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Prof.dr. G. Šurkienė 

1.  1. Studentų gyvensena egzaminų sesijų metu 

2.  2. Žalingų įpročių paplitimas tarp X miesto sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių 

 

Prof.dr.(HP) J. Dadonienė   

1.Kaulų masės tankio ypatumai ir ryšys su osteoporozės rizikos veiksniais moterims po menopauzės 

(Duomenų šaltinis: Pacientų anketos) 

2. Nugaros skausmas tarp studentų  ir ryšys su fiziniais rizikos veiksniais 

(Duomenų šaltinis: Studentų apklausa ir jos rezultatai) 

 

Prof.dr. K. Žagminas 

1.Lietuvos gyventojų sveikatos būklės tendencijos Lietuvoje (1970-2015). 

Doc.dr. M. Jakubauskienė 

1.Psichikos sveikatos paslaugų poreikis ir prieinamumas migrantams Lietuvoje   

2.Depresiškumo paplitimas tarp trečiosios studijų pakopos studentų 

 

Lekt.dr. A. Račkauskienė 
1. Medicinos personalo nuomonė apie e.recepto naudą sveikatos priežiūros paslaugų kokybei 

2.  

Lekt.dr. M. Butikis 

1. Studentų gyvenimo kokybės ir žalingų aplinkos veiksnių požiūrio vertinimas. 

2. Pasitenkinimo gyvenamąja aplinka ir jos sąlygotos gyvenimo kokybės vertinimas  

 

Doc.dr. L. Murauskienė 

1.Integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, teikiamų lėtinėmis ligomis sergantiems 

pacientams namuose, vertinimas 

 

Lekt. R. Vaitkienė 

1. Ligoninių tinklo konsolidavimo raida Lietuvoje: pasiekimai ir problemos 

 

Doc.dr.(HP) J.Kairys 

1.Medikų nuomonė apie sveikatos priežiūros paslaugas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, rajonuose 

 

Lekt.dr. J. Stanislavovienė 

1.Vaizdiniai įspėjimai ant tabako gaminių pakuočių: tarptautinė patirtis, 

teisinė padėtis Lietuvoje, įtaka visuomenės sveikatai (rūkymo prevencijai). 

Konsultantas dr.Valerij Dobrovolskij  

2.Tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, darbo ir laisvalaikio derinimo ypatumai.  

3 Priežasčių, dėl kurių darbuotojai nesinaudoja asmens apsaugos priemonėmis, tyrimas 

 



Doc.dr. S. Vainauskas 

1. Radijo dažnių juostos elektromagnetinės spinduliuotės dinamika Vilniaus apskrityje 

 

Lekt.dr. R. Buckus 

1. Vilniaus universiteto studentų žinios apie galimą mobiliųjų telefonų neigiamą įtaką sveikatai 

 

j.m.d.,dr. M. Baranauskas 

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovaujamos sportinės veiklos daromos įtakos specialių 

mitybos produktų ir maisto papildų vartojimui vertinimas 

 

Lekt.dr. N. Kuprevičienė 

1.Invazinės meningokokinės infekcijos epidemiologiniai dėsningumai Lietuvoje 20016-2015 metais 

 

Lekt.dr. L.Ašoklienė 

1.Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomos veiklos užkrečiamųjų ligų srityje analizė 

 

Lekt. G.Smailytė 

1. Piktybinė mezotelioma Lietuvoje: sergamumo, mirtingumo ir išgyvenamumo pokyčiai 

 

Lekt.dr. E. Peičius 

1.Sveikatos profesionalų (gydytojų, slaugytojų) ir pacientų santykių etinio klimato vertinimas X 

sveikatos priežiūros įstaigoje 

 

Lekt.dr. A. Čekanauskaitė 

1. Paciento teisė į informaciją, jos etinė ir praktinė reikšmė. Pacientų, rengiamų planinei X 

operacijai Y įstaigoje informuotumas apie X operaciją 

 

Prof. E.  Gefenas 

1. Privalomo vaikų vakcinavimo etinis, teisinis ir socialinis vertinimas 

 

Lekt.dr. A. Beržanskytė 

1.Visuomenės sveikatos absolventų požiūris į visuomenės sveikatos specialistų rengimą Lietuvoje: 

kokybinis tyrimas. 

2. Kokybinis tyrimas pasirinkta visuomenės sveikatos problema. 

 

Lekt.dr. V.Dobrovolskij 

1. Naujos psichoaktyviosios medžiagos ir jų vartojimo paplitimas tarp jaunimo 

 

Lekt.dr. R.Sketerskienė 

Vaikų sveikatos stiprinimo galimybės švietimo įstaigose 

 

Lekt.dr. D. Brogienė 

1.VU Medicinos fakulteto studenčių  požiūris į cezario pjūvį moters pageidavimu (P.S. Išskirtinai 

aktuali diskusija: žmogaus teisėmis grindžiamas požiūris į motinos sveikatą, galimybė jai pačiai 

nuspręsti kokį  gimdymo būdą pasirinkti). 

2. Žmogiškųjų  išteklių pokyčiai ir prognozės sveikatos apsaugos sistemoje Lietuvoje ir ES. 

3.Lietuvos pacientų organizacijų atstovų požiūris į paciento teisę  gauti žalos sveikatai atlyginimą 

(P.S. 26 pacientų organizacijos). 

 

 



Prof.dr.(HP) R. Stukas 

1.Studentų  mitybos ypatumai ir jų sąsajos su mitybos ir sveikatos raštingumu. 

2.Bendrabučiuose gyvenančių VU studentų mitybos ypatumai 

3.Studentų bulvių ir bulvių patiekalų vartojimo įpročiai ir jų sąsajos su socialiniais ir gyvensenos 

veiksniais 

 

Prof.dr. A. Germanavičius 

1.Socialinės atskirties ryšys su savižala ir savižudišku elgesiu tarp suaugusių Lietuvos didžiuosiuose 

miestuose ir keletoje rajonų. 

2.Psichikos sveikatos stiprinimo intervencijų veiksmingumo įvertinimas. 

3.Savižalos ekonominės naštos įvertinimas asmens sveikatos priežiūros sistemai Lietuvoje 

 

Prof.,habil.dr. A. Valiulis 

Pirminėje sveiktos priežiūroje dirbančių gydytojų antibiotikų skyrimo įpročiai ir žinios apie 

racionalią antibiotikų terapiją. 

 

 

 

     Visuomenės sveikatos instituto direktorius 
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