
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TREL projektas pradėtas 2021 m. sausio 1 d. ir truks iki 2023 m. gruodžio 31 d. Tai pirmas 

„Horizontas 2020“ projektas, kurį koordinuoja Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (VULSK). 
Projekto partneriai – svarbiausios mokslo institucijos, kuriose jau kelis dešimtmečius vyksta intensyvūs 
moksliniai (klinikiniai ir neintervenciniai) tyrimai vaikų onkologijos srityje, tame tarpe ir ankstyvos fazės 
klinikiniai tyrimai su vaikais. 
 Vienas pagrindinių TREL projekto tikslų yra gerinti jaunųjų mokslininkų (ypač doktorantų) 
ugdymą mokslo metodologijos srityje. Tokiu būdu siekiama skatinti ateinančios kartos įsitraukimą į mokslo 
tyrimus ir projektus, be kurių neįsivaizduojama medicinos mokslo, o tuo pačiu ir klinikinės praktikos bei 
visuomenės gerovės, pažanga. 
                       Projekto metu buvo surengtas keturių nuotolinių seminarų ciklas, skirtas mokslo metodologijos 
klausimams aptarti. Ciklas buvo skirtas visų pirmą jauniesiems mokslininkams (doktorantams, rezidentams, 
medicinos fakulteto studentams), tačiau dalyvauti galėjo visi besidomintys. 
 Pirmi du seminarai buvo skirti bendrojo pobūdžio mokslinių tyrimų vykdymo klausimams aptarti, 
kurie aktualūs įvairių sričių mokslininkams ir gydytojams tyrėjams. Seminarų medžiagą parengė VULSK ir 
Vilniaus universiteto mokslininkai bei gydytojai tyrėjai ir praktikai (lekt. dr. Karolis Ažukaitis, gydytojas vaikų 
nefrologas ir doc. dr. Jelena Rascon, gydytoja vaikų onkohematologė). Likę du seminarai buvo skirti ankstyvos 
fazės klinikinių tyrimų vykdymui – tyrimų planavimui, metodologijai, įtraukimo kriterijams, atsako vertinimui, 
etiniams aspektams. Juos parengė Paryžiaus Gustave Roussy Insitituto (https://www.gustaveroussy.fr/en) – 
svarbiausios klinikinės praktikos ir mokslo inovacijų vėžio srityje institucijos – mokslininkai (dr. Birgit Geoerger, 
dr. Pablo Barlanga ir dr. Samuel Abbou). Seminaruose gausiai dalyvavo ne tik VULSK darbuotojai, bet ir 
kolegos iš kitų šalių – Latvijos, Estijos, Danijos, Prancūzijos. Iš viso dalyvavo 176 klausytojai, iš jų 17 
doktorantų. Kaip tik pirmame grafike jūs galite pamatyti doktorantų ir  visų dalyvių santykį. 
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Antras grafikas vaizduoja VULSK, GR ir kitų institucijų darbuotojų dalyvavimą seminaruose 
 

 
 
 
Remiantis seminaruose išdėstyta medžiaga parengtos „Mokslo metodologijos gairės“, kuria galite rasti čia. 

Tikimasi, kad  jos bus naudingos jauniems mokslininkams, siekiant kelti prasmingus mokslinius 

klausimus, išvengti sisteminių klaidų, prasmingai išnaudoti moksliniam darbui skiriamą laiką bei 

parengti kokybišką mokslo produkciją. 

 

4 seminaras. Ankstyvosios fazės klinikiniai tyrimai pediatrijoje (2 val.). Buvo aptartos etinės problemos, 
susijusios su pacientų gydymu ankstyvosios fazės klinikiniuose tyrimuose, kurias pristatė Dr. Gwenaelle 
Gueguen (GR). Dr. Birgit Goerger (GR), Dr. Jelena Rascon (VULSK), Dr. Pablo Berlanga (GR), Dr. Isabelle 
Gonclaves (GR.), Dr. Goda Vaitkevičienė (VULSK). 
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1 seminaras. Biomedicininių tyrimų principai (3 val.). Dr. Jelena Rascon (VULSK), Dr. Karolis Ažukaitis 
(VULSK).  

 


