
                                                                                                    

 

VU MF STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS GRUPĖSE  

VYKDOMŲ DARBŲ POTEMĖS 2017-2018 M. 

 

1. Abdominalinės chirurgijos grupė: 

 

1.1. Virškinamojo trakto, HPB ir endokrininės sistemos ligų chirurginio 

gydymo metodikų efektyvumo tyrimai; 

1.2. Onkologinių pilvo organų ir endokrininės sistemos ligų prevencijos ir 

gydymo optimizavimas. 

 

2. Akušerijos ir ginekologijos grupė: 

 

2.1. Perinatalinė priežiūra; 

2.2. Gimdymo priežiūra, gimdymo nuskausminimas; 

2.3. Nėštumo patologija; 

2.4. Infekcija akušerijoje ir ginekologijoje; 

2.5. Moters seksualinė sveikata; 

2.6. Vaikų ir paauglių ginekologija; 

2.7. Endokrinologinė ginekologija; 

2.8. Šeimos planavimas, kontracepcija, nevaisingumo gydymas; 

2.9. Uroginekologija; 

2.10. Operacinė ginekologija. 

 

3. Alergologijos ir klinikinės imunologijos grupė: 

 

3.1. Alerginių ligų epidemiologija; 

3.2. Alerginių ligų (alerginės bronchinės astmos, alerginio 

rinokonjunktyvito, dilgėlinės, alerginio kontaktinio dermatito, atopinio 

dermatito) diagnostikos efektyvumo ir gydymo metodų veiksmingumo 

įvertinimas; 

3.3. Dažniausių alerginių ligų etiologinių faktorių nustatymas; 

3.4. Alergijos vabzdžių nuodams paplitimo, rizikos faktorių, gydymo 

specifine imunoterapija efektyvumo įvertinimas; 

3.5. Medikamentinės alergijos etiologiniai veiksniai ir diagnostikos metodai; 

3.6. Kontaktinio alerginio dermatito ypatumai. 

 

4. Anesteziologijos ir reanimatologijos grupė: 

 

4.1. Anesteziologija; 

4.2. Intensyvioji terapija. 

 



5. Bendrosios chirurgijos grupė: 

 

5.1. Ūminių chirurginių ligų diagnostika ir gydymas; 

5.2. Metabolinės ir bariatrinės chirurgijos rezultatų tyrimas. 

 

6. Dermatovenerologijos grupė: 

 

6.1. Onkodermatologija; 

6.2. Uždegiminės odos ligos; 

6.3. Lytiškai plintančios infekcijos; 

6.4. Bakterinės, virusinės, grybelinės, parazitinės odos ligos; 

6.5. Alergologija ir autoimuninės ligos. Vaistų sukeltos reakcijos. 

Genodermatozė. 

 

7. Endokrinologijos grupė: 

 

7.1. Viršsvorio ir nutukimo iki nėštumo įtaka gestacinio diabeto eigai ir 

baigčiai; 

7.2. Moterų, sirgusių gestaciniu diabetu eiga po 1 metų; 

7.3. Gerai diferencijuotos skydliaukės karcinomos metastazavimą į kaklo 

limfmazgius predisponuojantys veiksniai 

7.4. Akromegalijos gydymo išeičių tyrimas; 

7.5. Antinksčių darinių, diagnozuotų VUL SL 2010-2016 ištyrimo bei 

gydymo taktikos analizė; 

7.6. Nefunkcionuojančių antinksčių darinių ilgalaikės radiologinės 

stebėsenos vertinimas; 

7.7. Medikamentinio gydymo efektyvumas DPN sergantiems pacientams; 

7.8. Cukrinio diabeto komplikacijų diagnostika ir sąsajos su diabeto 

gydymu bei glikemijos rodikliais; 

7.9. Moterų, sergančių nėščiųjų diabetu, priežiūros, nėštumo komplikacijų 

ir gydymo išeičių analizė 2015-2017 m.; 

7.10. Neurometrijos tyrimo vertė diabetu sergantiesiems, neturintiems 

DPN klinikinių simptomų. 

