Biomedicininių tyrimų leidimai išduoti 2014 m.

Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

1.

"Stomatognatinės sistemos
parafunkcijų reikšmė
smilkininio apatinio žandikaulio
sąnario patalogijai"
"Fermentinio, mechaninio ir
autolizinio negyvybingų
audinių pašalinimo metodų
efektyvumo palyginimas,
gydant dilbių ir plaštakų gilius
dalies odos storio nudegimus"
"Parenterinio maitinimo įtaka
labai mažo gimimo svorio
naujagimių augimui ir raidai"
"Plazmos nekoaguliuojančių
stafilokokų rūšių atsparumo
antibiotikams genetinių
determinančių tyrimai"
„Ekscentrinių-koncentrinių
fizinių pratimų poveikis
raumenų funkcijai ir struktūrai”

2.

3.

4.

5.

6.

"III fazės daugiacentrio,
dvigubai aklo, atsitiktinių imčių,
placebu kontroliuojamo
klinikinio tyrimo, skirto
sitagliptino veiksmingumui ir
saugumui nustatyti II tipo
cukriniu diabetu sergantiems
vaikams su nepakankama
glikemijos kontrole 5 metų
tolesnio neintervencinio
stebėjimo tyrimas"

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Veido ir žandikaulių chirurgijos skyrius

LSMU

Nr.
BE-2-1

Data
2014.04.01

BE-2-2

2014.02.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Plastinės ir
rekonstrukcinės
chirurgijos klinika

BE-2-3

2014.03.04

LSMUL VšĮ Kauno klinikos, Neonatologijos klinika

Prof. Rimantas
Kėvalas

BE-2-5

2014.01.07

LSMU Mikrobiologijos katedra

LSMU Mikrobiologijos
katedra

BE-2-6

2014.01.07

Lietuvos sporto universitete (LSU) ir Respublikinės Kauno ligoninės
dienos chirurgijos centre

Judesių
fundamentaliųjų ir
klinikinių tyrimų
centras, Lietuvos Kūno
kultūros akademija

BE-2-7

2014.01.07

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Endokrinologijos klinika

Merck Sharp &
Dohme"

[Type text]

Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

7.

"Reabilitacijos veiksmingumo
moterims, sergančioms dirglia
šlapimo pūsle be ar su šlapimo
nelaikymu, įvertinimas"
"Inkstų ligų ir lėtinio inkstų
nepakankamumo komplikacijų
išaiškinimo ir jų prevencijos
galimybių bei gydymo
optimizavimo tyrimo programa"
"Onkologinių ligų tiriamosios
medžiagos biobankas"

8.

9.

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Nr.
BE-2-8

Data
2014.03.04

LSMU VšĮ Kauno klinikos, Reabilitacijos klinika

LSMU VšĮ Kauno
klinikos, Reabilitacijos
klinika

BE-2-9

2014.04.01

LSMUL VšĮ Kauno klinikos, Nefrologijos klinika

LSMUL VšĮ Kauno
klinikos, Nefrologijos
klinika

BE-2-10

2014.05.07

LSMU MA MF Onkologijos institutas

LSMU MA MF
Onkologijos institutas

10.

"Šeimos medicinos institucijos
kuriamos vertės valdymas ir
konkurencingumo didinimo
galimybės"

BE-2-11

2014.05.07

LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos vadybos katedra

LSMU MA
Visuomenės sveikatos
fakulteto Sveikatos
vadybos katedra

11.

"Įvairių profesijų darbuotojų
psichosocialinių darbo sąlygų
ir sveikatos nusiskundimų
sąsajų tyrimas"
"Giliųjų venų trombozių dažnio
nustatymas bei šios
komplikacijos profilaktinių
priemonių efektyvumo
įvertinimas"
"Pusiausvyros, eisenos ir
regos funkcijos įverčių sąsajos
sergantiems išsėtine skleroze"
""Širdies magnetinio
rezonanso prognozinių
kriterijų, leidžiančių numatyti
grįžtamą mitralinę regurgitaciją

BE-2-12

2014.12.02

LSMU MA Kardiologijos institutas

LSMU MA
Kardiologijos institutas

BE-2-13

2014.10.08

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Radiologijos klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos

BE-2-14

2014.06.03

Palangos RL, LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedra, KTU
Mechatronikos institutas

Lietuvos sporto
universitetas

BE-2-15

2014.04.01

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Kardiologijos klinika, Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinika

LSMU

12.

13.

