vartojimo ir griuvimų 

tyrimas 

Assessment of polimorbidity, medication use and falls in 

elderly 

Marija 

Tamulaitienė 

Profesorė 

27. 

Kardiovaskulinės rizikos vertinimas (SCORE) esant išsekimo 

sindromui 

Cardiovascular risk assessment (SCORE) in people with frailty 

Asta 

Mastavičiūtė 

Asistentė 

28. 

Potencialiai netinkamų vaistų naudojimas terapinio profilio 

stacionariniuose skyriuose 

Potentially inappropriate medication use in general medicine 

wards 

Asta 

Mastavičiūtė 

Asistentė 

29. 

Senyvo amžiaus asmenų kognityvines funkcijas vertinančių 

metodų palyginimas (MOCA ir MMSE) 

Comparison of different assessment tools of cognitive function 

(MOCA and MMSE) in elderly 

Asta 

Mastavičiūtė 

Asistentė 

30. 
Perdegimo sindromas pirminėje praktikoje 

Burnout in primary care 

Jūratė 

Pečeliūnienė 

Asistentė 

31. 

Egzokrininis kasos nepakankamumas ir cukrinis diabetas 

pirminėje praktikoje 

Exocrine insufficiency and diabetes in primary care. 

Jūratė 

Pečeliūnienė 

Asistenė 

32. 

Diabetinė pėda: šeimos gydytojo vaidmuo. Literatūros 

apžvalga 

Diabetic foot: the role of family doctor 

Jūratė 

Pečeliūnienė 

Asistentė 
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33. 
Kognityviniai sutrikimai pirminėje praktikoje 

Cognitive impairment in primary care 

Jūratė 

Pečeliūnienė 

Asistentė 

34. 
Atvejo pristatymas 

Case presentation 

Jūratė  

Pečeliūnienė 

Asistentė 

35. 

Hiperprogresavimas taikant imuninės patikros slopiklius 

onkologijoje: naujo klinikinio fenomeno sisteminė apžvalga 

 Hyperprogression during immunotherapy with checkpoint 

inhibitors in oncology: systemic review of current knowledge 

Marius Strioga Asistentas 

36. 
Skydliaukės vėžio biologija. Sisteminė apžvalga 

Thyroid Cancer Biology. Systematic Review 

Edita Mišeikytė 

Kaubrienė 

Docentė 

37. 

CAR-T ląstelių terapija: veikimo principai ir taikymo 

perspektyvos gydant onkohematologinius susirgimus 

CAR-T cell therapy: mechanism of action and perspectives in 

treatment of hematological malignancies 

Valdas 

Pečeliūnas 

Asistentas 

38. 

Autologinė kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija 

autoimuninių susirgimų gydymui: literatūros apžvalga ir VUL 

SK rezultatų analizė 

Autologous stem cell transplantation in autoimmune disorders: 

literature review and experience at VUH Santaros klinikos 

Valdas 

Pečeliūnas 

Asistentas 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. 
Stemplės vėžio gydymo rezultatai NVI 

2008/2017 m. 
Agota Piščikaitė  Saulius Cicėnas 

Vyr. 

mokslo 

darbuotojas 

2. Perdegimo sindromas pirminėje praktikoje   
Agnė Šarskutė  

Greta Strypaitė  

Jūratė 

Pečeliūnienė 
Asistentė 

3. 
Egzokrininis kasos nepakankamumas ir 

cukrinis diabetas pirminėje praktikoje. 

Justina 

Kučinskaitė 

Aistė 

Stapulionytė 

Žustina 

Bezliapovič  

Jūratė 

Pečeliūnienė 
Asistentė 

4. 
Diabetinė pėda: šeimos gydytojo vaidmuo. 

Literatūros apžvalga. 

Eglė 

Kabašinskaitė 

Dovilė 

Gataveckaitė  

Jūratė 

Pečeliūnienė 
Asistentė 

5. 
Kognityviniai sutrikimai pirminėje 

praktikoje.  

Rūta Mineikytė  

Evelina 

Šumskaitė (5 k.) 

