
Prenumeruojamos Vitae litera elektroninės knygos 2020-2021 

Slaptažodis nuotolinei prieigai paskelbtas Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje  

1. Akušerija. Klinikinės praktikos vadovas 

2. Atraminio-judamojo aparato ligos 

3. Autonominė nervų sistema. Fiziologija, patologinė fiziologija, farmakologija, imunologija 

4. Bendruomenės sveikata ir gerovė 

5. Biochemija 

6. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga 

7. Chirurgija šeimos gydytojui 

8. Chirurgija. I tomas. Bendroji dalis 

9. Chirurgija. II tomas. Specialioji dalis 

10. Chirurginė slauga 

11. Depresija 

12. Ergoterapija 

13. Floristika 

14. Galvos skausmai: diagnostika ir gydymas 

15. Infekcinių ligų žinynas 

16. Judesių mokslas: raumenys, valdymas, mokymas, reabilitavimas, sveikatinimas, treniravimas, 

metodologija 

17. Kineziologijos pagrindai 

18. Kineziterapijoje taikomi funkciniai testai (KVK) 

19. Kineziterapijoje taikomi funkciniai testai (VL) 

20. Kineziterapijos principai esant vaikų plokščiapėdystei   

21. Laboratorinių tyrimų interpretacija ir rekomenduojamos reikšmės 

22. Lankstumas ir jo lavinimas 

23. Modernioji neuroreabilitacija. Judesių valdymas ir proto treniruotė 

24. Nugaros smegenų pažeidimus patyrusių asmenų savarankiškumo skatinimas 

25. Onkologija ir hematologija 

26. Pacientų mokymas stebėti ir valdyti ligą 

27. Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra 

28. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos 

29. Pašarai. Tradiciniai ir ekologiški 

30. Pasyvios ir aktyvios metodikos laikysenai koreguoti  

31. Pediatrija (komplektas) 

32. Profesionalioji burnos higiena 

33. Reabilitacijos pagrindai 

34. Regioninė anestezija 

35. Reumatinės ligos 

36. Sąnarių biomechanika ir mobilizavimas kineziterapijoje 

37. Sąnarių paslankumą ir raumenų jėgą lavinamosios-metodikos 

38. Sąnarių paslankumą lavinamosios metodikos 

39. Šeimos gydytojo vaidmuo savižudybių prevencijoje 
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40. Šeimos medicinos pagrindai: praktiniai įgūdžiai 

41. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis slauga 

42. Slaugos ir asmens sveikatos priežiūros procedūros 

43. Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario disfunkcija 

44. Sporto medicinos pagrindai 

45. Ūminis skausmas ir jo malšinimas 

46. VEIKLOS ANALITIKA. Su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI 

47. Vidaus ligų diagnostikos pagrindai 

48. Žmogaus anatomija 
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