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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) senatui teikiama Kylio Christiano Albrechto 

universiteto Klinikinės molekulinės genetikos instituto (Vokietija) vadovo habilituoto mokslų daktaro 

profesoriaus gastroenterologo Štefano Šreiberio (Stefan Schreiber) kandidatūra LSMU garbės 

daktaro vardui gauti už  jo nuopelnus skatinat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Gastroenterologijos klinikos,Virškinimo sistemos tyrimo instituto ir Kylio universiteto 

bendradarbiavimą. Profesorius Štefanas Šreiberis daug kartų lankėsi Lietuvoje, rengė bendrus 

seminarus, skaitė paskaitas, kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gastroenterologijos 

klinika ir Virškinimo sistemos tyrimo instituto darbuotojais parengė ir publikavo daug bendrų 

straipsnių (tarp jų – prestižiniuose mokslo žurnaluose „Nature“, „Nature genetics“, „Lancet“, „Gut“, 

„Gastroenterology“ ir kt.), vykdė bendrus projektus. Prof. Štefano Šreiberio dėka LSMU 

mokslininkams buvo sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose mokslo konsorciumuose ir įgyti 

šiuolaikines fundamentaliųjų ir transliacinių tyrimų kompetencijas, kurios reikšmingai prisidėjo prie 

aukščiausio lygio LSMU mokslinės produkcijos rengimo. 

Profesorius Štefanas Šreiberis yra Kylio universiteto Klinikinės ir molekulinės biologijos 

instituto įkūrėjas ir direktorius bei glaudaus bendradarbiavimo su Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Gastroenterologijos klinika ir Viškinimo sistemos tyrimų institutu pradininkas. Prof. 

Štefanas Šreiberis buvo ilgametis Kylio universiteto Medicinos fakulteto dekanas. 2000–2013 m. 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas su Kylio universitetu buvo pasirašęs akademinių mainų 

sutartį. Kiekvienais metais 2–4 jauni Lietuvos sveikatos moklų universiteto mokslininkai ir gydytojai, 

gaudami Kylio universiteto stipendiją, 2 sav.–6 mėn. stažavosi Kylio univeristete. Pabrėžtina, kad dėl 

glaudaus bendradarbiavimo nuo 2010 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete pradėti vykdyti 

mikrobiotos molekuliniai tyrimai, nuo 2014 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įdiegtos 

žarnyno mikrobiotos transplantacijos procedūros, 2017 m. padovanota unikali mikrobiotos filtrato 

transplantavimo aparatūra.  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Virškinimo sistemos tyrimų institutas kartu su Kylio 

universitetu yra įvykdęs labai daug projektų ir tęsia naujus svarbius mokslo projektus: „Žarnyno–

kraujo–kepenų ašis: cirkuliuojantis mikrobiomas kaip neinvazinis uždegiminių žarnyno ligų ir 

pirminio sklerozuojančio cholangito žymuo“, „Žarnyno mikrobiotos ir išmatose esančių mikroRNR 

sąveika sergant opiniu kolitu“, ,,Molekulinis diagnostinis testas neinvazinei storosios žarnos vėžio 

patikrai“, ,,Žarnyno organoido modelis: sistema vaistų testavimui ir uždegiminių žarnyno ligų 

individualizuotajai terapijai“, ,,Kraujo mikrobiotos pokyčiai ir žarnyno mikrobiotos modifikavimas, 

sergant kepenų ciroze“, ,,Naujų žarnyno mikrobiotos modifikavimo metodų sukūrimas“ ir kitus. 



Atsižvelgiant į prof. Štefano Šreiberio indėlį į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

mokslinės ir akademinės veiklos plėtrą, prašoma jam suteikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

garbės daktaro vardą.  
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