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LSMU EMI doktorantės Dalios Stroputės disertacinio darbo „Sergančiųjų išemine širdies liga savijautos
priklausomybė nuo orų“ pristatymas mokslininkų susirinkimui dėl tinkamumo ginti LSMU biomedicinos
mokslų srities, visuomenės sveikatos krypties Tarybos posėdyje.
Pietų pertrauka
Konferencijos atidarymas.
I sesija. Pirmininkė dr. N.Mickuvienė
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EMI mokslinė veikla 2013 m. Pranešėja dr. V. Mockeliūnienė
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Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis sąlygojantys veiksniai“ (sut. Nr. LIG04/2011). Projekto vadovė ir pranešėja dr. N. Mickuvienė

1330-1340

„Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis bei poveikio gyvenimo kokybei tyrimai“ (sut.
LIG-03/2012). 2012-2014 m. Projekto vadovas prof. habil dr. G. Varoneckas. Pranešėja dr. A.Podlipskytė

1340-1350

Psichikos sutrikimai pirminėje sveikatos priežiūros grandyje: sąsajos su metaboliniu sindromu ir
mirtingumu“ (sut. Nr. LIG-03/2011). Projekto vadovas habil. dr. R. Bunevičius.
Pranešėjas prof. habil dr. A.Norkus.

1350-1400

Geno – aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos
baigtis (GET-VASC). (sut. Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060).
Mokslinio tyrimo vadovas habil. dr. R. Bunevičius. Pranešėja dr. M. Staniūtė
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Europos komisijos projektas Open Science Link (CIP-ICT PSP-2012-6). Sut.Nr.325101). Lietuvos
atstovas projekte habil. dr. R. Bunevičius. Pranešėja doktorantė A. Juškienė
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II sesija. Pirmininkė habil.dr. J. Brožaitienė
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Supažindinimas su LSMU Gyvulininkystės instituto moksline veikla. Pranešėjas dr. Artūras Šiukščius.
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Gyvūninės kilmės lipidų kokybė ir vartotojų sveikata. Pranešėjas dr. Gintautas Švirmickas (LSMU
Gyvulininkystės institutas)

1505-1515

Veiksniai įtakojantys pirminės sveikatos priežiūros pacientų suicidines mintis, depresijos ir nerimo
buvimą Lietuvoje. Pranešėja j.m.d. V. Liaugaudaitė

1515-1525

Pacientų po miokardo infarkto psichologinis distresas skiriasi esant skirtingam gydymo būdui. Pranešėja
doktorantė A. Juškienė

1525-1535

Pacientų, sergančiųjų išemine širdies liga ir esančių kardiologinės reabilitacijos programoje, motyvacijos
ir protinio nuovargio ryšys su kognityvinėmis funkcijomis. Pranešėjas doktorantas J. Burkauskas

1535-1545

Vyresnio amžiaus žmonių (virš 65 metų) patyrimas šokio ir judesio terapijoje. Pranešėja dr L. Sapežinskienė.

1555-1605

Miego struktūros, psichoemocinės
Pranešėjas j.m.d. A.Alonderis

1605-1615

Sumažėjęs fizinis pajėgumas, nuovargis ir psichinis distresas sergantiesiems išemine širdies liga:
asmenybės bruožų svarba. Pranešėjai dr. I. Duonelienė, dr. V. Gelžinienė

1615-1625

Ligonių po ūminio miokardo infarkto ankstyvąjį fizinį pajėgumą reabilitacijos metu sąlygojantys
veiksniai. Pranešėja j.m.d. N. Kažukauskienė

1625-1635

Naujos miokardo pažeidimo biožymenų tyrimų perspektyvos. Pranešėja dr. V.M. Gintauskienė
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Balandžio 26 d., (šeštadienis) 10 val. visus kviečiame dalyvauti VIII-ame sveikatinimo renginyje „Pasirūpink ir savo
sveikata – Cura te ipsum“ (šiaurietiškas ėjimas, bėgimas ristele), skirtame medicinos darbuotojų dienai pažymėti,
Palangos parke.