Jūratė 

Pečeliūnienė 
Asistentė 

6. Atvejo pristatymas. 
Gintarė 

Sadauskatė  

Jūratė 

Pečeliūnienė 
Asistentė 

 

12. VAIKŲ LIGŲ KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. 
Meningokokinė infekcija ir jos kontrolė skiepijant vakcinas 

Meningococcal infection and its control by? vaccination 
V.Usonis profesorius 

2. 
Vėjaraupių vakarėjis ar vėjaraupių vakcina 

Varicella party or varicella vaccine? 
V.Usonis profesorius 
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3. 
Makrofagų aktyvacijos sindromas  

Macrofage activation syndrome 
V.Panavienė docentė 

4. 
Imunodeficitas ir reumatinės ligos  

Immunodeficienci and reumatic diseases 
V.Panavienė docentė 

5. 
Su ŽIV infekcija nesusijusi Kaposi sarkoma vaikysteje 

A case of HIV-unrelated Kaposi sarcoma in a child 
J.Rascon docentė 

6. 
Išmatų transplantacija 

Feecal transplantation 
V.Urbonas docentas 

7. 
Vaikų kepenų transplantacija 

Children liver transplantation 
V.Urbonas docentas 

8. 

Reta liga sergančių vaikų atvejo analizė ir literatūros apžvalga 

Case analysis and literature review of children with rare 

diseases 

R.Čerkauskienė profesorė 

9. 
Cistinės fibrozės fenotipo-genotipo koreliacijos ypatumai 

Peculiarities of genotipe- phenotipe correlations in CF patients 
S.Dumčius docentas 

10. 

Inkstų biopsijų indikacijos ir komplikacijos vaikams 2008-

2018m 

Indications and complications for pediatric kidney biopsies in 

2008-2018 

A.Jankauskienė profesorė 

11. 
Vaikų gripas  

Children flu 
S.Petraitienė docentė 

12. 
PANDAS 

PANDAS 
J.Grikinienė docentė 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas)* 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Vaikų alergija vabzdžiams: literatūros 

apžvalga ir klinikinių atvejų pristatymas. 

Angelė 

Vitkuvienė) 

O.Rudzevičienė profesorė 

2. Sisteminė kūdikių hialinozė - apžvalga ir 

atvejo pristatymas.  

Nida Mulokas R.Čerkauskienė profesorė 

3. Šiuolaikinių informacinių technologijų įtaka 

sveikiems ir nervų ligomis sergantiems 

vaikams ir paaugliams. 

Živilė Žalytė R.Praninskienė asistentė 

4. Nepilnamečių tyčiniai bandymai nusižudyti Augė Lesinskaitė O.Kinčinienė docentė 

5. Vaiku preeksitacijos fenomeno ilgalaikė 

elektrokardiogramos stebėsena 

Milita Stuopelytė O.Kinčinienė docentė 

 

13. SKUBIOSIOS MEDICINOS KLINIKA 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Ikistacionarinis gaivinimas  

Pre-Hospital Resuscitation 

Prof. P.Šerpytis profesorius 

2. „Auksinė“ valanda pacientams su politrauma 

Golden Hour in Patients wish Politrauma 

Prof. P.Šerpytis profesorius 

3. Varfarino perdazavimas ir skubi pagalba kraujavimo atvejais 

Warfarine Overdose and Treatment of Patients with Bleeding  

Prof. P.Šerpytis profesorius 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas) 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 
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1. Pacientų su įtariama plaučių arterijos 

trombembolija ištyrimas priėmimo - skubios 

pagalbos skyriuje: rizikos vertinimas, 

tyrimų pagrįstumas ir išeitys 

Agnė Cicėnaitė Prof. Pranas 

Šerpytis 

Konsultantė 

dokt. 

R.Ruseckaitė  

profesorius 

 

 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ INSTITUTAS 

Institute of Biomedical Sciences 
 

\ 

1. Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedros 
 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Galvos smegenų ūmių daugybinių patologinių pokyčių 

radiologinė diferencinė diagnostika 

Radiologic differential diagnosis of multiple brain lesions 

Jūratė 

Dementavičienė 

Doc. dr. 

2. Nugaros smegenų patologinių pakitimų radiologinės 

diagnostikos galimybės 

Value of Imaging in diagnosis of spinal cord patology 

Jūratė 

Dementavičienė 

Doc. dr. 