 

8. Farmakologijos: 

 

8.1. Vaistų suvartojimo ir jų vartojimo problemų tyrimai. 

 

9. Farmacijos: 

 

9.1. VU universiteto mokslininkų vaistininkų publikacijų ir farmacijos 

krypties studijų dalykų tyrimas Vilniaus Universitete Medicinos 

fakultete iki 1950 m. 

9.2. Lietuvos farmacijos specialistų pokario rezistencijos ir tremties 

tyrimai; 



9.3. Lietuvos visuomenės vaistinėse teikiamų farmacinės rūpybos paslaugų 

efektyvumo ir galimų farmacinės rūpybos paslaugų, kurios galėtų būti 

teikiamos Lietuvos visuomenės vaistinėse poreikio tyrimas; 

9.4. Natūraliųjų vaistingųjų medžiagų, naudojamų įvairiose (pasirinktose) 

Lietuvos apylinkėse etnofarmaciniai tyrimai. 

 

10. Gastroenterologijos grupė: 

 

10.1. Lėtinių kepenų ir virškinamojo trakto ligų diagnostikos ir gydymo 

optimizavimas; 

10.2. Endoskopinių virškinamojo trakto diagnostinių ir gydymo metodų 

efektyvumo vertinimas. 

 

11. Genetikos grupė: 

 

11.1. Įgimtų širdies ydų sąsaja su kitomis didžiosiomis raidos anomalijomis 

asmenų, turinčių Dauno sindromą, grupėje; 

11.2. Di George sindromas: genotipo - fenotipo koreliacijos analizė 

22q11.2 deleciją turinčių asmenų grupėje; 

11.3. Veido sričių dismorfologinis vertinimas klinikinėje genetikoje; 

11.4. Opitz G/BBB sindromas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga; 

11.5. 18q22.1q23 mikrodelecijos klinikinis ir molekulinis 

charakterizavimas; 

11.6. Nesubalansuota translokacija der(X)t(11;X)(p15.1;q21.2): klinikinis 

aprašymas; 

11.7. Šeiminės su X chromosoma susijusios intelektinės negalios genetinės 

priežasties identifikavimas naujos kartos sekoskaitos metodu; 

11.8. Genetinių žymenų, susijusių su žmogaus fiziniu pajėgumu, tyrimai; 

11.9. 15q13.3 genomo srities genetinis ir fenotipinis heterogeniškumas; 

11.10. 17-hidroksi-progesterono koncentracijos sausame kraujyje 

slenkstinės ribos įvertinimas Lietuvos naujagimių grupėje; 

11.11. Prenatalinė kraniosinostozių diagnostika; 

 

12. Gerontologijos grupė: 

 

12.1. Senyvo amžiaus asmenų kūno sudėties, struktūrinių ir funkcinių 

rodiklių įvertinimas bei jų pokyčius įtakojančių veiksnių tyrimas. 

 

13. Infekcinių ligų grupė: 

 

13.1. Aktualių virusinių ir bakterinių infekcijų diagnostika, gydymas ir 

prevencija. 

 

14. Kraujagyslių chirurgijos grupė: 

 

14.1. Endovaskulinio pilvinės aortos aneurizmų gydymo rezultatai; 



14.2. Periferinių arterijų ligomis sergančių pacientų ištyrimo ir gydymo 

rezultatai; 

14.3. Veninio nepakankamumo gydymas; 

14.4. Visceralinių arterijų ligų diagnostika ir gydymas; 

14.5. Pacientų ir gydytojų apšvita; 

14.6. Kraujagyslinių protezų infekcija; 

14.7. Ekstrakranijinių kraujagyslių patologija; 

14.8. Kraujagyslių navikai. 

 

