JAUNŲJŲ UROLOGŲ TOBULINIMO PROGRAMA pradėta 2011 metais ir yra skirta urologijos
specialybės gydytojams. Programa suteikia galimybę rinktis iki 4 savaičių trukmės stažuotę, viename iš
pasirinktų urologijos centrų Europoje. Šia galimybe 2012 m. pradžioje jau pasinaudojo gyd. M. Kinčius,
dirbantis LSMU Urologijos klinikoje. Jis 3 savaites praleido VA Universitetinėje ligoninėje, New York –
profesoriaus B. Djavan priežiūroje. 2012 m. rudenį, į 4 savaičių stažuotę Royale Hellampshire ligoninėje,
profesoriaus C. Chapple priežiūroje vyko tobulintis antrasis programos laimėtojas – gyd. A. Grybas,
dirbantis Antakalnio ligoninėje Vilniuje. 2013 metų stipendijos laimėtoju tapo Ruslanas Baltrimavičius,
dirbantis Klaipėdos respublikinės ligoninės urologijos skyriuje. Jis 4 savaites praleido Leuven Universiteto
klinikoje, kur tobulino funkcinės rekonstrukcinės urologijos įgūdžius padedant Prof. H. van Poppel.
2015 metų stipendija atiteko dr. Albertui Čekauskui, dirbančiam Vilniaus Universiteto Santariškių klinikų
urologijos centre. Jis planuoja savo stažuotę atlikti 2017 m.
Programos pagrindinis rėmėjas yra Ipsen. Kompanija ir toliau ruošiasi išlikti šios programos iniciatoriumi ir
rėmėju, kartu bendradarbiaujant su Lietuvos Urologų Draugija.
Šiuo metu siūlomi centrai bei vadovai stažuotėms yra:
Prof. A. Heidenreich - Professor of Urology and Chairman and Director of the department of Urology,
University Hospital, RWTH Aachen, Germany;
Prof. H. van Poppel - MD, PhD: Chairman department of Urology, University Hospitals Leuven, Belgium;
Prof. P.A. Abrahamson - Professor of Urology at the University, Chairman of the Department of Urology at
Malmö University Hospital, Sweden;
Stipendijos laimėtojui pageidaujant, išlieka galimybė rinktis ir kitą Europoje žinomą medicinos centrą.
Norintiems pretenduoti į stažuotę 2017 metais, kviečiame siųsti CV ir motyvacinį laišką - prašymą
iki 2017 m. gegužės 1d. LUD pirmininkui Prof. Dr. M. Jievaltui e-paštu: minjiev@yahoo.com
Primename, kad atrankoje kviečiami dalyvauti ne ilgiau nei 5 metus praktikuojantys urologijos specialybės
gydytojai. Ruošdami gyvenimo aprašymus, kandidatai kviečiami atsižvelgti į šiuos reikalavimus:
- Tikimės, kad esate aktyvus Lietuvos urologų draugijos narys. Aprašykite savo veiklą detaliau
paminėdami rengtus ir pristatytus pranešimus ir/ar stendinius pranešimus draugijos konferencijų metu
ar kitaip pagrįsdami aktyvų dalyvavimą draugijos renginiuose.
- Nurodykite pagrindines publikacijas, kurių autorius ir/ar bendraautorius esate.
- Nurodykite kuriuose tarptautiniuose moksliniuose kongresuose ir/ar stažuotėse užsienio centruose
esate dalyvavęs.
- Paminėkite rengtus ir pristatytus pranešimus ir/ar stendinius pranešimus kitų Lietuvoje veikiančių
mokslinių draugijų konferencijų metu ir/ar tarptautinių konferencijų metu.
- Neabejojame, kad laisvai kalbate angliškai, o papildoma užsienio kalba būtų privalumas.

LUD tarybos narių ir Ipsen Lietuvos Filialo vadovo bendru sutarimu, iš visų gautų kandidatų
prašymų
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