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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

SLAUGOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 2022-SF9-0002 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA:  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  Slaugos fakulteto tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu MS 

Teams platformoje du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų vasario pirmą dieną  keturioliktą valandą. 

 

POSĖDYJE DALYVAUJA SLAUGOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI: 

 

1. Eglė Lendraitienė, profesorė 

2. Raimondas Kubilius, profesorius 

3. Algė Daunoravičienė, docentė 

4. Kristina Berškienė, profesorė 

5. Vilma Tamulionytė, docentė 

6. Aurelija Blaževičienė, profesorė 

7. Sigitas Mingaila, docentas 

8. Raimondas Savickas, profesorius 

9. Jūratė Macijauskienė, profesorė 

10. Ieva Balaišytė, studentė 

11. Rūta Žąsytytė, studentė 

 

KITI POSĖDYJE DALYVAUJANTYS ASMENYS: 

 

1. Renata Žumbakytė – Šermukšnienė, docentė, Sporto medicinos klinikos vadovė 

2. Daiva Petruševičienė, profesorė, Slaugos fakulteto prodekanė 

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 11 iš 14 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto tarybos narių, 

todėl nustatytas kvorumas yra. 

 

SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

 

Siūloma darbotvarkė: 

 

1.  Doktorantūros paraiškų 2022 m. tvirtinimas (pranešėjai - padalinių vadovai).  

2.  SF Dekanės ataskaita už 2021 m. (pranešėja - prof. J. Macijauskienė).  

3. Atnaujinto papildomųjų studijų "Ergoterapija" aprašo tvirtinimas (pranešėjas - doc. S. 

Mingaila). 

4.  Kiti klausimai.  

 

BALSAVIMO REZULTATAI:  
Už: - 11 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas.  

 

SPRENDIMAS: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Doktorantūros paraiškų 2022 m. tvirtinimas (pranešėjai - padalinių vadovai).  

2.  SF Dekanės ataskaita už 2021 m. (pranešėja - prof. J. Macijauskienė).  

3.  Atnaujinto papildomųjų studijų "Ergoterapija" aprašo tvirtinimas (pranešėjas - doc. S. 

Mingaila). 

4.  Kiti klausimai.  
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Posėdžiui pirmininkauja Slaugos fakulteto tarybos pirmininkė prof. Eglė Lendraitienė. Posėdžio 

sekretorė – prof. Kristina Berškienė. 

 

SVARSTYTA 1.  Doktorantūros paraiškų 2022 m. tvirtinimas (pranešėjai - padalinių vadovai).  

 

Prof. E. Lendraitienė konstatavo, kad SF tarybai svarstyti ir vertinti buvo pateiktos 7 paraiškos 

(Reabilitacijos klinika pateikė 4 paraiškas (mokslo kryptis Slauga), Sporto medicinos klinika 2 

paraiškas (Slaugos ir Medicinos kryptys), Slaugos klinika – 1 paraišką (Slaugos kryptis). Visos 

paraiškos atitinka formaliuosius reikalavimus. Prof. K. Berškienė informavo, kad kiekvienas SF 

tarybos narys prieš pat posėdį el. paštu gavo asmeninę nuorodą, kurioje elektroniniu būdu reikės 

įvertinti visas paraiškas (pagal SF tarybos posėdyje 2022 m. sausio 28 d. protokolo Nr. 2022-SF9-

0001 patvirtintus doktorantūros paraiškų vertinimo kriterijus). Vertinimas slaptas, atliekamas  vieną 

kartą. Kadangi šiuo metu nėra patvirtintų SF strateginių plėtros gairių 2022-2026 m., pirmasis 

kriterijus turi būti vertinimas maksimaliu balu (1 balas). Slaptas vertinimas turi būti atliktas per 

dvidešimt keturias valandas nuo posėdžio pradžios (2022 m. vasario 1 d. 14 val. – 2022 m. vasario 2 

d. 14 val.).  Prof. E. Lendraitienė pakvietė  padalinių vadovus pristatyti paraiškas, prašydama žodžiu 

pagrįsti naujo mokslininko poreikį sėkmingam padalinio studijų programų įgyvendinimui ir/ar 

mokslinės veiklos užtikrinimui. 