3.  Širdies  magnetinio rezonanso tyrimai 

Cardiovascular magnetic resonance imaging. 

Nomeda Rima 

Valevičienė 

Prof. dr. 

4. Aortos magnetinio rezonanso tyrimai 

Magnetic resonance imaging of Aorta 

Nomeda Rima 

Valevičienė 

Prof. dr. 

5. 

 

Ar širdies magnetinis rezonansas gali numatyti staigios mirties 

riziką? 

Can cardiovascular magnetic resonance predict sudden death 

risk? 

Nomeda Rima 

Valevičienė 

Prof. dr. 

6. Kepenų ultragarsinė elastografija pacientams su difuziniais 

kepenų pakitimais 

Ultrasound elastography of the liver in difuse liver disease. 

Algirdas 

Edvardas 

Tamošiūnas 

Konsultantas. VU 

doktorantas 

D.Jocius 

Prof. dr. 

7. Vietinių diagnostinių atskaitos lygių nustatymas 

diagnostinės  radiologijos tyrimams  

 Establishment of  local  diagnostic reference levels for 

diagnostic radiology procedures 

Birutė Gricienė Dr. 

Asistentė 

8. Dinaminės miokardo perfuzijos rekonstrukcijos įtaka 

absoliučios miokardo perfuzijos kiekybiniam įvertinimui 

The impact of dynamic myocardial perfusion reconstruction on 

the quantification of absolute myocardial perfusion 

Donatas 

Vajauskas 

Dr. 

Asistentas 



21 

 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas) 

Studento V. 

Pavardė 
Vadovo V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

 

1 

Vidinės ausies vaizdinimas magnetiniu 

rezonansu: būdingi radiniai sergant 

Menjero liga 

MR Imaging of Inner Ear: typical findings 

in Meniere disease 

Ieva Strupaitė-

Šakalienė 

 

Jūratė 

Dementavičienė 

Konsultantas:VULSK 

gydytojas radiologas 

VU doktorantas Givi 

Lengvenis 

Doc. dr. 

2 Neurologinių komplikacijų radiologinė 

diagnostika pacientams su imunosupresija 

Imaging of neurologic complications in 

immunocompromised patients 

 

Ignė Gečaitė Jūratė 

Dementavičienė 

Konsultantas: 

VULSK gydytojas 

radiologas VU 

doktorantas Givi 

Lengvenis 

Doc. dr. 

3 Krūties vėžio kaulinių metastazių 

radiologiniai požymiai ir molekulinių 

prognostinių faktorių tyrimas bei jų sąsajos 

su išgyvenamumu 

Radiological signs of breast cancer 

metastasis and molecular prognostic 

factors and their relations with survival 

Iveta Levutytė  Simona Rūta 

Letautienė 

Doc. dr. 

4 Daugiadalykio vaizdinimo įtaka ankstyvai 

demencijų diagnostikai - funkcinių, 

morfologinių ir klinikinių ligos požymių 

palyginimas 

The impact of multimodality imaging on 

early dementia diagnosis - functional, 

morphological, and clinical signs of illness 

Gabija Visockytė Donatas Vajauskas Dr. 

Asistentas 

 

 

2. Žmogaus ir medicininės genetikos katedra 
 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. LITAF neuropatijos: literatūros apžvalga ir klinikinio atvejo 

pristatymas 

LITAF neuropathies: literature review and case report 

Birutė Burnytė Jaunesnioji 

asistentė 
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Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas) 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

 

1 

Genotipo - fenotipo analizė 22q11.2 

delecijas/duplikacijas, turinčių asmenų 

grupėje 

Analysis of genotype–phenotype in the 

cohort of patients with 22q11.2 

deletions/duplications 

Kamilė Šiaurytė 

 

Aušra 

Matulevičienė 

Konsultantai: 

Doc. dr.  

L. Ambrozaitytė, 

j.m.d. B. 

Aleksiūnienė 

 

Dr. 

Asistentė 

2 Tiriamosios klinikinių požymių ir juos 

lemiančio patogeninio varianto ARID1B 

gene analizė 

Clinical and molecular characterisation of a 

novel pathogenic variant in ARID1B gene 

Evelina Bojarska Eglė 

Preikšaitienė 

Doc. dr.  