15. Krūtinės chirurgija grupė:  

 

15.1. Pointubacinė trachėjos stenozė. Etiologija, diagnostika. Radikalus ir 

paliatyvus gydymas; 

15.2. Tracheoezofaginė jungtis. Etiologija, klinikiniai požymiai bei 

diferencinė diagnostika. Chirurginis gydymas; 

15.3. Plaučių vėžio diagnostika bei chirurginis gydymas; 

15.4. Buliozinė emfizema ir spontaninis pneumotoraksas. Etiologija, 

diagnostika. Įprastinis ir mažai invazyvus chirurginis gydymas; 

15.5. Intralobarinė plaučių sekvestracija. Patologinė anatomija, 

diagnostika, chirurginis gydymas; 

15.6. Chirurgijos vieta ligonių su LOPL gydyme. Indikacijos endoskopiniam 

ir chirurginiam gydymui; 

15.7. Pleuros empiema. Etiologija, diagnostika. Chirurginis gydymas; 

15.8. Tracheostomija. Indikacijos, metodika; komplikacijos artimu bei 

atokiu pooperaciniu laikotarpiu; 

15.9. Stambiųjų kvėpavimo takų traumos. Simptomatika, diagnostika. 

Chirurginis gydymas bei komplikacijos; 

15.10. Kvėpavimo takų stentai. Indikacijos paliatyviam gydymui; 

15.11. Skystis pleuros ertmėje. Konservatyvaus ir chirurginio gydymo 

principai; 

15.12. Mediastinoskopija. Indikacijos, metodika, komplikacijos; 

15.13. Stemplės divertikulai. Etiologija, simptomatika, diagnostika. 

Chirurginio gydymo principai. Komplikacijos po operacijų; 

15.14. Pūlinis mediastinitas. Etiologija, diagnostika ir chirurginis gydymas; 

15.15. Disfagija. Etiologija, diagnostika, diferencinė diagnostika. 

Endoskopinis, mažai invazyvus bei radikalus chirurginis gydymas. 

 

16. Mikrobiologijos grupė: 

 

16.1. Augalinių ekstraktų poveikis bioplėvelių formavimuisi; 

16.2. Sąlyginai patogeninių mikroorganizmų nešiojimas ir rizikos veiksniai; 

16.3. Sąlyginai patogeninių mikroorganizmų atsparumas antimikrobiniams 

vaistams; 

16.4. Bakterijų atsparumą koduojančių genų tyrimas ir analizė. 

 

 



17. Nefrologijos grupė: 

 

17.1. Inkstų ligų epidemiologijos, diagnostikos, komplikacijų, gydymo 

efektyvumo tyrimai; 

17.2. Arterinės hipertenzijos epidemiologijos, diagnostikos, komplikacijų, 

gydymo efektyvumo tyrimai. 

 

18. Neonatologijos grupė: 

 

18.1. Naujagimių fiziologijos ir patologijos tyrimai. 

 

19. Neurochirurgijos grupė: 

 

19.1. Degeneracinė stuburo liga; 

19.2. Galvos skausmas; 

19.3. Galvos smegenų navikų stebėsena; 

19.4. Galvos smegenų trauma ir kraujotakos autoreguliacija. 

 

20. Neurologijos grupė: 

 

20.1. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai, ultragarsiniai tyrimai (kaklo 

ir galvos smegenų arterijos, akiduobės, riešo kanalas, atvira ovalinė 

anga); 

20.2. Alzheimerio liga ir kitos demencijos; 

20.3. Epilepsija, sąmonės, miego sutrikimai, elektofiziologiniai tyrimai; 

20.4. Parkinsono liga ir kiti judėjimo sutrikimai; 

20.5. Išsėtinė sklerozė; 

20.6. Neuroinfekcijos; 

20.7. Elektrofiziologiniai nervų sistemos tyrimai (elektroneurografija, 

elektromiografija), sukeltieji potencialai ir transkranijinė magnetinė 

stimuliacija; 