14.
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[Type text]

Nr.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

po atliktos mitralinio vožtuvo
nesandarumo rekonstrukcinės
operacijos pacientams,
persirgusiems miokardo
infarktu, nustatymas"
"Tarptautinė mokyklinio
amžiaus vaikų gyvensenos ir
sveikatos apklausa - HBSC"
"Moterų, sergančių policistinių
kiaušidžių sindromu, genetinių
ypatumų tyrimas"

"Ankstyvos stadijos
spondiloartrito diagnostikos ir
reikšmės sveikatai tyrimas"
"Mg2+ - reguliuojamos TRPM7
srovės biofizikinių savybių
tyrimai žmogaus prieširdžių
ląstelėse esant širdies
nepakankamumui"
"Multimodalinio
neuromonitoringo vertė galvos
smegenų traumos eigos,
komplikacijų išsivystymo
rizikos, gydymo efektyvumo ir
baigčių prognozei"
"Ultragarsinio tyrimo vaidmuo
podagros diagnostikoje"

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Nr.

Data

BE-2-16

2014.04.01

LSMU

LSMU

BE-2-17

2014.05.07

LSMU Endokrinologijos institutas ir Endokrinologijos klinika

LSMU
Endokrinologijos
institutas ir
Endokrinologijos
klinika

BE-2-18

2014.05.07

LSMU MA Reumatologijos klinika

LSMU MA
Reumatologijos klinika

BE-2-21

2014.05.23

LSMU Kardiologijos instituto Membranų biofizikos laboratorijoje

LSMU KI Membranų
biofizikos laboratorija

BE-2-22

2014.06.05

LSMUL VšĮ KK, Anesteziologijos klinika

LSMU MA
Neuromokslų institutas

BE-2-23

2014.01.07

LSMU Reumatologijos klinika

LSMU Reumatologijos
klinika
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Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

21.

"Skirtingų bupivakaino ir
levobupivakaino koncentracijų
įtaka epidurinio gimdymo
skausmo malšinimo
veiksmingumui"
"Kraujo krešėjimo parametrų
ištyrimas ultragarsiniu metodu"

22.

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo
Nr.
BE-2-24

Data
2014.04.01

BE-2-25

2014.06.03

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

VšĮ LSMUL Kauno Klinikos

"LSMUL VšĮ Kauno klinikos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos
klinika, Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas

LSMU

LSMU Kardiologijos institutas, Sukilėlių per. 17, LT-50009, Kaunas
23.

24.

25.

26.

27.

"Puskiečių preparatų (kremų,
gelių) įtaka žmogaus odos
drėgmės, lipidų kiekiui,
pigmentacijai ir odos porų
dydžiui"
"Aukšto meistriškumo
krepšininkių ir krepšininkų
sporto traumų ir funkcinių
griaučių raumenų sistemos
rodiklių sąsajų tyrimas"
"Mguard Prime ambolo
apsaugos stento registras
pacientams, sergantiems ūmiu
ST pakilimo miokardo infarktu"
"Vaikų cerebeliarino mutizmo
sindromas (CMS) sergant
užpakalinės kaukolės duobės
navikais (NORDIC studija)"
"Priekinio kryžminio raiščio
storio įtaka kelio sąnario
funkcijos atstatymui po atliktos
priekinio kryžminio raiščio

BE-2-26

2014.06.19

LSMU vaistinė

LSMU vaistinė

BE-2-27

2014.06.03

LSMU MA Sporto institutas

LSMU MA Sporto
institutas

BE-2-28

2014.05.23

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Kardiologijos klinikoje

UAB "Medikamentų
tinklas"

BE-2-29

2014.06.11

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Vaikų ligų klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Vaikų ligų
klinika

BE-2-30

2014.06.03

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos

LSMU
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Nr.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Nr.

Data

BE-2-31

2014.06.03

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Radiologijos klinika

LSMU

BE-2-32

2014.06.03

LSMU MA, Endokrinologijos klinika

LSMU MA

BE-2-33

2014.09.16

LSMU MA Infekcininių ligų klinika

LSMU

BE-2-34

2014.11.04

LSMUL VšĮ Kauno klinikos

LSMU MA Fiziologijos
ir farmakologijos
institutas

"Galvos ir kaklo paviršinio
šildymo ir vėsinimo poveikis
įvairaus amžiaus žmonių
motoriniam nuovargiui,
atliekant fizinius pratimus
skirtinga strategija"
"Lėtinių kojų žaizdų gydymo
trombocitais praturtinta plazma
veiksmingumo įvertinimas"