3 SLC6A8 geno šeiminio patogeninio 

varianto ir jo lemiamų klinikinių požymių 

analizė  

Clinical and molecular characterisation of a 

novel pathogenic variant in SLC6A8 gene  

Rimantė 

Grigaravičiūtė 

Eglė 

Preikšaitienė 

Konsultantas: 

Asist. dr.              

J. Songailienė 

Doc. dr.  

4 Šeiminio patogeninio varianto COL1A1 

gene klinikinių pasekmių analizė ir 

literatūros apžvalga 

Analysis of clinical consequences of a 

novel pathogenic variant in COL1A1 gene  

Greta Mitrikaitė Eglė 

Preikšaitienė 

Doc. dr.  

5 Intrageninės delecijos MED13L gene 

molekulinis ir klinikinis apibūdinimas 

Clinical and molecular characterisation of 

an intragenic deletion in MED13L gene 

Rūta Maželytė Eglė 

Preikšaitienė 

Doc. dr.  

 

 

 

3. Patologijos ir teismo medicinos katedra 
 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Audinių architektūros tyrimai mikroskopinio vaizdinimo ir 

dirbtinio intelekto metodais 

Exploring tissue architecture with microscopic imaging and 

artificial intelligence 

Arvydas 

Laurinavičius 

Prof. dr. 

(HP) 

2 Odos darinių patologijos vertinimas vaizdo analizės ir dirbtinio 

intelekto metodais 

Arvydas 

Laurinavičius 

Konsultantas: 

Prof. dr. 

(HP) 
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Evaluation of skin pathology with image analysis and artificial 

intelligence 

Lektorius  

Donatas Petroška       

3 Limfocitų bioliuminescencinis vaizdinimas augant navikams 

Bioluminescence imaging of lymphocytes during tumor growth 

Dainius 

Characiejus 

Prof. dr. 

4 Biologinė terapija ir infekcijų bei navikų rizika pacientams 

sergantiems uždegiminėmis žarnų ligomis 

Biologic Therapies and Risk of Infection and Malignancy in 

Patients With Inflammatory Bowel Disease 

Edita Kazėnaitė Doc. dr.  

5 Vaistų rizikos mažinimo priemonės ir jų laikymasis Lietuvoje 

The measures to minimise the risk of medicines and their 

implementation in Lithuania 

Jolanta 

Gulbinovič 

Prof. dr.  

6 Senyvų žmonių gydymas vaistais ir jų tinkamumo vertinimas 

Evaluation of appropriateness of drug prescribing in elderly 

Jolanta 

Gulbinovič 

Prof. dr. 

7 Nepageidaujamos reakcijos kreipimosi neatidėliotinos pagalbos 

priežastis 

Adverse drug reactions as a cause for acute hospitalisation 

Jolanta 

Gulbinovič 

Prof. dr. 

 

 

4. Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra 
 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Augalinės ir sintetinės kilmės antibakterinių medžiagų poveikio 

bioplėvelės susidarymui tyrimas 

Investigation of the plant-based and synthetic antibacterial 

agents’ effect against biofilm formation 

Tomas Kačergius Docentas 

dr. 

2 Gyvensenos veiksnių sąsajos su arteriniu kraujospūdžiu bei 

kūno sudėties rodikliais. 

Association of lifestyle factors with blood pressure and human 

body composition 

Algis Jonas 

Abaravičius 

Profesorius 
dr. (HP) 

3 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mitybos 

įpročiai ir jų sąsajos su miego kokybe 

The nutritional habits and their relationship with sleep quality 

of students at the Faculty of Medicine of Vilnius University 

Marius 

Baranauskas 

Asistentas 

dr.  

 

 

 

 

 

Lentelė temoms, kurias siūlo studentas aptaręs su darbo vadovu 
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Baigiamojo darbo temos pavadinimas (kalba 

kurioje bus ginamas) 

Studento V. 

Pavardė 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

 

1 

Iš klinikinės medžiagos išskirtų 

Staphylococcus aureus atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms: 2016 – 

2018 metų tyrimo analizė 

Antibiotic resistance of Staphylococcus 

aureus isolated from clinical specimen: 

analysis from study of 2016 – 2018 

Lina Kaplerienė Agnė 

Kirkliauskienė 

Asistentė 

dr. 