20.8. Galvos svaigimas, skausmas. 

 

21. Odontologijos grupė: 

 

21.1. Veido nesuaugimus turinčių pacientų burnos higiena ortodontinio 

gydymo metu; 

21.2. Pacientų gydomų skirtingais ortodontiniais aparatais adaptacinio 

periodo įvertinimas; 

21.3. Studentų ir bendrosios praktikos gydytojų karieso diagnostikos 

kandimo rentgeno nuotraukose įgūdžių palyginimas; 

21.4. II klasės ertmių pildymo metodikų palyginimas; 

21.5. Apsauginės kapos kontaktinio sporto šakų metu; 

21.6. Neišdygusių protinių dantų paplitimas tarp skirtingo amžiaus grupių 

VUL Žalgirio klinikos pacientų; 

21.7. Frenotomijos (liežuvio pasaitėlio pakirpimo) įtaka žindymo kokybei; 



21.8. Panoraminių rentgeno nuotraukų kokybės įvertinimas; 

21.9. Dantų šaknų rentgeno nuotraukų kokybės įvertinimas; 

21.10. Kandimo rentgeno nuotraukų kokybės įvertinimas; 

21.11. Viršutinio žandikaulio pirmojo krūminio danties rentgeno anatomijos 

vertinimas; 

21.12. Senų žmonių, gyvenančių globos įstaigose, odontologinio gydymo ir 

priežiūros reikmės; 

21.13. "Flare-up" paplitimas ir sunkumas po gyvybingų ir nekrotinę pulpą 

turinčių dantų gydymo ir pergydymo.  

21.14. Dauno sindromą turinčių pacientų burnos būklė Lietuvoje; 

21.15. Vertikalių šaknies lūžių išraiška rentgenogramose ir veiksnių, 

turinčių įtakos jiems atsirasti vertinimas; 

21.16. Neįgaliesiems teikiamų odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumas ir kokybė VUL Žalgirio klinikoje; 

21.17. Burnos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir deklaruojama 

bendra sveikata Vilniaus miesto neįgaliųjų tarpe (telefoninis 

interviu); 

21.18. Specialiųjų reikmių vaikų odontologinė sveikatos priežiūra Vilniaus 

mieste; 

21.19. Dantų jautrumo tyrimas in vitro: dentino kanalėlių blokavimo 

įvairiomis medžiagomis tyrimas; 

21.20. Periodonto infekcijos įtaka moterų nevaisingumui; 

21.21. Pacientų komforto ( skausmas, jautrumas, tinimas, kt.) tyrimas po 

dantų implantacijos ar periodonto chirurgijos  procedūrų, apklausa; 

21.22. Dantų jautrumo įvertinimas po profesionalios burnos higienos 

procedūrų: pacientų apklausa; 

21.23. Burnos higienistų atliekamų procedūrų ir naudojamų instrumentų 

įvertinimas, apklausa; 

21.24. Skaitmeninė šypsenos analizė, jos svarba gydymo planavimui. 

Privalumai ir trūkumai taikant klinikinėje praktikoje. (Digital Smile 

Design); 

21.25. Skaitmeninių ir tradicinių atspaudų tikslumo palyginimas; 

21.26. Skirtingų CAD/CAM medžiagų naudojamų estetinėms restauracijoms 

kraštinis tikslumas; 

21.27. Ryšys tarp viršutinio žandikaulio kandžių formos ir lyties - nuotraukų 

analizė; 

21.28. Pacientų su diagnozuotu  vaikystės autizmu psichologinio paruošimo 

odontologinėms procedūroms galimybių įvertinimas; 

21.29. Cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų burnos sveikata ir dantų 

gydymo poreikiai Vilniaus mieste; 

21.30. Burnos higienos vertinimo metodų palyginimas. 

 

22. Oftalmologijos grupė: 

 

22.1. Inovatyvių akių ligų diagnostikos ir gydymo metodų pritaikymas 

oftalmologijoje. 