 

Prof. A. Blaževičienė pristatė Slaugos klinikos paraišką „Edukacinės-socialinės intervencijos 

poveikis perinatalinei nėščiosios psichikos sveikatai ir neigiamos gimdymo patirties prevencijai“ 

(mokslinė vadovė - prof. Olga Riklikienė, mokslinė konsultantė - dr. Gabija Jarašiūnaitė Fedosejeva 

(VDU)). Profesorė paaiškino temos aktualumą ir svarbumą, pristatė turimą įdirbį, būsimų rezultatų 

svarbą, pagrindė konsultantės svarbą, naujo mokslininko poreikį Slaugos klinikoje. Paraiška teikiama 

Slaugos kryptyje.   

 

Prof. R. Kubilius pristatė Reabilitacijos klinikos paraiškas – visos teikiamos slaugos kryptyje, 

„Pacientų, sergančių galvos smegenų insultu (GSI), kartotinės transkranijinės magnetinės 

stimuliacijos (kTMS) veiksmingumo vertinimas pažeistos rankos motorinės funkcijos atsistatymui 

ankstyvajame reabilitacijos laikotarpyje“ (mokslinis vadovas - prof. Raimondas Savickas, mokslinis 

konsultantas - prof. dr. Alexander Sack, Mastrichto universitetas, Nyderlandai), itacijos klinikos 

paraiška, Slaugos kryptis, „Transkutanės diafragmos  elektrostimuliacijos (TDES) taikymas 

diafragmos atrofijos, sukeltos dirbtinės plaučių ventiliacijos, profilaktikai pacientams, sergantiems 

COVID-19 infekcija ir gydomiems intensyvios terapijos skyriuje“  (mokslinis vadovas - prof. 

Raimondas Kubilius, mokslinė konsultantė - dr. Indrė Bilevičiūtė -Ljungar, Karolinskos Institutas, 

Švedija), „Interaktyvių kineziterapijos priemonių poveikis pacientų funkciniam pajėgumui, griuvimų 

baimei, motyvacijai ir gyvenimo kokybei sergant išemine širdies liga bei esant senatvinio silpnumo 

sindromui antruoju reabilitacijos etapu“ (mokslinis vadovas - prof. Raimondas Kubilius, mokslinė 

konsultantė - prof. dr. Eglė Lendraitienė),  paraišką, kuria nepretenduojama į valstybės finansuojamą 

vietą „Natūralių gamtinių faktorių įtraukimo į kompleksinę medicininę reabilitaciją, seragnčiųjų 

degeneracinėmis sąnarių ligomis, įtaka funkcinės būklės kitimui, gyvenimo kokybei ir socialinė-

ekonominė reikšmė mažinant laikiną nedarbingumą bei neįgalumą“ (mokslinė vadovė - doc. Lina 

Varžaitytė). Profesorius detaliai ir argumentuotai pagrindė teikiamų temų aktualumą ir svarbumą, 

atitikimą Reabilitacijos klinikos mokslinės veiklos krypčiai, pristatė turimą įdirbį, būsimų rezultatų 

svarbą, pagrindė konsultantų poreikį ir svarbą. 

 

Doc. R.Žumbakytė-Šermukšnienė pristatė Sporto medicinos klinikos teikiamas paraiškas – 

medicinos kryptyje teikiamą, „Mišrių sporto šakų ir ištvermės sportininkų pertreniravimo ir žemo 

energijos kiekio išgyvenamumui įtaka santykinio energijos trūkumo sindromo (RED-S) požymiams“ 

(mokslinis vadovas - prof. Rimtautas Gudas) ir slaugos kryptyje teikiamą, „Sąnarių hipermobilumą 

turinčių asmenų griaučių - raumenų sistemos funkcinės būklės, kūno jausenos ir gyvenimo kokybės 

ypatumai, sąsajos bei poveikio gairės“ (mokslinis vadovas - dr. Agnė Slapšinskaitė - Dackevičienė, 

mokslinis konsultantas doc. dr. Min-Huan WU, Tunghai universitetas, Taivanas). Docentė pagrindė 

teikiamų temų aktualumą, naujumą ir svarbą, atitikimą klinikos mokslinės veiklos krypčiai, pristatė 

turimą įdirbį, aptarė būsimų rezultatų perspektyvumą ir pritaikomumą. 
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Visoms paraiškoms buvo pritarta. Jas įvertino 11 SF tarybos narių, pagal kiekvieną kriterijų buvo 

skaičiuojamas įvertinimo vidurkis, galutinis įvertis gautas susumavus visų penkių vertinimo kriterijų 

balus.  

