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Prof.dr.G.Šurkienė 

  1.Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų sveikatos raštingumas 

  2.Vilniaus X mikrorajono gyventojų nuomonė apie savo būstą 

 

Prof.dr.(HP) J.Dadonienė   

1.Širdies kraujagyslių rizikos veiksnių palyginimas  tarp reumatiniais susirgimais sergančiųjų 

pacientų ir praktiškai sveikų suaugusiųjų. (Duomenų šaltinis: Pacientų ir sveikų duomenų bazė). 

2.Vilniaus universiteto studentų žinios apie širdies kraujagyslių rizikos veiksnius ir profilaktikos 

priemones  (Duomenų šaltinis: Studentų apklausa ir jos rezultatai). 

 
Prof.dr. K.Žagminas 

1.Zoonozių epidemiologiniai dėsningumai  Lietuvoje ir Europos sąjungoje. 

2.Virusinių hepatitų epidemiologiniai dėsningumai  Lietuvoje ir Europos sąjungoje. 

 

Doc.dr. J. Kairys 

1. Gydytojų iškvietimų į namus analizė Vilniaus mieste  

 

Doc.dr. M.Jakubauskienė 

1.Tema  - Jaunų žmonių psichikos sveikatos stiprinimo klausimu (pavadinimas bus tikslinamas) 

2. Tema - Jaunų žmonių psichikos sveikatos rizikos veiksnių prevencijos klausimu (pavadinimas bus 

tikslinamas) 

3.Perdegimas tarp universiteto studentų visuomenės sveikatos aspektu  

 

Lekt.dr. A. Račkauskienė 
1.Pacientų požiūris į medicininių paslaugų saugumą pirminėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 

  

Lekt.dr. M. Butikis 

1.  Triukšmo gyvenamojoje aplinkoje subjektyvus vertinimas. 

2. Gyvenamosios aplinkos ir jos poveikio sveikatai subjektyvus vertinimas. 

 

Doc. dr.L. Murauskienė 

1. Teritoriniai sveikatos netolygumai ir PSDF lėšų paskirstymas 

2.  

Lekt.dr. R. Vaitkienė 

1.Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas – sveikatos priežiūros prieinamumo 

garantija 

 

Lekt.dr. J. Stanislavovienė 

1. Sveikatos stiprinimo poreikis X įmonėje 

 



Doc. S. Vainauskas 

1.Radijo dažnių juostos elektromagnetinės spinduliuotės dinamika Vilniaus mieste 

 

Lekt.dr. R. Buckus 

1.Vilniaus universiteto studentų mobiliųjų telefonų naudojimo ypatumai 

 

J.m.d.dr. M. Baranauskas 

1.Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų fizinio aktyvumo, mitybos įpročių ypatumai ir juos 

skatinantys informacijos šaltiniai 

 

Dokt. D.Austys 

1.Proto negalią turinčių asmenų artimųjų gerovės netolygumų vertinimas Lietuvos savivaldybėse 

(kiekybinis ir kokybinis tyrimas)  

2. Proto negalią turinčių asmenų artimųjų socialiniai gerovės netolygumai Lietuvoje  

 

Lekt.dr. N.Kuprevičienė 

1.Nepageidaujamų reakcijų į skiepus Lietuvoje 2006-2015 metai Lietuvoje aprašymas 

 

Lekt.dr. L. Ašoklienė 

1.Vėjaraupių epidemiologiniai dėsningumai Lietuvoje 2006-2015 metais  

 

Lekt.G.Smailytė 

1.Vaikų sergamumo piktybiniais navikai Lietuvoje analizė 

 

Lekt.dr. E.Peičius 

 1. Vilniaus m. (ar kito regiono) gyventojų požiūris į organų donorystę ir kūnų dovanojimą mokslui 

 

Prof.dr. E. Gefenas  

1.X ligos patikros prevencinės programos etinis, teisinis ir socialinis vertinimas Prievartinių 

sveikatos priežiūros priemonių taikymo X ligos atveju etinis, teisinis ir socialinis vertinimas. 

2. Prievartinių sveikatos priežiūros priemonių taikymo X ligos atveju etinis, teisinis ir socialinis 

vertinimas  

 

Lekt.dr.A.Čekanauskaitė 

1.Pacientų požiūris į konfidencialumo išsaugojimo svarbą X įstaigoje/Vilniaus miesto įstaigose 

 

Lekt.dr. A.Beržanskytė 

1.Širdies ir kraujagyslių ligų sergamumo netolygumai Lietuvoje. 

2.Studentų požiūris į pasirinktą visuomenės sveikatos problemą. 

 

Lekt.dr. A. Žalnora 

1.Tuberkuliozė kaip visuomenės sveikatos problema 1918-1939 m. 

2.Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos problemos ir psichikos higiena 1918-1939 m. 

3.Venerinės ligos kaip visuomenės sveikatos problema Kaune 1918-1939 m. 

4.Alkoholizmas kaip visuomenės sveikatos problema Lietuvoje 1918-1939 m. 

 

Lekt.dr. V. Dobrovolskij 

1. Studentų vaisių ir daržovių vartojimo ypatumai  

 



Lekt.dr. R.Sketerskienė 

1. Visuomenės sveikatos specialisto, kaip sveikatos ugdytojo, vaidmuo švietimo įstaigose 

 

Lekt.dr. D. Brogienė 

1.Atsakomybės už sveikatą vertinimas Vilniaus miesto gyventojų požiūriu (Vilniaus miesto 

gyventojų požiūris į  atsakomybę už jų sveikatą) 

2.Lietuvos nacionalinė sveikatos sąskaita ES šalių kontekste. 

3.Lėtinių neinfekcinių ligų valdymo praktika Lietuvoje ir ES 

 

Prof.dr.(HP) R. Stukas 

1.Studentų įpročio užkandžiauti ir užkandžių asortimento vertinimas. 

2.Studentų požiūrio į maisto ir mitybos reikšmę sveikatai vertinimas 

 

 

 

     Visuomenės sveikatos instituto direktorius 
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