
Profesoriaus P. Malferteinerio mokslinė veikla susilaukė aukšto tarptautinio įvertinimo – jam 
suteikti Atėnų universiteto (Graikija, 2007), Budapešto Semelveiso universiteto (Vengrija, 
2009), Targu Mures universiteto (Rumunija, 2006) garbės daktaro vardai. Profesoriaus 
mokslinė veikla įvertinta Europos gastroenterologų federacijos ir Pasaulio gastroenterologų 
federacijos apdovanojimais.  

Profesorius jau 20 metų palaiko artimus mokslinius ir profesinius ryšius su Lietuvos 
mokslininkais gastroenterologais, Lietuvos mokslų akademija bei daug nusipelnė 
vystydamas medicinos mokslą Lietuvoje. Jis buvo daugelio Lietuvoje vykdytų akademinio 
bendradarbiavimo programų iniciatoriumi ir koordinatoriumi. Šių programų dėka daug 
LSMU ir VU mokslininkų gastroenterologų, taip pat Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių gydytojų 
gastroenterologų stažavosi geriausiose Vokietijos, Danijos, Belgijos Prancūzijos 
universitetinėse klinikose. Prof. P. Malferteineris konsultavo daugiau kaip 10 Lietuvoje 
apgintų daktaro disertacijų (dalis šių disertacijų mokslinių tyrimų buvo atlikta Magdeburgo 
universitete) H. pylori infekcijos klausimas, turi daug bendrų publikacijų su Lietuvos 
mokslininkais, daug prisidėjo prie Lietuvos mokslininkų gastroenterologų darbų pripažinimo 
tarptautiniu mastu ir bendrų mokslo programų vykdymo.  

Nuo 1998 m. jis yra kasmetinės Europos jaunųjų mokslininkų konferencijos „European 
Bridging Meeting in Gastroenterology“ pagrindinis organizatorius. 2004 m. kartu su Lietuvos 
mokslų akademija buvo surengta 6-toji konferencija, joje dalyvavo 22 valstybių jaunieji 
mokslininkai bei gastroenterologijos mokslo lyderiai iš visos Europos. Šios konferencijos, tai 
unikali galimybė jauniems Lietuvos mokslininkams užmegzti tarptautinio mokslo 
bendradarbiavimo ryšius.  

Profesorius P. Malferteineris yra daugiau kaip 68 vadovėlių, monografijų ir jų dalių autorius, 
atspausdino 460 originalių mokslinių straipsnių, 353 mokslinių apžvalgų, straipsnių ISI WoS 
žurnaluose, kurie buvo cituoti daugiau kaip 16 000 kartų, turi labai aukštą asmeninį citavimo 
indeksą. 

 
Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Malfertheiner_Eng.pdf  
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