 

23. Onkohematologijos grupė: 

 

23.1. Molekuliniai žymenys hematologijoje; 

23.2. Molekuliniai žymenys onkologinėje chemo - radioterapijoje, 

onkochirurgijoje ir vėžio imunologijoje. 

 

24. Ortopedijos traumatologijos grupė: 

 

24.1. Pečių juostos ir viršutinės galūnės traumų bei ortopedinių susirgimų 

diagnostika, anatominis, biomechaninis, radiologinis tyrimas bei 

funkcinis vertinimas; 

24.2. Aksialinio skeleto (stuburo ir dubens) patologijos diagnostika ir 

gydymo tyrimai; 

24.3. Apatinės galūnės traumų bei ortopedinių susirgimų diagnostika, 

anatominis, biomechaninis, radiologinis tyrimas bei funkcinis 

vertinimas. 

 

25. Otorinolaringologijos grupė: 

 

25.1. Otorinolaringologinių susirgimų ypatumų įtaka diagnostikai ir gydymui. 

 

26. Patologijos grupė: 

 

26.1. Amiloido tipų ir jų histocheminių spektrų sąsajos; 

26.2. Limfocitų ir kitų ląstelių branduolių automatinis segmentavimas inkstų 

audinyje skaitmeninės vaizdo analizės metodais; 

26.3. Inkstų struktūrų segmentavimas skaitmeninės vaizdo analizės 

metodais; 

26.4. Kaulų čiulpų bioptatas patologijos spektro bei dauginių hematologinių 

navikų grupės klinikinė patologinė analizė: vieno centro studija; 

26.5. Neuroendokrininių navikų spektras SANTA VPC 2016 m. vieno centro 

studija. 

 

27. Pediatrijos grupė: 

 

27.1. Vaikų ligų priežasčių, klinikinio pasireiškimo, paplitimo, tyrimų, išeičių 

ir profilaktikos analizė. 

 

28. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos grupė: 

 

28.1. Rekonstrukcinės plaštakos operacijos, esant ortopedinei kaulų 

patologijai. 

 

 

 



29. Psichiatrijos grupė: 

 

29.1. Į prasmę orientuotos psichoterapijos poveikis onkologinių pacientų 

emocinei būklei. Pilotinis tyrimas; 

29.2. Ryšys tarp depresiškumo ir pasitenkinimo paslaugomis šeimos 

medicinos pacientų tarpe; 

29.3. Depresiškumo, nerimo ir simptomų dramatizavimo sąsajos 

gastroenterologinių pacientų tarpe; 

29.4. Benzodiazepinų vartojimo problematika įvairiose terapinėse 

klinikose, ryšys su demencijomis; 

29.5. Cirkadinių ritmų sutrikimo problematiškumas; 

29.6. Neuroleptikų skyrimas dementiškiems pacientams, dažnis, 

indikacijos, trukmė, tikslingumas; 

29.7. Priešdemencinių vaistų skyrimo statistika: kodėl nustačius 

demencijos diagnozę didesnei daliai pacientų jie yra tiesiog 

neskiriami? Kokios yra tokio pasirinkimo priežastys? 

29.8. Vėlyva Alzheimerio ligos diagnostika: priežastingumas, informacijos 

sklaidos trūkumas, bendradarbiavimo stoka; 

29.9. Psichotropinių vaistų farmakogenetika; 

29.10. Muzikos terapijos taikymas psichiatrijoje: istorinė apžvalga; 

29.11. Emocinės paramos telefonu, laiškais ir internetu efektyvumo 

įvertinimas tarp psichikos sutrikimų turinčių pacientų. 

