
PODIPLOMINIŲ STUDIJŲ CENTRO FARMACIJOS SPECIALISTŲ STUDIJOS 

VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDROJE 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, MA FF 

KURSŲ,  SKIRTŲ FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINIAM TOBULINIMUI, 

2023 m.   I pusmečio  K A L E N D O R I N I S    P L A N A S 

 
REGISTRACIJA ELEKTRONINĖ:                   https://medas.lsmu.lt/kursai 
Išduodami elektroniniai kurso (ų) dalyvio pažymėjimai (gausite į savo elektroninį paštą ir rasite savo paskyroje 
https://medas.lsmu.lt/user/register  

Progra

mos nr. 

/eil. nr. 

 

Data 

 

Programos pavadinimas.  Kodas LSMU PSC  vidaus sistemoje 

 

Trukmė, 

val., 

kaina, 

Eur 

1/1 2023-01-16–02-07 

(mišrus nuotolinis/ 

kontaktinis kursas) 

Imunoprofilaktikos pagrindai. (KMU909)  (kursas skirtas  vaistininko 

praktikos licenciją turintiems vaistininkams, pageidaujantiems įgyti išplėstinės 

vaistininko praktikos profesinę kvalifikaciją) 

36 

 

242,- 

1/2 2023-03-06–03-28 

(mišrus nuotolinis / 

kontaktinis kursas) 

Imunoprofilaktikos pagrindai. (KMU909)  (kursas skirtas  vaistininko 

praktikos licenciją turintiems vaistininkams, pageidaujantiems įgyti išplėstinės 

vaistininko praktikos profesinę kvalifikaciją) 

36 

 

242,- 

1/3 2023-04-24–05-16 

(mišrus nuotolinis / 

kontaktinis kursas) 

Imunoprofilaktikos pagrindai. (KMU909)  (kursas skirtas  vaistininko 

praktikos licenciją turintiems vaistininkams, pageidaujantiems įgyti išplėstinės 

vaistininko praktikos profesinę kvalifikaciją) 

36 

 

242,- 

1/4 2023-05-22–06-13 

(mišrus nuotolinis / 

kontaktinis kursas) 

Imunoprofilaktikos pagrindai. (KMU909)  (kursas skirtas  vaistininko 

praktikos licenciją turintiems vaistininkams, pageidaujantiems įgyti išplėstinės 

vaistininko praktikos profesinę kvalifikaciją) 

36 

 

242,- 

2/1 2023-01-30–02-03 

(nuotolinis kursas) 
Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas. 

Kursas farmacijos specialistui. (KMU896)   

tikslinė programa privaloma nuo 2023-05-01 

6 

 

30,- 

2/2 2023-03-13–03-17 

(nuotolinis kursas) 
Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas. 

Kursas farmacijos specialistui. (KMU896 )  

tikslinė programa privaloma nuo 2023-05-01 

6 

 

30,- 

2/3 2023-04-17–04-21 

(nuotolinis kursas) 
Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas. 

Kursas farmacijos specialistui. (KMU896 )  

tikslinė programa privaloma nuo 2023-05-01 

6 

 

30,- 

2/4 2023-06-05–06-09 

(nuotolinis kursas) 
Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas. 

Kursas farmacijos specialistui. (KMU896 )  

tikslinė programa privaloma nuo 2023-05-01 

6 

 

30,- 

3/1 2023-02–27–03-04 

(teorija –nuotolinė 

praktika – kontaktinė 

LSMU patalpose) 

Pirmosios medicinos pagalbos kursas  farmacijos specialistui. 

(KMU895)tikslinė programa  privaloma nuo 2023-05-01 

8 

 

80,- 

3/2 planuojama 

2023-05-08–05-13 

(teorija –nuotolinė 

praktika – kontaktinė 

LSMU patalpose) 

Pirmosios medicinos pagalbos kursas  farmacijos specialistui. (KMU895 ) 

tikslinė programa  privaloma nuo 2023-05-01 

8 

 

80,- 

4/1 

4/2 

4/3 

4/4 

2023-01-23-01-27 

2023-02-27-03-03 

2023-04-17-04-21 

2023-05-29-06-02 

(nuotolinis kursas) 

Trumpas socialinės farmacijos ir farmakologijos  naujienų kursas. 

(KMU388), kursas skirtas vaistininkams ir vaistininkų padėjėjams 

(farmakotechnikams) 

*Pagal asmeninį poreikį 36 val. programoje gali būti  išklausytas nepilnas 24 val. kursas 

36* 

 

213,- 

151,- 

5/1 

5/2 

5/3 

5/4 

 

2023-01-23-02-03 

2023-02-27-03-10 

2023-04-17-04-28 

2023-05-29-06-09 

(nuotolinis kursas) 

Socialinės farmacijos ir farmakologijos  naujienos. ( KMU383) 

(kursas skirtas vaistininkams ir vaistininkų padėjėjams (farmakotechnikams) 
*Pagal asmeninį poreikį 72 val. programoje gali būti  išklausytas nepilnas 48 val.  

kursas 

72* 

 

391,- 

270,- 

 
 

Informacijai: telef. 8-37 328303, fps@lsmuni.lt 
 

Kursų vadovė - Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos vedėja prof. dr. Jurga Bernatonienė 

Jurga.Bernatoniene@lsmuni.lt 

https://medas.lsmu.lt/kursai
https://medas.lsmu.lt/user/register
mailto:fps@lsmuni.lt
mailto:Jurga.Bernatoniene@lsmuni.lt

