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LAIŠKAI

Svarbiausi kitų metų darbai
arba

Jei rašytumėte laišką
Kalėdų Seneliui...
Kalėdos – naujų planų, svajonių ir vilčių laikas,
kai įvertinami besibaigiančių metų pasiekimai,
planuojami kitų metų darbai. Kokie didžiausi
SMĮA įstaigų vadovų ateinančių metų projektai?
Prisimindami, kad Kalėdos – stebuklų metas, jų teiravomės – jei rašytumėte laišką Kalėdų Seneliui, ko jo paprašytumėte ateinantiems metams?
VUL Žalgirio klinikos vyriausioji gydytoja doc. Alina
Pūrienė:
Prašyčiau Kalėdų Senelio, kad padėtų išmintingai pragyventi mūsų laukiantį sunkųjį periodą.
Prašyčiau, kad mūsų bendradarbiavimas su steigėjais
būtų dar geresnis, kad geriau vieni kitus suprastume ir
kartu siektume bendrų tikslų. Daug vilčių siejame ir su
naujuoju sveikatos apsaugos ministru. Tikimės, kad žmogus, atėjęs dirbti į medicinos sektorių iš kitos srities, savo
nauju požiūriu padės išspręsti įsisenėjusias problemas.
Tikimės, kad visuose lygmenyse: LR Seime, Vyriausybėje, Sveikatos apsaugos ministerijoje – sveikatos priežiūros sistemos tobulinimas vyks vadovaujantis vieninteliu
kriterijumi – Lietuvos žmonių sveikatos labui.
VUL Santariškių klinikų generalinis direktorius prof.
Aleksandras Laucevičius:
Paprašyčiau Kalėdų Senelio, kad kiti metai būtų ne blogesni, nei buvo šie. Iš tiesų negalima sakyti, kad buvo blogi metai. Medicina labai keičiasi, paslaugos, technologijos,
žmoniškieji resursai tikrai akivaizdžiai tobulėja. Žinoma,
yra problemų, tačiau negalima visko užbraukti, nes padaryta tikrai labai daug.
Mums, medikams ir ligoninės administracijai, labai svarbu, kad būtų erdvės VEIKTI... Kad būtų propaguojamas ne
tik „diržų susiveržimas“, bet ir progresas, žengimas pirmyn.
Paprašyčiau Kalėdų Senelio, kad mūsų medicina nesustotų ar nenublokštų mūsų 10–15 metų atgal. Svarbu, kad
tik visą laiką eitume, kad ir su mažais stabtelėjimais, bet
judėtume tik į priekį!“
VU Vaikų ligoninės direktorius dr. Juozas Raistenskis:
Visų mūsų, dirbančių Vilniaus universiteto Vaikų ligo-
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Mieli skaitytojai,
šis kalėdinis Santariškių medicinos miestelio naujienų numeris gal kiek ir nustebins – leidinį pradedame nuo svajonių. Pakvietėme Santariškių medicinos įstaigų asociacijos vienijamų įstaigų vadovus
švenčių proga nusimesti baltus chalatus ir paprašyti
Kalėdų Senelio to, apie ką labiausiai svajojama.
Paskaitykite – mūsų medicinos žvaigždės yra
nuoširdūs, atidūs, drąsūs ir daug svajonių turintys
žmonės!
Per šventes mes visi šiek tiek patikime Kalėdų Seneliu. Net jei ir nelaukiame stebuklų, vis dėlto tikimės, kad kiti metai bus sveikesni, dosnesni, kupini
geresnių nuotaikų ir gražių akimirkų.
Linkime, kad visos mūsų ir Jūsų svajonės išsipildytų, kad sveikata nekeltų rūpesčių ir kitąmet medikai galėtų pasidžiaugti sveikesne Lietuva, greičiau pagijusiais pacientais ir gražesniu, patogesniu
Santariškių medicinos miesteliu tiems, kuriems vis
dėlto teks čia užsukti.
Su šventėmis!
Jūsų pastabų ir komentarų lauktume el. paštu:
info@smia.lt ir tel. 8 659 79191.
Iki kitų susitikimų!
Leidėjai
nininėje, didžiausias kalėdinis troškimas – kad vaikų sveikata, Vyriausybės programoje įvardinta kaip prioritetinė
sritis, neliktų tik gražia siekiamybe. Kad žodis taptų kūnu,
ir mes pajustume, jog vaikų sveikatai skiriamas dėmesys
yra išskirtinis, nes didesnio valstybės rūpesčio – manau,
su tuo sutiks visi – mūsų vaikai tikrai nusipelno.
Visa kita priklauso nuo mūsų. Kitais metais planuojame
vykdyti daugybę ligoninei naudingų projektų, ﬁnansuojamų ir iš Europos struktūrinių fondų, ir iš valstybės investicinių lėšų – apšiltinti ligoninės pastatus, atnaujinti jau
trisdešimt metų remonto nemačiusį Chirurgijos skyrių,
Traumatologijos ir ortopedijos bazėje įsteigti Vaikų traumų centrą, turėsiantį dar efektyviau teikti skubią pagalbą
traumas patyrusiems vaikams.
Daug tikimės iš telechirurgijos projektui, onkologinių ligų
diagnostikos ir gydymo gerinimo programai, naujų informacinių technologijų diegimui skiriamo mūsų darbuotojų
laiko ir triūso. Kitais metais ketiname dar labiau rūpintis ir
jų pačių mokymu, bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių tobulinimu, skatinti gydytojų pedagoginę ir mokslinę veiklą, kad
ligoninė būtų verta universiteto ligoninės vardo.
nukelta į 2 psl.
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Svarbiausi kitų metų darbai arba jei rašytumėte laišką Kalėdų seneliui...
atkelta iš 1 psl.

Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės direktorius Arvydas Šilys:
Vienas didžiausių prašymų – kad mūsų ligoninės Santariškių stacionaro statybos darbai pajudėtų iš mirties taško.
LR Vyriausybė 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu papildė
atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, įtraukdama į jį ir mūsų ligoninės patikėjimo teise valdomą turtą. Šis ilgai lauktas nutarimas pašalino paskutines kliūtis,
neleidusias tęsti prieš keletą metų pradėto naujos ligoninės
statybos projekto. Remiantis šiuo nutarimu bei jau parengtu ligoninės statybos projektu, iki 2011 m. visi skyriai turėjo būti perkelti į šiuolaikinius mokslo, medicinos, higienos
reikalavimus atitinkančias patalpas (dabartinį Santariškių
stacionarą) Santariškių medicinos miestelyje. Tačiau, prasidėjus ekonomikos krizei, spalio 14 d. Vyriausybės nutarimu optimistiniai planai – 2011 m. pradėti darbą naujai
pastatytame pastate – atidedami iki 2014 metų.
Nenuleidžiame rankų, ir, tikėdamiesi Kalėdų stebuklo,
norėtume, kad naujos ligoninės statybos projektas būtų
pradėtas įgyvendinti.
Na ir, žinoma, prašytume Kalėdų Senelio, kad padėtų
išgyventi tikrai nelengvą ekonomikos krizės laikotarpį,
kurio sunkią naštą jau spėjome pajusti.
UAB „SICOR Biotech“ generalinis direktorius Vladas
Algirdas Bumelis:
Norėtume, nepaisant visuotinės krizės, ir toliau išlikti
rinkos lyderiais, kurie sugeba savo klientams pateikti patį
geriausią pasiūlymą, skiria gausybę dėmesio moksliniams
tyrimams ir mokslo plėtrai tiek įmonės, tiek šalies mastu,
bei kaip galima veiksmingiau organizuoti gamybos procesus. Štai toks būtų įmonės „SICOR Biotech“ prašymas
Kalėdų Seneliui.
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto direktorius prof. Konstantinas Povilas Valuckas:
Tos kelios savaitės belaukiant šv. Kalėdų, o po to – Naujųjų metų iš tiesų ypatingas metas, kai ir mes, suaugę žmonės, atsipalaiduojame, susimąstome, leidžiame savo fantazijai netrukdomai pinti įvairiausių vaizdinių pynes...
Vaikystėje visi mes tikėjome Kalėdų Seneliu, kuris pildė mūsų norus, atspėdavo slapčiausias svajones. O mūsų
anūkai šiais laikais netgi turi galimybę parašyti laišką Laplandijoje gyvenančiam Kalėdų Seneliui ir išreikšti savo
pageidavimus. O nuostabiausia tai, kad jie gauna Kalėdų
Senelio atsakymą...
Taigi, svarbiausia gerai suformuluoti savo mintis, neužsiprašyti per daug, ir, neduokdie, nepasikuklinti. Tikiuosi,
kad Kalėdų Senelis perskaitys puikųjį SMĮA elektroninį
laikraštį ir atsižvelgs į mano prašymus.
SVEIKINAME