 

30. Psichoterapijos grupė: 

 

30.1. Psichoterapijos poreikis ir naudojimasis VU Medicinos fakulteto   

studentų tarpe; 

30.2. Psichoterapeutų darbo etikos vertinimas profesionalų tarpe; 

30.3. Gydytojų perdegimo sindromas ir jo pasireiškimo skirtumai; 

30.4. Paros ritmas, laiko suvokimas ir psichinė sveikata; 

30.5. Psichosomatinių simptomų paplitimas tarp medicinos studentų. 

 

31. Pulmonologijos grupė: 

 

31.1. Plaučių intersticinių ligų diagnostikos ir  gydymo metodų 

veiksmingumo įvertinimas; 

31.2. Plaučių bei  pleuros neoplazinių ligų diagnostikos ir  gydymo metodų 

veiksmingumo įvertinimas; 

31.3. Plaučių kraujagyslių ir kraujotakos ligų diagnostika ir gydymas; 

31.4. Plaučių ir pleuros infekcinių ligų diagnostika ir gydymas; 

31.5. Kvėpavimo funkcinė diagnostika; 

31.6. Obstrukcinių plaučių ligų diagnostika ir gydymas. 

 

 

 

 



32. Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos grupė: 

 

32.1. Judėjimo sistemos funkcijos, jų kaita normaliomis sąlygomis ir 

atliekant judamąsias užduotis; 

32.2. Paauglių apatinės nugaros dalies skausmo, liemens raumenų funkcijų 

ir fizinio aktyvumo; 

32.3. Reabilitacijos efektyvumas esant dubens organų funkcijos sutrikimui; 

32.4. Kineziterapeutų poreikis profesionaliame sporte; 

32.5. Studentų įvairaus fizinio aktyvumo ir aerobinio pajėgumo sąsajos; 

32.6. Periferinių raumenų simetrijos atstatymo įtaka fiziniams rodikliams. 

 

33. Reumatologijos grupė: 

 

33.1. Plaučių arterijos hipertenzija sergantiesiems sisteminėmis jungiamojo 

audinio ligomis; 

33.2. Sisteminės sklerozės diagnostikos ir gydymo naujovės; 

33.3. Reumatinės ligos ir širdies kraujagyslių pažeidimas; 

33.4. Paciento ir gydytojo vertinimų bei objektyvių ligos aktyvumo rodiklių 

palyginimas sergantiesiems reumatoidiniu artritu ir 

spondiloartropatijomis, gydant biologine terapija. 

 

34. Skubios medicinos grupė: 

 

34.1. Pacientų su krūtinės skausmu kardiologinės rizikos įvertinimas; 

34.2. qSOFA praktiškumas skubiosios pagalbos skyriuje, nustatant sepsį; 

34.3. Dažniausios gripo komplikacijos; 

34.4. Politraumos: dažniausios priežastys ir išeitys; 

34.5. Elektroimpulsų terapija taikant mažesnius impulsus ritmo atstatymui 

priėmimo skyriuje; 

34.6. Mitybos nepakankamumo įtaka gydymo išeitims po ūmių 

apsinuodijimų; 

34.7. Elektrolitų disbalansas PATE atveju; 

34.8. Dažniausios priežastys guldymo į skubiosios pagalbos skyriaus 

reanimacinę palata; 

34.9. Diagnozių skirtumai tarp GMP ir priėmimo skyriaus/terapinių skyrių 

(klinikinės diagnozės); 

34.10.  2015 metais vaikų ligoninės priėmimo skyriuje besilankiusių 

nudegusių pacientų demografiniai duomenys ir nudegimų 

charakteristikos; 

34.11.  Pacientų lūkesčiai, gaunant skubią medicininę pagalbą VULSK ir 

RVUL; 

34.12.  Veiksniai susiję su laukimo skubios pagalbos skyriuje laiku; 

34.13.  Senyvo amžiaus pacientai skubios pagalbos skyriuje; 

34.14.  Vilniaus miesto gyventojų informuotumo apie ūminį galvos smegenų 

kraujotakos sutrikimą įvertinimas. 