 

 

 

 

 

5. Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra 
 

 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Vaikų lytinio brendimo rodiklių dinamika pastaraisiais 

dešimtmečiais: Lietuvos ir kitų šalių duomenų lyginamoji 

analizė 

Janina 

Tutkuvienė  

Prof. dr. 

(HP) 

2 Vaikų kūno stambumo ir proporcijų rodiklių dinamika 

pastaraisiais dešimtmečiais: Lietuvos ir kitų šalių duomenų 

lyginamoji analizė. 

Janina 

Tutkuvienė  

Prof. dr. 

(HP) 

3 Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinės būklės ir socialinių 

veiksnių sąsajų kaita 1985 m., 2005 metais ir 2015 m. 

Eglė Marija 

Jakimavičienė 

Doc. dr. 

 Panevėžio pataisos namuose kalinčių moterų rūkymo, alkoholio 

bei narkotinių medžiagų vartojimo įpročiai 

Laura 

Nedzinskienė 
Doc. dr. 

 Kai kurių antioksidantų poveikis žiurkių embrionų raidai Žalgevičienė 

Violeta 

Prof. dr. 

 Krūminių dantų ir kaplių odontoglifinių raštų lyginamoji 

analizė 

Arūnas Barkus Doc. dr.  
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SVEIKATOS MOKSLŲ INSTITUTAS 

Institute of Health Sciences 
 

 

 

1. Visuomenės sveikatos katedra 
 

 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Vitaminas D ir širdies bei kraujagyslių būklė moterims su 

metaboliniu sindromu/ 

Vitamin D and cardiovascular health in women with metabolic 

syndrome. 

 

 Jolanta 

Dadonienė 

Profesorė 

Visuomenės 

sveikatos 

katedra 

 

 

 

2. Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centras 
Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1 Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiuose 

tyrimuose ypatumai / Ethical issues of informed consent for 

participation in biomedical research 

Aistė Bartkienė Dr.asistentė 

Sveikatos 

etikos, 

teisės ir 

istorijos 

centro 

asistentė 

2 Biomedicininių tyrimų su žmogaus biologine medžiaga ir 

sveikatos informacija etinės problemos/ Ethical problems of 

biomedical research with human biological materials and health 

data 

 Eugenija Gefenas Profesorė 

Sveikatos 

etikos, 

teisės ir 

istorijos 

centro 

profesorius 

3 Organų ir audinių donorystės etinės problemos Lietuvoje / 

Ethical issues of organ and tissue donation in Lithuania 

 Margarina 

Poškutė 

Dr.aistentė 

Sveikatos 

etikos, 

teisės ir 

istorijos 

centro 

lektorė 

4 Žmogaus genomo redagavimo etiniai aspektai / Ethical issues in 

human genome editing 

 Eugenijus 

Gefenas 

Profesorius 

Sveikatos 

etikos, 

teisės ir 

istorijos 
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centro 

profesorius 

5 Biobankų plėtros galimybių Lietuvoje etinis vertinimas / 

Developing biobanks in Lithuania: ethical issues 

Eugenijus 

Gefenas 

Profesorius 

Sveikatos 

etikos, 

teisės ir 

istorijos 

centro 

profesorius 

 

3. Slaugos katedra 
 

 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas / Evaluation 

of Quality of Health Care Service  

 

 Natalija 

Fatkulina 

Profesorė 

Slaugos 

katedra 

2 Paliatyviosios sveikatos priežiūros poreikis ir analizė Lietuvoje 

/ Need and Analysis of palliative health care in Lithuania  

 

Aldona 

Mikaliūkštienė 

Dr. 

asistentė 

Slaugos 

katedra 

3 Vaikų ir paauglių lytiškumo ugdymo įgyvendinimas ir 

efektyvumas / Implementation and effectiveness of child and 

adolescent sexual education   

 

Natalja Fatkulina  Profesorė 

Slaugos 

katedra 

4 Mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir gyvenimo kokybės 

sąsajos / Links between health and quality of life of school-age 

children  

 

