
DAIVOS KANOPIENĖS GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

DARBO PATIRTIS 

2018 m.–šiuo metu       Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos direktorė 

                                            VšĮ Šeškinės poliklinika, Šeškinės g. 24, Vilnius 

                                            Organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir vykdomos 

nustatytos funkcijos. 

2015 m.–šiuo metu           Rezidentų vadovė 

                                             Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Akušerijos ir ginekologijos klinika,   

                                             Santariškių g. 2, Vilnius                           

                                             Vadovauja  antrų metų rezidentų mokymo ciklui: „Ambulatorinė nėščiųjų ir 

ginekologinių ligonių priežiūra – mamologija“. Rengia seminarus ir mokymus. 

 2015–2017 m.                     Projekto ekspertė 

                                              Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilnius     

                                             Dalyvavo Europos Sąjungos Dvynių programos projekte „Nacionalinės vėžio 

kontrolės programos įgyvendinimo kokybės gerinimas“ (CRO SCREENING) Nr. HR 14 IB IS 01. 

2014–2017 m.                        Gydytoja onkologė 

                                               Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilnius     

                                              Dalyvavo projekte „European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer 

Control (CanCon)“. 

2005–2018 m.                          Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėja 

                                             Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilnius     

                                            Vadovavo Konsultacinės poliklinikos skyriui, organizavo skyriaus darbą, užtikrindama 

darbo tvarką ir drausmę. Taip pat rengė metines ataskaitas, pirmininkavo gydytojų komisijoms ir kt. 

 

 2003 m.–šiuo metu                  Gydytoja akušerė ginekologė 

                                                Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilnius 

                                               Kvalifikuotai tiria, diagnozuoja ir gydo moters lytinių organų ligas, užtikrindama asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tvarko medicininę dokumentaciją, teikia būtinąją medicinos pagalbą ir kt.    

1992–2002 m.                              Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėja 

                                                 VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, V. Lašo g. 3, Rokiškis 

                                                 Vadovavo Akušerijos ir ginekologijos skyriui, organizavo darbą, užtikrindama drausmę 

ir tvarką. 

 

 

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA 

2010–2014 m.                                    Medicinos mokslų daktarė 

                                                     Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas 

1990–1992 m.                                      Akušerė ginekologė 

                                                  Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas            

1982–1988 m.                                      Medicinos gydytoja 

                                                  Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas            

 



PAPILDOMA INFORMACIJA 

Licencija                         Medicinos praktikos licencija, išduota 2004 m. rugsėjo 1 d. Nr. MPL-01399 (teisė 

verstis medicinos praktika pagal gydytojo akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją). 

 

Dalyvavimas Geros klinikinės praktikos mokymuose 
                                                    2011 m. išklausytas Geros klinikinės praktikos kursas. 

 

 Dalyvavimas biomedicinos tyrimuose 
                                            Viena iš pagrindinių tyrėjų, vykdant mokslinės programos „Sveikas senėjimas“ 

projektą „Žmogaus karboanhidrazės IX, kaip vėžinių ląstelių žymens, taikymo onkologinių ligų diagnostikai, 

vaizdinimui bei prognozei, tyrimas“. Protokolo numeris SEN-04/2015. Versija 1. (2015.10.01 – 2018.12.31) 

                                               Viena iš pagrindinių tyrėjų, vykdant mokslinę temą „Sergančiųjų gimdos 

kaklelio ikivėžinėmis ligomis ir vėžiu bei gimdos kūno vėžiu mikrosatelitinio nestabilumo tyrimas“ 2010–2014 m. 

(pratęsta iki 2018 m.) 

                                                     Viena iš tyrėjų, vykdant mokslinę temą „Noch signalinio kelio raiškos 

visuminis tyrimas gimdos kūno vėžio atveju, galima prognozinė vertė“ (2011–2012 m.). 

 