Lapkričio 19 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete VUL Žalgirio klinikos vyriausioji gydytoja doc. Alina
Pūrienė atliko habilitacijos procedūrą „Lietuvos odontologija visuomenės sveikatos požiūriu“ (biomedicinos
mokslai, odontologija (08 B).

1. Mielas Kalėdų Seneli, padaryk taip, kad 2009 m. nebūtų
prastesni už praėjusius 2008–uosius.
2. Mielasis Seneli, norėčiau prašyti kiek galima ženklesnio
pagerėjimo: juk procentai, skirti sveikatos apsaugai numatyti žymiai didesni...
3. Norėčiau, kad pavyktų užbaigti pradėtus projektus: pavyzdžiui, įsigyti naujos diagnostinės įrangos –magnetinį rezonansą ir PETą.
4. Labai prašau, padaryk, kad kelias į Nacionalinio vėžio
instituto statusą jau būtų „išasfaltuotas“.
5. Ir dar, kad Vyriausybė garsiai paskelbtų onkologiją prioritetine sveikatos apsaugos sritimi.
O slapčiausių minčių garsiai pasakyti negaliu, nes yra
prietaras, jeigu garsiai pasakysi – neišsipildys. Jas siunčiu
Kalėdų Seneliui slaptuoju minčių perdavimo kanalu.
Santariškių medicinos įstaigų asociacijos prezidentas
prof. dr. Arvydas Laurinavičius:
Valstybiniam patologijos centrui 2009 metais sukanka
25 metai nuo jo įsteigimo ir 30 metų nuo veiklos pradžios.
Šia proga noriu pasveikinti mūsų darbuotojus, esamus ir
buvusius. Daug kas pasikeitė. Centre dirba virš 100 patyrusių ir jaunų žmonių. Tai jau brandus amžius, tačiau
mūsų inovacijų dvasia išliks gyva.
Kitais metais pirmiausia norėčiau, kad mūsų Centro atliekami patologijos tyrimai tenkintų Lietuvos pacientų ir
jų gydytojų lūkesčius. Mūsų atliekamų tyrimų kiekis ir sudėtingumas sparčiai auga, siekiame pasaulinių standartų.
Daug tikimės iš prasidedančio Norvegijos Europos ekonominės erdvės projekto, skirto mūsų kompetencijai didinti ankstyvos vėžio diagnostikos srityje. Turėsime gerų
galimybių įdiegti naujas technologijas ir perimti užsienio
specialistų patirtį gimdos kaklelio, krūties ir kolorektalinio vėžio tyrimų srityje. Tai ne atsitiktinai parinktos sritys, šių organų vėžio prevencijai bei ankstyvai diagnozei
vykdomos valstybinės programos, daugiau diagnozuojama ankstyvų ir paribinių navikų, kurių diagnozei reikia
specialios patirties ir technologijų. Be to, dalyvaujame
mokslo bei IT projektuose, kurie duoda ne tik mokslo
vaisius, bet ir naujas technologijas bei kompetenciją.
Svarbus mūsų tyrimų parametras – greitis. Pasiekti gerą
balansą tarp tyrimų išsamumo bei tikslumo ir jų greičio
nėra lengva, ypač esant kvaliﬁkuotų patologijos specialistų stygiui Lietuvoje. Tačiau dirbame ir šia linkme.
Ir žinoma, visiems mums Santariškių medicinos miestelyje ir būsimame Santaros slėnyje linkiu darnios plėtros.
Nuo vizijų ir programų kūrimo turime pereiti prie įgyvendinimo. Tik dirbdami kartu galime sukurti „kritine
masę“ intelekto ir technologijų, kurią pajus mūsų pacientai, studentai, Lietuva ir pasaulis.
Lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete
Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės direktorius Arvydas Šilys apgynė biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos mokslo krypties
darbą „Specializuotos ligoninės veiklos ir našumo rodiklių
kaita bei jų reguliavimo galimybės, taikant kokybės vadybos
sistemos modelius“. Jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.
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Įkurtuvės VU Onkologijos instituto Mokslinių tyrimų centre
Gruodžio 11 d. iškilmingai atidarytas Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto Mokslinių
tyrimų centras (P. Baublio 3b). Tai pirmas specialiai mokslinėms laboratorijoms skirtas pastatas
Santariškių medicinos miestelyje.
Greta VU Onkologijos instituto P. Baublio gatvėje pastatytame naujajame trijų aukštų 2180 kv. m ploto laboratorijų korpuse jau įsikūrė Mokslinių tyrimų centro padaliniai:
Kancerogenezės ir navikų patoﬁziologijos, Imunologijos,
Molekulinės onkologijos, Biomedicininės ﬁzikos laboratorijos. Laboratorijose sumontuota moderni įranga, įsigyta iš
ES struktūrinių fondų remiamų projektų lėšų.
Pasak VUOI direktoriaus prof. Konstantino Povilo Valucko, pagrindinis Mokslinių tyrimų centro tikslas – vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus Lietuvoje taikant molekulinės onkologijos, genomikos, proteomikos,
transkriptomikos visuminio tyrimo, nanomedicinos ir
kitus perpektyvius metodus.
„Įvaldę naujas technologijas plačiau įsijungsime į tarptautinius mokslo projektus, – sako prof. K. P. Valuckas. –
Modernios technologijos leis pasiekti visiems mums svarbų
tikslą – sumažinti Lietuvoje sergamumą piktybiniais navikais ir mirtingumą nuo jų, pailginti sergančiųjų gyvenimo
trukmę bei pagerinti pacientų gyvenimo kokybę.“
Atidarymo metu kalbėję VU rektorius akad. B. Juodka
ir prezidentas A. M. Brazauskas sveikino ir nuoširdžiai
džiaugėsi, kad pagaliau pavyko įgyvendinti projektą, ku-