Natalja Fatkulina Profesorė 

Slaugos 

katedra 

5. Vaikų sveikatos priežiūros organizavimas pirminėje sveikatos 

priežiūroje / Organization of children health care in primary 

unit  

Rasa Stundžienė  Dr. 

asistentė 

Slaugos 

katedra 

6. Prevencinių programų koordinavimas pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigoje / Coordination of preventive programmes in 

primary health care institution  

Rasa Stundžienė Dr. 

asistentė 

Slaugos 

katedra 

7. Infekcijų kontrolė stacionare / Control of infection in hospital  Zita Gierasimovič Dr. 

asistentė 

Slaugos 

katedra 

8. Pacientų saugos užtikrinimas / Patient safety insurance  Aldona 

Mikaliūkštienė  

Dr. 

asistentė 

Slaugos 

katedra 
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4. Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra 
 

Lentelė siūlomoms temoms 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis) 

Vadovo 

V.Pavardė 

Pareigos 

Medicinos 

fakultete 

1. Sisteminė kognityvinių funkcijų vertinimo testų/skalių 

jautrumo ir specifiškumo analizė. 

Systemic analysis of cognitive function tests / scales‘ 

sensitivity and specificity  

Vilmantė 

Kraujelienė  

lekt. (rez. 

vadovė) 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

2 Gyvenimo kokybės/pilnatvės tyrimų taikymas reabilitacijoje. 

Use of quality of life / fullness research in rehabilitation. 

Romualdas 

Sinkevičius 

lekt. (rez. 

vadovė) 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

jaunes. 

asistentas 

3 Kineziofobijos ir įvairios lokalizacijos ( pvz. nugaros apatinės 

dalies, klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario) skausmo 

ryšys, kineziofobijos įtaka pacientų funkcinei būklei bei 

reabilitacijos efektyvumui. 

The relationship between kinesiophobia and the pain in various 

localizations (lower back, hip joint, knee joint, shoulder joint), 

the effect of kinesiophobia on the functional state of patients 

and the effectiveness of rehabilitation. 

Svetlana 

Lenickienė  

lekt. (rez. 

vadovė) 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

4. Smūginės bangos terapijos taikymas reabilitacijoje.  

Shock wave therapy in rehabilitation. 

 

Jolita Viteikienė lekt. (rez. 

vadovė) 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

5. Reabilitacinių priemonių taikymas asmenims po PKR 

plastikos. Pagrindiniai reabilitacijos protokolai.  

Rehabilitation tools for individuals after knee joint anterior 

cruciate ligaments‘ plastic. Basic Rehabilitation Protocols. 

 

 

 

Elena Jablonskytė lekt. 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

6. Ašinės apkrovos taikymas pacientams, po galūnių lūžimų. 

Įmobilizacijos trukmės įtaka mobilumo atstatymui. 

Odeta Rašimaitė lekt. 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 
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Application of axial load to patients after limb fractures. The 

impact of immobilization‘s duration on the rebuilding of 

mobility. 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

7. Įvairių sporto šakų (pagal dinaminio ir statinio fizinio krūvio 

klasifikaciją) įtaka širdies ir kraujagyslių sistemai. 

The influence of various sports (according to the dynamic and 

static physical activity classification) on the cardiovascular 

system. 

Teresė Palšytė lekt. 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

8. Klinikinio atvejo ar atvejų nagrinėjimas/aprašymas: 

Spastiškumo problema asmenims po nugaros smegenų 

pažeidimų. 

The problem of spasticity for individuals after spinal cord 

injury. 

 

Vita Skirmantienė lekt. (rez. 

vadovė) 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

9. Klinikinio atvejo ar atvejų nagrinėjimas/aprašymas: 

Intratekalinė baklofeno terapija. 

Intrathecal Baclofen Therapy. 

Jūratė Kesienė lekt. 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

10 Aerobinės treniruotės intensyvumo skyrimo ypatumai 

pacientams su antsvoriu arba nutukimu. (retrospektyvine 

medicinos dokumentų analizė).  

The peculiarities of aerobic training intensity in patients with 

overweight or obesity. (retrospective analysis of medical 

documents). 

Ieva Slivovskaja  asist. (rez. 

vadovė) 

Reabilitacijos, 

fizinės ir 

sporto 

medicinos 

katedra 

 

 

 