 



35. Šeimos medicinos grupė: 

 

35.1. Širdies ir kraujagyslių rizikos veiksniai ir jų profilaktika; 

35.2. Psichikos sveikatos įvertinimas ir diagnostika šeimos gydytojo 

praktikoje; 

35.3. Dažniausių klinikinių sindromų ir ligų diagnostika, gydymas, 

stebėsena ambulatorinėje praktikoje. 

 

36. Teismo medicinos grupė: 

 

36.1. Smurto genezė ir gnoseologija; 

36.2. Teismo medicinos reglamentavimo spragos ir naujovės. 

 

37. Vaikų chirurgijos grupė: 

 

37.1. Naujagimių chirurginių ligų diagnostikos ir gydymo rezultatai; 

37.2. Vaikų ūminių chirurginių pilvo organų ligų gydymo rezultatai; 

37.3. Vaikų minimaliai invazinė chirurgija; 

37.4. Vaikų traumų ypatumai ir gydymo rezultatai. 

 

38. Urologijos grupė: 

 

38.1. Inkstų akmenligės ir šlapimo takų obstrukcijos gydymo metodai; 

38.2. Pacientų seksualinės veiklos ir šlapimo nelaikymo gydymas; 

38.3. Onkourologinių ligų diagnostika ir gydymas. 

 

39. Vaikų ir paauglių psichiatrijos grupė: 

 

39.1. Autizmo spektro ir kiti raidos sutrikimai; 

39.2. Mėginimai žudytis ir save žalojantis elgesys vaikų bei paauglių 

amžiuje; 

39.3. Vaikų piešinių tyrimai; 

39.4. Piktnaudžiavimas alkoholiu ir kvaišalais tarp nepilnamečių; 

39.5. Kompiuterinių technologijų ir interneto įtaka vaikų bei paauglių 

psichikos sveikatai; 

39.6. Kompleksinė pagalba ugdymo ir gydymo įstaigose vaikams, 

turintiems mokymosi, raidos, emocijų, elgesio sutrikimų; 

39.7. Vaikų psichikos sutrikimų klinikos ir gydymo ypatumų tyrimai; 

39.8. Vaikų bei paauglių popamokinės veiklos ir jos įtakos emocinei 

sveikatai tyrimai. 

 

40. Vidaus ligų grupė: 

 

40.1. Prognostiniai rehospitalizacijos veiksniai, sergant lėtiniu širdies 

nepakankamumu; 

40.2. Lėtinis širdies nepakankamumas ir pneumonija; 



40.3. Gydymo tęstinumas, sergant lėtiniu širdies nepakankamumu; 

40.4. Širdies nepakankamumas, diagnostika ir gydymo ypatumai. 

 

41. Visuomenės sveikatos grupė: 

 

41.1. Pagyvenusių žmonių sveikatos rizikos veiksnių ir vidinės darnos 

įvertinimas; 

41.2. Biomedicininių tyrimų su žmogumi etiniai aspektai; 

41.3. Sužalojimų namuose paplitimas ikimokyklinio amžiaus vaikų tarpe. 

 

42. Žmogaus biologijos ir evoliucinės medicinos grupė: 

 

42.1. Lietuvos paleopopuliacijų morfometrinių sveikatos rodiklių įvairovė, 

paleopatologija ir jos veiksniai (ekologiniai, demografiniai, 

socialiniai):  

42.1.1. Paleoantropologiniai skeleto ir dantų ligų tyrimai; 

42.1.2. Įvairių skeleto matmenų, lyties ir amžiaus diagnostika; 

42.1.3. Lietuvos gyventojų KMI priešistoriniu ir istoriniu 

laikotarpiu. 

42.2. Augimo programavimo, prenatalinės ir postnatalinės raidos 

ypatumai ir veiksniai: 

42.2.1. Augimo programavimo veiksniai ir naujagimių fizinė būklė. 

Apsigimimų dinamika epochiniu ir geografiniu aspektu. 