riam VUOI Onkologijos instituto direktorius prof. K. P.
Valuckas atidavė daug jėgų ir kantrybės. Abu kalbėjusieji
linkėjo čia dirbsiantiems mokslininkams sėkmės, naujų
idėjų ir jų įgyvendinimo.
VUOI Mokslinių tyrimų centre dirba 49 darbuotojai,
iš jų – 4 vyriausieji mokslo darbuotojai, 15 vyresniųjų
mokslo darbuotojų, 2 mokslo darbuotojai, 12 jaunesniųjų
mokslo darbuotojų.
Į modernų laboratorijų korpusą persikėlę VU Onkologijos instituto mokslininkai iki šiol dirbo sename Polocko
gatvės pastate, kuriame 1931 m. pradėjo veikti Sergančiųjų vėžiu ligoninė ir institutas. Tai pirmas toks atvejis SMM
istorijoje, kai senas įstaigos pastatas Vilniaus centre iškeistas į modernų, naujausius reikalavimus atitinkantį statinį
Santariškėse. Kitos SMĮA narės taip pat siekia senuose,
šiuolaikinių reikalavimų nebeatitinkančiuose pastatuose įsikūrusius, po visą miestą išmėtytus ﬁlialus perkelti į
Santariškių medicinos miestelį. Ledai pagaliau pralaužti.