BE-2-35

2014.09.25

Sporto mokslo ir inovacijos institutas

Sporto mokslo ir
inovacijos institutas

BE-2-36

2014.06.03

LSMU Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika

LSMU Plastinės ir
rekonstrukcinės
chirurgijos klinika

"Ortopedinio įtvaro su lazeriu
veiksmingumas kelio sąnario
funkcijoms ir skausmui"

BE-2-38

2014.10.08

Lietuvos sporto universitetas, VšĮ "Vilties žiedas"

UAB "MT sprendimai"

rekonstrukcijos operacijos"
"Žandikaulių srities navikinių
pakitimų radiologinių
diagnostinių metodų vertės
nustatymas ir diagnostinio
metodo sukūrimas"
"Kardiometabolinių,
hormoninių ir genetinių
veiksnių sąsajos su aortos
dilatacijos išsivystymu, sergant
Ternerio sindromu"
"Europos erkinio encefalito
pasekmių ir sunkumo genetinių
veiksnių tyrimas"
"Žmogaus kramtomojo
raumens reflekso tyrimas
greito sukandimo metu"
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Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

35.

"Motyvavimo pokalbio
efektyvumo vertinimas,
mažinant lėtinėmis ligomis
sergančiųjų rizikos veiksnius"
"Senėjimo sąsajos su
motorinėmis ir kognityvinės
sistemos nuovargiu ir
atsparumu hipertermijai"
"Elektrokardiografinių poūmio
miokardo infarkto ypatumų
reikšmė neselektyvios imties
ligoniams"
"Sergančiųjų cukriniu diabetu
plantarinės fascijos sandaros
tyrimas"

36.

37.

38.

39.

40.

41.

"Namuose teikiamos
integralios pagalbos
veiksmingumo įvertinimas
nuolatinės specialiosios
slaugos poreikį turintiems
pacientams"
"Vidutinės išeminės širdies
ligos rizikos pacientų skausmo
krūtinėje diferencinė
diagnostika: skirtingų vaizdinių
metodų vertės palyginimo
tyrimas (DISCHARGE)"
"Krešėjimo sistemos sutrikimų
diagnostika ir gydymas
perioperaciniu laikotarpiu po
širdies operacijų, atliktų
dirbtinės kraujo apytakos

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Nr.
BE-2-39

Data
2014.07.28

Vytauto Didžiojo Universitetas

Vytauto Didžiojo
Universitetas

BE-2-40

2014.10.07

Lietuvos sporto universitetas, sporto mokslo ir inovacijų institutas

Lietuvos mokslo taryba

BE-2-41

2014.09.25

LSMU MA Vidaus ligų klinika ir LSMU MA Kardiologijos klinika

Albinas Naudžiūnas

BE-2-41

2014.06.18

LSMU Endokrinologijos klinika

LSMUL
Endokrinologijos
klinika

BE-2-42

2014.07.07

LSMU Slaugos ir rūpybos katedra

LSMU

BE-2-43

2014.09.09

LSMUL Kardiologijos klinika

Europos komisija B1049 Briuselis, Belgija.
7 ES struktūros
programa Nr. 603266

BE-2-44

2014.10.08

LSMUL VšĮ Kauno klinikos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos
klinika

LSMU MA KI
Klinikinės kardiologijos
laboratorija
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Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Nr.

Data

„Biožymenų skirtų didžiosios
depresijos sutrikimų (MDD)
diagnostikai atradimas kraujyje
ir šlapime“
"Statinių ir dinaminių asimetrijų
ypatybės vertinant ir
koreguojant pusiausvyrą ir
laikyseną"
"Sergančiųjų kelio sąnario
artoze gydymo efektyvumo
įvertinimas taikant Kinesio
Taping® (judesio korekcijos
juostelėmis) metodą"
"Žmogaus smegenų
kraujotakos autoreguliacijos
stebėsenos metodo taikymas
širdies operacijų metu"

BE-2-45

2014.07.09

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Psichiatrijos klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Psichiatrijos
klinika

BE-2-46

2014.10.07

LSMU Sporto institutas

LSMU Sporto institutas

BE-2-47

2014.10.08

LSMUL VšĮ Kauno klinikos

LSMU Reabilitacijos
klinika

BE-2-49

2014.10.08

LSMUL VšĮ Kauno klinikos

LSMUL VšĮ Kauno
klinikos, Širdies,
krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinika

"Slaugytojų subjektyvus savo
sveikatos, patiriamo streso
darbe ir nuovargio vertinimas"
"Vainikinių, periferinių kojų ir
miego arterijų stenozės,
aterosklerozinių pažaidų bei
tarpusavio sąsajų nustatymas
naudojant neinvazinių tyrimų
metodus"
„Imunosupresantų
koncentracijų, nustatytų
skirtingomis metodikomis,
sąsajų su transplantuoto

BE-2-50

2014.11.05

LSMU MA

LSMU

BE-2-51

2014.10.15

Kauno klinikinė ligoninė, Kardiologijos skyrius

LSMU Vidaus ligų
klinika

BE-2-52

2014.11.04

LSMUL VšĮ Kauno klinikos

LSMU MA FFI

sąlygomis"
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
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Nr.