42.2.2. Žiurkių patelių mitybos ribojimo iki nėštumo ar per 

nėštumą poveikis palikuonių elgsenai.  

42.2.3. Fluoro ir boro kiekio geriamajame vandenyje sąsajos su 

dantų emalio būkle.   

42.3. Lietuvos gyventojų fizinės būklės žymenų ir morfologinės sandaros 

sąsajos su bendra sveikatos būkle evoliuciniu aspektu: 

42.3.1. Vaikų ir paauglių fizinės būklės ypatumai, jos veiksniai 

(pavedėti ir išoriniai – socialiniai, ekonominiai, aplinka, 

mityba) ir sąsajos su sveikatos rizika 

42.3.2. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų fizinės būklės ir 

jos veiksnių pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį; 

42.3.3. Mergaičių ir berniukų lytinio brendimo ypatumai, jų 

epochiniai pokyčiai, sąsajos su fizine ir bendra sveikatos 

būkle;  

42.3.4. 1996 m. gimusių Vilniaus rajono vaikų augimas; 

42.3.5. 1990 m. ir 1996 m. gimusių Vilniaus miesto vaikų augimo 

takų palyginimas; 

42.3.6. Lietuvos etninių mažumų vaikų fizinė būklė ir jos veiksniai; 

42.3.7. Užsienio šalyse gyvenančių lietuvių vaikų augimo 

ypatumai.  

42.3.8. Vaikų, paauglių, jaunuolių ir suaugusių asmenų kūno 

įvaizdžio, pasitenkinimo savo kūnu, realių parametrų ir 

bendros sveikatos būklės sąsajos.  



42.3.9. Lietuvos etninių mažumų ir rizikos grupių suaugusių 

asmenų fizinė ir bendra sveikatos būklė, jos veiksniai 

(pavedėti ir išoriniai); kūno įvaizdžio, pasitenkinimo savo 

kūnu, bendros sveikatos būklės ir sociodemografinių 

veiksnių sąsajos.  

42.3.10. Moterų reprodukcinio laikotarpio trukmė, menarchės ir 

menopauzės epochinė tendencija ir jos veiksniai 

(paveldėti ir išoriniai). 

42.3.11. Veido ir kūno patrauklumo evoliucija.  

42.3.12. Apatinės galūnės anatominių ypatumų, kūno parametrų 

ir klinikinės patologijos ryšys.  

42.3.13. Sezamoidiniai kaulai, jų funkcija ir svarba žmogaus 

evoliucijoje (literatūros apžvalga ir klinikinių atvejų 

analizė); žvalgomasis kelio sąnario sezamoidinių kaulų 

paplitimo vertinimas. 

42.3.14. Morfologinė ir funkcinė kūno asimetrija (evoliuciniai 

mechanizmai): galūnių parametrų ir funkcinio 

dominavimo koreliacijos.  

42.4. VARIA:  

42.4.1. Moters ir vyro kūno vaizdavimas mene (sudėjimo, 

proporcijų, kūno dalių analizė skulptūros, tapybos, grafikos 

kūriniuose);  

42.4.2. Moters ir vyro kūno ir jo dalių vaizdavimas lietuvių folklore 

(dainynų ir kitų kūrinių analizė);  

42.4.3. Gemalas ir vaisius kaip meninės raiškos objektas (meno 

kūrinių analizė);  

42.4.4. Įgimtos raidos ydos šnekamojoje lietuvių kalboje ir 

tautosakoje;  

42.4.5. Ateities žmogaus morfologijos vaizdavimas fantastinėje 

literatūroje ir jo mokslinis vertinimas evoliucijos požiūriu;  

42.4.6. Anatominių preparatų plastinavimo praktika Lietuvoje ir 

kitose šalyse. 

 
 

 


