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Kaunas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorė studijoms, Medicinos fakulteto Neurologijos
klinikos vadovė, profesorė habil. dr. Daiva Rastenytė yra žymi mokslininkė, kurios mokslinių tyrimų
laimėjimai galvos smegenų insultų tema yra ypač svarbūs šalies sveikatos priežiūrai. Mokslininkė
kūrybingai bei aktyviai dirba ir nagrinėja neurologijos temas – kraujagyslinę galvos smegenų
patologiją, Parkinsono, Alzheimerio ir kitas neurodegeneracines ligas. Per mokslinės karjeros laikotarpį
profesorė D. Rastenytė publikavo 60 gausiai cituojamų straipsnių prestižiniuose žurnaluose (h-indeksas
21), kuriuose skelbė originalius, kompleksiškus, išbaigtus, turinčius praktinę vertę neurologijos mokslo
darbus. Pagrindinė profesorės D. Rastenytės mokslinių tyrimų kryptis, pradėta plėtoti ir skelbta
prestižiniuose mokslo žurnaluose nuo 1995 metų, susijusi su galvos smegenų kraujotakos sutrikimais.
Publikacijos šia tema apibendrintos darbe „Galvos smegenų insultų moksliniai tyrimai ir jų reikšmė,
kuriant integruotą sveikatos priežiūros modelį“. Profesorės D. Rastenytės mokslinių tyrimų rezultatai,
pasiekti daugiau kaip per 20 metų, jos atlikti darbai turėjo neabejotinos reikšmės planuojant,
organizuojant ir vykdant profilaktines galvos smegenų insultų programas bei rengiant integruotos
sveikatos priežiūros modelį Lietuvoje, kuris sėkmingai įgyvendinamas šalyje nuo 2014 metų.
Profesorė žurnalo „Veidas“ „Mini Nobelis“ projekte buvo apdovanota kaip iškiliausia medicinos
srities mokslininkė (2013), apdovanota Kauno miesto savivaldybės įsteigta mokslininko premija
(2014).
Prof. D. Rastenytė yra LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Europos Tarybos Alzheimerio
ligos tyrimų programos darbo grupėje, VI kadencijos Lietuvos mokslo tarybos narė, Mokslo tarybos
kolegijos narė, Mokslo prioritetų ir vertinimo komisijos pirmininkė (2003–2007), parengė 9 mokslo
daktarus, šiuo metu yra 4 doktorantų vadovė.
Senatas n u t a r i a :
siūlyti prof. habil. dr. Daivos Rastenytės darbą „Galvos smegenų insultų moksliniai tyrimai ir jų
reikšmė kuriant integruotą sveikatos priežiūros modelį“, kuriame pateikti atliktų mokslinių tyrimų
rezultatai, apdovanoti Lietuvos mokslų akademijos Vlado Lašo premija.
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