VU Vaikų ligoninės Pediatrijos centras šventė dvidešimtmetį
Lapkričio 28 d. VU Vaikų ligoninės Pediatrijos
korpuso gydytojai, slaugytojos ir kiti darbuotojai atšventė Pediatrijos centro dvidešimties
metų jubiliejų.
Pediatrijos centro istorija prasidėjo 1988 m. gruodžio
13 d., kai į korpusą, dar pilną statybinių šiukšlių, prisnigtų
galerų, atėjo dirbti pirmieji gydytojai, skyrių vadovai Dalia Kalėtinienė, Rimantas Misevičius, Saulius Cirtautas,
Infekcinių ligų katedrai vadovavęs prof. Povilas Čibiras
ir daugybė kitų puikių bei atsidavusių pediatrijai specialistų. Šiandien vadinamajame Pediatrijos korpuse veikia
Pediatrijos centras su keturiais skyriais (Infekcinių ligų,
Gastroenterologijos, Neurologijos, Pediatrijos), Onkohematologijos centras, Pulmonologijos ir alergologijos
centro skyrius ir Vaikų intensyviosios terapijos bei anesteziologijos centro skyrius. Centrų skyriuose ir poskyriuose
dirba 180 darbuotojų.
1998 m. VU Vaikų ligoninės pediatrai per metus gydė
4,5 tūkst. pacientų, dabar – vidutiniškai apie 11 tūkstančių. Pacientų padaugėjo 2,5 karto, tačiau perpus sumažėjo jų vidutinė gulėjimo trukmė. Centro veiklos pradžioje
vaikai buvo gydomi vidutiniškai 10 dienų, dabar – apie
5 dienas. Tokius pokyčius lėmė intensyvus gydytojų darbas, šiuolaikiškos technologijos, naujų, veiksmingų diagnostikos, gydymo metodų taikymas.

Pediatrijos centras šiandien – ne tik svarbiausia Lietuvos vaikų gydymo, bet ir mokymo bazė: teorinių ir praktinių įgūdžių čia įgyja VU Medicinos fakulteto studentai,
gydytojai internai, gydytojai rezidentai, besitobulinantys
gydytojai iš visos Lietuvos, slaugos specialistai. Pediatrų
atliekami vaikų infekcinių ligų, nefrologijos, neurologijos, onkohematologijos, pulmonologijos, reumatologijos
srities mokslo darbai, ﬁnansuojami Lietuvos mokslo tarybos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Europos Sąjungos
fondų, tarptautinių organizacijų lėšomis, vyksta klinikiniai tyrimai. Per tuos metus apgintos 8 daktaro disertacijos, tačiau ir šiandien didelis būrys jaunų specialistų intensyviai dirba mokslinį darbą ir per artimiausius metus
disertacijų sąrašas turėtų padvigubėtis.
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VUOI įsigijo modernų mamografą
Gruodžio 4 d. VUOI atidaryti nauji mamograﬁjų
ir skaitmeninės krūtų biopsijos kabinetai.
Kabinetų įranga įsigyta už milijoną litų, kurį LNK televizijos surengtos „Gerumo dienos“ metu paaukojo Lietuvos žmonės. Naujoji įranga moderniausia Baltijos valstybėse krūtų patologijai diagnozuoti.
„Moderni įranga leis VU Onkologijos instituto onkologams tiksliau nustatyti arba patikslinti ankstyvųjų krūties vėžio stadijų diagnozę, kai navikas dar nėra čiuopiamas ir gydymas gali būti pats efektyviausias, – sakė prof.
Konstantinas Povilas Valuckas. – Nauja diagnostinė technologija padės onkologams chirurgams numatyti tikslias
operacijų apimtis tausojant krūtis. Radiologinėje diagnostikoje naudojant pačią moderniausią įrangą atsiranda didesnės galimybės išgelbėti gyvybę ne vienai moteriai.“
Prof. K. P. Valuckas nuoširdžiai padėkojo LNK televizijai, kuri 2008 m. „Gerumo dienos“ akciją paskyrė vienai iš
opiausių žmonijos problemų – vėžio problemai. Taip pat
profesorius padėkojo visiems LNK žiūrovams, kurie paaukojo pinigų.
Mamografas ir skaitmeninė krūtų biopsijos įranga neatsitiktinai sumontuota VU Onkologijos institute. Čia
sukaupta didžiausia onkologinių ligų diagnozavimo ir
gydymo patirtis, čia dirba patyrę specialistai, čia
taikomi visi sudėtinio
vėžio gydymo metodai:
chirurgija, chemoterapija,
spindulinė, hormonų, biologinė terapija ir kt. VUOI
Konsultacinėje poliklinikoje per metus apsilanko
apie 100 000 pacientų.