  

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už: - 11 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas.  

 

SPRENDIMAS 1: Tvirtinti doktorantūros paraiškas 2022 m. ir jas įvertinti taip: 

 

Slaugos klinikos paraiška, Slaugos kryptis, „Edukacinės-socialinės intervencijos poveikis 

perinatalinei nėščiosios psichikos sveikatai ir neigiamos gimdymo patirties prevencijai“ (mokslinė 

vadovė - prof. Olga Riklikienė, mokslinė konsultantė - dr. Gabija Jarašiūnaitė Fedosejeva (VDU)) – 

3,68 balo. 

 

Sporto medicinos klinikos paraiška, Medicinos kryptis, „Mišrių sporto šakų ir ištvermės sportininkų 

pertreniravimo ir žemo energijos kiekio išgyvenamumui įtaka santykinio energijos trūkumo 

sindromo (RED-S) požymiams“ (mokslinis vadovas - prof. Rimtautas Gudas) – 3,93 balo. 

 

Sporto medicinos klinikos paraiška, Slaugos kryptis, „Sąnarių hipermobilumą turinčių asmenų 

griaučių - raumenų sistemos funkcinės būklės, kūno jausenos ir gyvenimo kokybės ypatumai, sąsajos 

bei poveikio gairės“ (mokslinis vadovas - dr. Agnė Slapšinskaitė - Dackevičienė, mokslinis 

konsultantas doc. dr. Min-Huan WU, Tunghai universitetas, Taivanas) – 3,73 balo. 

 

Reabilitacijos klinikos paraiška, Slaugos kryptis, „Pacientų, sergančių galvos smegenų insultu (GSI), 

kartotinės transkranijinės magnetinės stimuliacijos (kTMS) veiksmingumo vertinimas pažeistos 

rankos motorinės funkcijos atsistatymui ankstyvajame reabilitacijos laikotarpyje“ (mokslinis 

vadovas - prof. Raimondas Savickas, mokslinis konsultantas - prof. dr. Alexander Sack, Mastrichto 

universitetas, Nyderlandai) – 3,27 balo. 

 

Reabilitacijos klinikos paraiška, Slaugos kryptis, „Transkutanės diafragmos  elektrostimuliacijos 

(TDES) taikymas diafragmos atrofijos, sukeltos dirbtinės plaučių ventiliacijos, profilaktikai 

pacientams, sergantiems COVID-19 infekcija ir gydomiems intensyvios terapijos skyriuje“  

(mokslinis vadovas - prof. Raimondas Kubilius, mokslinė konsultantė - dr. Indrė Bilevičiūtė -

Ljungar, Karolinskos Institutas, Švedija) - 3,36 balo. 

 

Reabilitacijos klinikos paraiška, Slaugos kryptis, „Interaktyvių kineziterapijos priemonių poveikis 

pacientų funkciniam pajėgumui, griuvimų baimei, motyvacijai ir gyvenimo kokybei sergant išemine 

širdies liga bei esant senatvinio silpnumo sindromui antruoju reabilitacijos etapu“ (mokslinis vadovas 

- prof. Raimondas Kubilius, mokslinė konsultantė - prof. dr. Eglė Lendraitienė) – 3,45 balo. 

 

Reabilitacijos klinikos paraiška, Slaugos kryptis, „Natūralių gamtinių faktorių įtraukimo į 

kompleksinę medicininę reabilitaciją, seragnčiųjų degeneracinėmis sąnarių ligomis, įtaka funkcinės 

būklės kitimui, gyvenimo kokybei ir socialinė-ekonominė reikšmė mažinant laikiną nedarbingumą 

bei neįgalumą“ (mokslinė vadovė - doc. Lina Varžaitytė) – 3,41 balo. 

 

SVARSTYTA 2. SF Dekanės ataskaita už 2021 m. (pranešėja - prof. J. Macijauskienė).  