49.

50.

51.

52.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Nr.

Data

BE-2-53

2014.12.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Odos ir venerinių ligų klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Odos ir
venerinių ligų klinika

"Aktyvaus informavimo įtaka
nėščiųjų moterų sprendimui
skiepytis nuo gripo: žinių,
požiūrio ir elgesio pokyčių
vertinimas"
"Europos koloproktologų
draugijos (ESCP)
organizuojamas multicentrinis
momentinis dešinės
hemikolektomijos/ileocekalinės
rezekcijos tyrimas"

BE-2-55

2014.12.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Akušerijos ir
ginekologijos klinika

BE-2-58

2014.12.16

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos ir VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Europos
koloproktologų
draugija (ESCP) European Society of
ColoProctology
(ESCP)

"Lietuvos gyventojų
šlaunikaulio ir dubens kaulų
antropometrinių duomenų
tyrimas"

BE-2-62

2014.12.02

UAB "Baltic Orthoservice"

UAB "Baltic
Orthoservice"

organo funkcijomis tyrimas“.
"Žvynelinės klinikos, genotipo
ir imunologinių pokyčių sąsajų
tyrimas"
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Papildymai
Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

1.

"Klinikinių, genetinių ir aplinkos
rizikos veiksnių įtaka
sergančiųjų 1 tipo CD vėlyvųjų
diabetinių komplikacijų raidai",
(leidimo atlikti biomedicininį
tyrimą leidimas 2013-03-13 Nr.
BE-2-16)
"Tiriamųjų, dalyvavusių
klinikiniame tyrime TAX 3503
(Atisitktinės atrankos, atviras,
daugiacentris, III fazės, dviejų
atšakų tyrimas: tiriamųjų,
sergančių prostatos vėžiu,
kuriems nėra klinikinių
simptomų, tačiau po radikalaus
vietinio gydymo stebima
didėjanti SPA koncentracija,
androgenų blokada leuprolidu,
kartu skiriant arba neskiriant
docetakselio), stebėjimo
tyrimas"
"Sergančių pirminiu laktazės
nepakankamumu genetinės ir
mitybinės vertės"

2.

3.

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Endokrinologijos klinika, Nefrologijos klinika,
Akių ligų klinika ir Endokrinologijos institutas

LSMU, MA,
Endokrinologijos
klinika ir
Endokrinologijos
institutas

Nr.
P1-162/2013

Data
2014.01.07

P1-106/2013

2014.02.06

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Onkologijos ligoninė; Klaipėdos
universitetinė ligoninė

Memorialinis SloanKettering Vėžio
Centras ("Memorial
Sloan-Kettering
Cancer Center")

P1-8/2014

2014.03.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Gastroenterologijos ir Chirurgijos klinikos

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Endokrinologijos klinika ir Endokrinologijos
institutas
LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Kardiologijos klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos,
Gastroenterologijos ir
Chirurgijos klinikos
LSMU MA

4.

"Genetinis diabetas Lietuvoje"

P1-12/2014

2014.02.04

5.

"Išeminės kilmės mitralinio
vožtuvo nesandarumo ryšys su
širdies kairiojo skilvelio funkcija
ir remodeliacija"

P1-147/2013

2014.01.28

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Kardiologijos
klinika
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Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

6.

"Klinikinis tyrimas, skirtas
abliacijos su lazerio skaidula
saugai ir veiksmingumui
įvertinti intervenciniu būdu
gydant paroksizminį prieširdžių
virpėjimą (PV)". Pirmą kartą
atliekamas tinkamumo žmogui
tyrimas.
„Didelės onkogeninės rizikos
ŽPV tyrimo klinikinė ir
ekonominė reikšmė
intraepitelinių gimdos kaklelio
pakitimų diagnostikai ir
gydymui“
"Geno-aplinkos sąveika
jungianti mažos trijodtironino
koncentracijos sindromą ir
kardiovaskulinės ligos baigtis
(GET-VASC)"
"Arterioveninių jungčių
dializuojamiems pacientams
funkcionavimo prailginimo
galimybių tyrimas"
"Vaikų arterinės hipertenzijos
paplitimas, diagnostika ir kai
kurių veiksnių įtaka jos rizikai"
"Gerklų papilomos ir plokščių
ląstelių vėžio morfologinės
išraiškos bei matrikso metalo
proteinazių MMP-2 ir MMP-9
raiška viščiuko embriono
chorioalantojinėje

7.