VPC organizavo konferenciją, skirtą
gimdos kaklelio ikivėžinių susirgimų
diagnostikos kokybei gerinti
Į šių metų gruodžio 12 dieną vykusią mokslinę – praktinę konferenciją „Gimdos kaklelio ikivėžinių susirgimų
diagnostikos kokybės gerinimas” susirinko daugiau nei
200 dalyvių iš visos Lietuvos. Akušeriai ginekologai, bendrosios praktikos gydytojai, slaugytojai, felčeriai – akušeriai, gydytojai patologai, medicinos biologai, citopatologijos technologai turėjo galimybę mokytis ir užduoti
klausimus vienam geriausių savo srities žinovų – Helsinkio universiteto centrinės ligoninės, akušerijos ir ginekologijos skyriaus vadovui prof. Pekka Nieminen. Lektorius
nagrinėjo praktinius citologinio gimdos kaklelio tyrimo
aspektus, demonstravo video vaizdus, kaip kokybiškai paimti medžiagą nuo gimdos kaklelio, paruošti ir užﬁksuoti
tepinėlį. Buvo akcentuojama, kad tik teisingai paėmus ir
paruošus citologinį tepinėlį, tyrimas bus informatyvus, o
diagnozė – kokybiška.

VU Vaikų ligoninės darbuotojai jau
turi atskirą aikštelę automobiliams
statyti
VU Vaikų ligoninės darbuotojai, iki šiol vieninteliai Santariškių miestelyje neturėję, kur
statyti savo automobilių, nuo gruodžio 1 d.
jau gali saugiai palikti savo automobilius 196
vietų aikštelėje.
Kaip teigia direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir
plėtrai Algimantas Juocevičius, VU Vaikų ligoninė, ilgą
laiką turėjusi didelių rūpesčių dėl netvarkingo automobilių statymo, užgrūstų mašinomis ligoninės kiemų, trukdančių prie ligoninės priimamųjų privažiuoti greitosios
pagalbos ir kitų aptarnaujančių tarnybų automobiliams,
dabar galės ramiau atsikvėpti ir civilizuotai priimti pacientus.
Galutinai automobilių parkavimo problemas VU Vaikų
ligoninė turėtų išspręsti kitų metų pradžioje, įrengusi automatinius kelio užtvarus prie centrinio įvažiavimo Santariškių g. 7 ir Pediatrijos centro Santariškių g. 4. Kartu
atsilaisvintų ir trumpalaikio parkavimo vietos pacientų
tėvams ir lankytojams prie Konsultacinės poliklinikos,
Chirurgijos, Pediatrijos korpusų ir Naujagimių skyriaus.

Respublikinė konferencija „Vilniaus
reumatologijos seminarai“
VU EKMI kartu su VU MF Reumatologijos, traumatologijos – ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, Lietuvos reumatologų asociacija ir Lietuvos artrito
fondu gruodžio 5 – 6 dienomis organizavo respublikinę
konferenciją „Vilniaus reumatologijos seminarai / 15“. Ši
kasmetinė konferencija vyko penkioliktą kartą. Konferencijos tematiką padiktavo viena iš naujausių reumatologijos aktualijų – biologinės terapijos skyrimo tikslingumas
ankstyvose ligos stadijose ir gydymo komplikacijų, susijusių su infekcijų padažnėjimu ir paūmėjimu, prevencija,
rezistencija biologinei terapijai. Konferencijoje taip pat
buvo pranešti pasiekimai kovojant su viena iš fatališkiausių reumatinių ligų – sistemine skleroze.
Konferencijoje dalyvavo apie 200 klausytojų. Visiems
dalyviams buvo įteiktos 2008 m. išleistos knygos „Reumatologija I (Klinikinė, laboratorinė, bioﬁzikinė diagnostika. Bendrieji gydymo principai)“ ir „Reumatologija II
(Klinikinė farmakoterapija, bioﬁzikiniai, reabilitaciniai,
chirurginiai gydymo metodai)“, kurių autoriai – VU
EKMI mokslininkai.
VU EKMI vykdė projektą pagal Lietuvos 2004-2006 m.
bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių
kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje”.
Minėtų knygų išleidimas buvo ﬁnansuotas pagal Paramos
sutartį.

Adresas: P. Baublio g. 3 B, LT – 08406, Vilnius
El. paštas: info@smia.lt; tel. 8 659 79191
Kontaktinis asmuo: Aurimas Jaskonis

www.santariskes.eu
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