 

Prof. Jūratė Macijauskienė pristatė Slaugos fakulteto 2021 m. veiklos ataskaitą. Fakultete dirba 104 

dėstytojai, 57 proc. turi mokslo laipsnį, studijuoja 16 doktorantų. Detaliai pristatyti  ir palyginti su 

praėjusiais metais studentų skaičiai, šiuo metu studijuojančiųjų 834. Į studijų programas anglų kalba 

priimta 30 studentų. 2021 m. studijas baigė 232 absolventai (71 proc. pirmosios pakopos studentų, 
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93 proc. antrosios pakopos absolventų). Užimtumo tarnybos duomenimis 2021 m. buvo registruota 

2 proc. SF absolventų, iš jų 25 proc. įsidarbino per 2021 m. 2021 m. kvalifikaciją tobulino 49proc. 

fakulteto dėstytojų. Dekanė detaliai pristatė tarptautiniu lygiu konkurencingų absolventų apibrėžimus 

ir rodiklius, jų įgyvendinimą – didžioji dalis įgyvendinta, daliai sutrukdė pandemija. Pristatydama 

moksliniais tyrimais grįstas sveikatos technologijas ir inovacijas, profesorė įvardijo fakulteto 

mokslinę temą, paminėjo, jog LSMU Slaugos fakulteto taryba (2021-12-29; Nr. 2021-SF9-0013) 

patvirtino padalinių mokslo tiriamojo darbo temas 2022-2026 m., detaliai išnagrinėjo mokslo 

publikacijas, tenkančias 1 dėstytojo etatui.  2021 m. apgintos 2 daktaro disertacijos. 2021 m. pradėti 

6 projektai, tęsiama veikla 125kitų projektų, dalyvaujama 5 COST veiklose. Dekanė pasidžiaugė, jog 

LSMU Slaugos fakultete nuo 2011 metų leidžiamas žurnalas NURSING RESEARCH, 

EDUCATION AND PRACTICE švenčia 10-metį. Vertinant fakulteto tarptautinę veiklą, svarbu, jog 

2020 m. pasirašytos 3 naujos Erasmus+ sutartys, pratęstas bendradarbiavimas su PSO, atvyko 18 

naujų užsienio studentų iš 11 valstybių, pradėta nauja studijų programa anglų kalba. Tarptautiškumo 

rodiklių įgyvendinimui didelę įtaką padarė COVID-19, ypač vertinat  mobilumą. Vertinant sveiko 

žmogaus ir sveiko gyvūno rodiklius – jie įgyvendinti. 2021 m. išsiskyrė organizuotų konferencijų 

gausa. Vertinant vieningos, kūrybingos ir socialiai atsakingos Universiteto bendruomenės rodiklius 

– jie buvo įgyvendinti. Universiteto žinomumo ir įvaizdžio formavimo Lietuvoje ir pasaulyje 

rodikliai beveik įgyvendinti. Taip pat buvo pristatyti 2022 m. planuojami darbai studijų, mokslo 

srityse, sveikatos priežiūros veikloje ir atstovavime. Artimiausi planuojami darbai – Slaugos fakulteto 

veiklos 2022-2026 m. strateginių gairių parengimas. 

Tarybos pirmininkė pakvietė tarybos narius balsuojant pritarti pateiktai dekanės ataskaitai ir siūlyti 

ją pristatyti rektorate. Prof. J. Macijauskienė balsavimo teisės atsisakė. 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas.  

 

SPRENDIMAS 2: Tvirtinti fakulteto dekanės prof. J. Macijauskienės pateiktą Slaugos fakulteto  

2021 metų veiklos ataskaitą ir pritarti jos teikimui Rektorate. 

 

 

SVARSTYTA 3.  Atnaujinto papildomųjų studijų "Ergoterapija" aprašo tvirtinimas (pranešėjas - 

doc. S. Mingaila).  

 

Doc. S. Mingaila pristatė atnaujintą papildomųjų studijų "Ergoterapija" aprašą. Jis buvo apsvarstytas 

ir patvirtintas Ergoterapijos studijų programos komitete 2022 m. sausio 26 d., protokolo nr. SF-21-

22 tvirtinimas. (pranešėjas - doc. S. Mingaila). 

 

Tarybos pirmininkė pakvietė tarybos narius balsuojant patvirtinti atnaujintą aprašą. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už: - 11 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas.  

 

 

 

SPRENDIMAS 3: Tvirtinti papildomųjų studijų „Ergoterapija“ aprašą. 
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SVARSTYTA 4.  Kiti klausimai. 

 

Dekanė prof. J. Macijauskienė pristatė ir aptarė multirank vertinimus. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Posėdžio pirmininkas 

Prof. Eglė Lendraitienė 

 

 

______________________________________ 

Posėdžio sekretorius 

Prof. Kristina Berškienė 

 


