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Eil. 

Nr. 
Knygos pavadinimas 

1 

Akušerija : klinikinės praktikos vadovas : vadovėlis / 

[sudarytojos Rūta Jolanta Nadišauskienė, Eglė 

Bartusevičienė].- Kaunas : Vitae Litera, 2019.- 366, [1] p. : 

iliustr.  

2 
Alergija : priežastys, simptomai, gydymas / Rūta 

Dubakienė.– Vilnius : Tyto alba, 2019. – 256 p. : iliustr. 

3 

Autonominė nervų sistema : fiziologija, patologinė 

fiziologija, farmakologija, imunologija : [vadovėlis] / 

Genuvaitė Civinskienė ... [et al.] ; [sudarytoja Genuvaitė 

Civinskienė] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

Medicinos akademija, Fiziologijos ir farmakologijos 

institutas, Imunologijos ir alergologijos klinika. --  Kaunas : 

Vitae Litera, 2019. --  150 p. : iliustr., schem. --  Kiti autoriai: 

Lina Malcienė, Giedrė Valdonė Sakalauskienė, Renata 

Sveikatienė, Brigita Šitkauskienė. --  Bibliografija: p. 144-150 

4 

Balso sutrikimai ir jų įveikimas : monografija / Janina 

Kiušaitė. – Vilnius : Versmė, 2019. – 239, [1] p. : iliustr. + 1 

garso diskas (CD). 

5 

Dantų ėduonies pagrindai / Edwina Kidd, Ole Fejerskov ; 

[vertė Julija Mažeikaitė, Agnė Nedzinskaitė]. – Kaunas : 

Vitae Litera, 2019. – 208, [1] p. : iliustr. 

6 

Diagnozė – vėžys : gydytis ar gyventi? : alternatyvus 

požiūris į onkologiją. - 2019. - 216, [1] p. - Гринблат, Борис 

(1964-) 

7 

Epilepsija/Rūta Mameniškienė, Eglė Navickienė, Justė 

Rimšienė.-Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.- 104 

p. 

8 
Kaip išgyventi ligą, kančią, vienatvę ir mirtį : patarimai 

ligoniams ir jų globėjams. - [2019]. - 111, [1] p. 

9 
Kišeninis žmogaus anatomijos atlasas / W. Dauber. - 3-iasis 

leid. - Vilnius, 2019. - VIII, 567, [1] p. 

10 
Kūdikio žindymas. Nepakeičiamas kaip motinos meilė (6-

oji papildyta laida) /Kazimieras Vitkauskas, 2019.- 416 p 

11 

Masažo anatomija : išsamus praktinis vadovas / Abby 

Ellsworth, Peggy Altman ; iš anglų kalbos vertė Lina 

Primontaitė. – Vilnius : Naujoji Rosma, 2019. – 160 p. : 

iliustr. 

12 
Meditacija užimtiems žmonėms : streso įveikimo praktikos 

laiko medituoti neturintiems žmonėms. - 2019. - 161, [1] p. 

13 
Nykstantys mikrobai. Kaip žudomos bakterijos sukelia 

ligas/Martin Blaser. – Vilnius: Briedis, 2018.-376 p. 

14 

Restartas : su gydančia / šarminančia 7 dienų super detox 

mitybos programa : [sveikata, lieknėjimas, grožis, energija] 

/ Gražina Gum.-Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : 



Spauda).-162, [3] p. : iliustr. 

15 

Sąmoningumas : kaip išgyventi išlaikant pusiausvyrą. - 2-

oji laida. - 2019. - X, 207, [1] p. - (Naujojo gyvenimo būdo 

įžvalgos). - Osho (1931-1990) 

16 

Šokis su drambliais : dėmesingo įsisąmoninimo vadovas 

sergantiems demencija, parkinsono, alzheimerio ir kitomis 

lėtinėmis ligomis bei visiems, kurių smegenys sensta / Jarem 

Sawatsky ; [vertėja Diana Urbonė]. – Klaipėda : Liūtai ne 

avys, 2019. – 242 p. : iliustr.. 

17 
Tavo gyvenimas iki gimimo/ Katharina Vestre.- Obuolys, 

2019.-  176 p. 

18 

Vaikai vaistažolių pasaulyje: [pažintinė kelionė su žolininku 

nuostabiu vaistažolių taku]/ M. Lasinskas.-  Kaunas, 2019.- 

87 p. 

19 

Vaikų tuberkuliozės profilaktika, diagnostika ir gydymas 

: mokomoji knyga visų specialybių gydytojams, gydytojams 

rezidentams ir studentams. - 2019. - 81, [1] p. 

20 

Vaistiniai augalai ir augalinės žaliavos, kaupiančios 

eterinius aliejus ir kartumynus : mokomoji knyga / 

Valdimaras Janulis ... [et al.]. --  Kaunas : Vitae Litera, 2019. 

--  138 p. : iliustr. --  Kiti autoriai: Mindaugas Liaudanskas, 

Arvydas Milašius, Sonata Trumbeckaitė, Lina Raudonė. --  

Bibliografija: p. 136-138 (36 pavad.). 

21 
Visa tiesa apie vėžį : kaip užkirsti kelią ligai ir nustoti bijoti. 

- 2019. - 206, [2] p. - Khayat, David (1956-) 

22 

501 intensyvus intervalinis pratimas : mankštos anatomija : 

puikūs pratimai, padėsiantys pasiekti savo tikslų ir geriau 

susipažinti su nuostabia kūno sandara. - 2019. - 188 p. - Van 

Aussel, Charlotte 

 


