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Daugiau komandiruočių sėkmės istorijų 

 Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų 

centro doktorantė Monika Grubliauskaitė 

2022 m. birželio 15 d. - liepos 2 d. lankėsi 

Princes Maxima Centre (PMC) Utrechte, 

Nyderlanduose. 

Monika savo komandiruotės patirtį 

apibūdina kaip "neįtikėtiną", pasakodama 

ne tik apie visus žmones, su kuriais jai teko 

susipažinti, bet ir apie tai, koks nuostabus 

yra pats PMC - kiekvienas specialistas 

gydytojas, slaugytojas ar mokslinių tyrimų skyriaus darbuotojas priėmė ją atpalaiduojančioje, 

jaukioje ir, svarbiausia, informatyvioje atmosferoje. 

Kaip didelės svarbos įvykis ir praktinė nauda buvo 

susitikimas su vaisingumo slaugos specialistu, kuris 

pasidalino savo patirtimi kaip  pradėti dialogą su 

pacientais ar jų atstovais, taip pat sužinoti apie 

procesus ir specialistus, dalyvaujančius vaisingumo 

išsaugojimo procese.  

Monika taip pat įvertino tai, kad jai buvo svarbu iš arti 

pamatyti, kaip mokslas ir klinika turi glaudžiai 

bendradarbiauti, kad pacientams būtų pasiekti 

geriausi rezultatai.  

Donatas Petroška VULSK patologas , kuris specializuojasi neuropatologijoje. 

Nuo 2022 m. birželio 20 d. iki liepos 1 d. Donatas lankėsi Eppendorfo universitetinėje klinikoje 

Hamburge, Vokietijoje. 

Komandiruotės metu  turėjo galimybę dalyvauti įprastinių diagnostikos atvejų analizavime ir 

vertinime. Jis pažymėjo tai kaip vertingiausią patirtį. 



Didžiausia užduotis jam likusi po komandiruotės – kaip patobulinti VULSK VPC patologijos 

laboratorijoje (Nacionaliniame patologijos centre) taikomus metodus. 

Ryšiai su neuropatologais dėl galimų mokslinių projektų ir įprastų diagnostinių atvejų 

konsultacijų bus labai naudingi VULSK ateityje. 

Kiti sėkmingi TREL projekto apsikeitimo įvykiai 

• 2022 m. birželio 2 d. 

TREL vadybos ir 

administravimo grupė 

lankėsi CCRI mokslinių 

tyrimų valdymo biure 

Vienoje, Austrijoje. Jie 

dalyvavo mokymuose, 

susijusiuose su 7.2 

užduotimi dėl mokslinių 

tyrimų valdymo ir 

administravimo įgūdžių stiprinimo. 

• Monika Kapitančukė ir Vilma Rutkauskaitė, vaikų onkologės, TREL projekto specialistės, 

2022 m. birželio 11-12 d. dalyvavo SIOPE-BTG susitikime ir 2022 m. birželio 13-15 d. 

ISPNO susitikime Hamburge, Vokietijoje.   

• Rolanda Nemanienė,  vaikų onkologė, TREL projekto specialistė, prisijungė prie 2022 m. 

birželio 26-28 d. Sevilijoje (Ispanija) vykusio SIOP-RTSG susitikimo. 

Apdovanojimai 

E. Stukaitė-Ruibienė, viena iš TREL projekto specialisčių, pristatė savo tezes 5-ajame Baltijos šalių 

pediatrų kongrese ir 23-iajame Estijos pediatrų asociacijos kongrese 2022 m. birželio 2-4 d. 

Taline (Estija). Ji buvo apdovanota už geriausią pranešimą. 