8.

9.

10.

11.

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Nr.
P1-13/2014

Data
2014.03.07

LSMUL VšĮ Kauno Kliniko,s Kardiologijos klinika

Vimecon GmbH

P1-14/2014

2014.02.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Akušerijos ir ginekologjos klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Akušerijos ir
ginekologijos klinika

P1-BE-211/2013

2014.04.01

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Neurochirurgijos klinika

LSMU

P1-146/2013

2014.03.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Nefrologijos klinika

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Nefrologijos
klinika

P1-BE-269/2010

2014.04.01

LSMU MA Kardiologijos institutas

LSMU MA
Kardiologijos institutas

P1-BE-234/2007

2014.04.01

LSMU MA ANG ligų klinika

LSMU MA ANG ligų
klinika
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[Type text]

Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos,
Endokrinologijos
klinika
LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Vaikų ligų
klinika
LSMUL VšĮ Kauno
Klinikos, Vaikų ligų

Nr.

Data

membranoje"
"Mažų nėštumo trukmei vaikų
metaboliniai ir hormonų
pokyčiai lytinio brendimo metu"

P1-BE-242/2011

2014.03.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Endokrinologijos klinika

13.

"Vaikų auksinio stafilokoko
sukeltos infekcijos studija"

P1-BE-242/2013

2014.05.07

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

14.

"Vaikų auksinio stafilokoko
sukeltos infekcijos studija"

P3-BE-242/2013

2014.07.01

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas

12.

klinika
15.

"ADVANCE - ON"

P7-BE45/1/2002

2014.06.06

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos

16.

"Įrodymais pagrįstų glaukomos
diagnostikos ir gydymo metodų
įdiegimas, taikant novatorišką
neinvazinį intrakranijinio
spaudimo diagnostikos ir
gydymo metodų įdiegimas,
taikant novatorišką neinvazinį
intrakranijinio spaudimo bei
akių kraujotakos rodiklių
matavimą"
"IN.PACT" pasaulinis tyrimasapžvalga

P1-BE-241/2013

2014.06.03

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Akių ligų klinika ir Neurologijos klinika

LSMU

P1-151/2013

2014.02.04

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinika

Medtronic Bakken
Research Center

"IN.PACT" pasaulinis tyrimasapžvalga

P2-BE-24/2013

2014.09.08

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinika

Medtronic Bakken

17.

18.
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[Type text]

Nr.

Biomedicininio tyrimo
pavadinimas (protokolo Nr.)

Biomedicininio tyrimo
leidimo išdavimo
Nr.

Biomedicininio tyrimo atlikimo vieta

Biomedicininio
tyrimo užsakovas
užsakovo atstovas,

Data

Research Center
"Hormoninės kontracepcijos
poveikis metaboliniams,
androgenų koncentracijos,
kraujo krešumo parametrų,
psichologiniams bei
seksualinės funkcijos
pokyčiams moters organizme"
"Ultragarsinio tyrimo vaidmuo
podagros diagnostikoje"

P2-BE-214/2013

2014.12.15

P1-BE-223/2014

2014.10.08

LSMU Reumatologijos klinika

LSMU Reumatologijos
klinika

21.

"Spondiloartritas reumatologo
praktikoje: klinikinių išraiškų ir
gyvenimo kokybės tyrimas"

P1-BE-218/2014

2014.09.25

LSMU MA Reumatologijos klinika

LSMU MA
Reumatologijos klinika

22.

"Neinvazinių tyrimų reikšmė
odos navikų diagnostika"i
protokolo
papildymas/pakeitimas:
"Aukšto dažnio ultragarso ir
informacinių technologijų
reikšmė melanocitų kilmės
odos navikų diagnostikai"
"Neinvazinių tyrimų klinikinė
vertė matuojant intrakranijinį
spaudimą"

P2-BE-225/2009

2014.11.04

LSMU, Odos ir venerinių ligų klinika

LSMUL VšĮ Odos ir
venerinių ligų klinika

P2-BE-226/2009

2014-06-26

Kauno technologijos universitetas, telematikos mokslo centras

Kauno technologijos
universitetas,
telematikos mokslo
centras

19.

20.

23.

LSMUL VšĮ Kauno Klinikos, Endokrinologijos klinika ir Endokrinologijos

institutas

LSMU
Endokrinologijos
institutas
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