
Mokslinė - praktinė konferencija  

„Kasdienė gydytojo praktika 2018: vaikų kvėpavimo organų ligos“ 

Data: 2018 m. kovo 16 d. 

Vieta: VVaaiikkųų  lliiggoonniinnėėss,,  VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  lliiggoonniinnėėss    SSaannttaarrooss  KKlliinniikkųų  ffiilliiaalloo,,  Didžioji auditorija  

(Santariškių g. 7, Vilnius) 

 

Organizuoja:  

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika  

Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondas 

Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas 

Lietuvos vaikų pulmonologų draugija  

Lietuvos pediatrų draugija 

 

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė: prof. Odilija Rudzevičienė. Nariai: doc. Sigita 

Petraitienė, dr. Rimvydas Ivaškevičius. 

VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  VVaaiikkųų  lliiggųų  kklliinniikkaa  

Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos filialas 

Santariškių g. 4, LT-08406, Vilnius 

Tel. 8-52-720270, el.paštas: sigita.petraitiene@vuvl.lt 

 

Konferencijos tikslas - supažindinti gydytojus vaikų pulmonologus, pulmonologus, vaikų 

alergologus, alergologus ir klinikinius imunologus, vaikų gastroenterologus, dietologus, vaikų 

intensyviosios terapijos gydytojus, vaikų ligų gydytojus, gydytojus anesteziologus reanimatologus, 

vaikų infekcinių ligų gydytojus, infekcinių ligų gydytojus, šeimos gydytojus, neonatologus, 

laboratorinės medicinos gydytojus su vaikų kvėpavimo organų ligų diagnostikos naujovėmis, 

diferencinės diagnostikos ypatumais, šiuolaikinio gydymo galimybėmis.   
 

Registracijos mokestis: 

Užsiregistravus į konferenciją iš anksto (iki kovo 11 d.) telefonu 8-52-720371 arba el.paštu: 

rasute.potiejuniene@mf.vu.lt*  – 10 eurų (studentams 5 eurai), konferencijos dieną – 20 eurų. Dalyvavimas nemokamas 

– pranešimų lektoriams, organizatoriams ir pirmininkaujantiems.* Registruojantis elektroniniu paštu reikia nurodyti 

dalyvio vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą ir telefono numerį. 

Mokėjimas gali būti atliktas į „Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų“ labdaros ir paramos fondo 

(Vilnius, Taikos 44-58, įmonės kodas: 302500651) sąskaitą LT22 7044 0600 0750 2458. Mokėjimo paskirtyje 

neužmirškite nurodyti vardą, pavardę bei konferencijos pavadinimą „Kasdienė gydytojo praktika: vaikų kvėpavimo 

organų ligos 2018“. Taip pat galima mokėti grynais konferencijos dieną. 

Į registracijos mokestį įeina: 

• Dalyvavimas visose mokslinėse sesijose. 

• Knygelė su straipsniais (konferencijos medžiaga). 

• Kava, užkandžiai. Pietūs. 

• Pažymėjimas (išduodami 6 val. trukmės universiteto kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai). 

 

Maksimalus dalyvių skaičius – 120. Rekomenduojama užsiregistruoti iš anksto, nes vietų skaičius ribotas. 
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Mokslinės – praktinės konferencijos  

„Kasdienė gydytojo praktika 2018: vaikų kvėpavimo organų ligos“ programa 

 
8.30 - 10.30 Dalyvių registracija. 

 

9.00 - 10.00 Interaktyvus mokymo seminaras. Racionalus antibiotikų skyrimas gydant kvėpavimo organų ligas.  

 

Antimikrobinio atsparumo situacija Lietuvoje ir Europoje. J. Miciulevičienė, Nacionalinė visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorija; J. Kirslienė, Vaikų ligoninė.  

 

Klinikiniai atvejai iš kurių mokomės. Moderatorės:  doc. S. Petraitienė, dr. I. Ivaškevičienė, dr. I. Stacevičienė, Vilniaus 

universitetas, Vaikų ligų klinika; Vaikų ligoninė VULSK filialas; dr. M. Leonavičiūtė Klimantavičienė, S. Cirtautas, 

Vaikų ligoninė VULSK filialas.   

 

I posėdis 10.30 - 13.00 Pirmininkai: prof. O. Rudzevičienė, prof. A. Valiulis. 

 

10.30 - 10.35 Konferencijos atidarymas 

 

10.35 – 11.00 ARIA2016 tarptautinės alerginio rinito rekomendacijos: kaip jas naudoti kasdieniame darbe?  

Prof. A.Valiulis, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika. 

 

11.00 – 11.50 Imunoterapijos taikymo galimybės  sergant kvėpavimo organų ligomis. Užsienio lektorius tikslinamas.  

 

11.50 – 12.15 Vakcinomis valdomos kvėpavimo organų ligos – kas naujo? Prof. V.Usonis, Vilniaus universitetas, Vaikų 

ligų klinika; Vaikų ligoninė VULSK filialas. 

           

12.15 - 12.40 Intersticinės plaučių ligos. Doc. L. Vaidelienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

12.40 - 13.00 Diskusijos 

 

13.00 - 14.00 Pietų pertrauka 

 

II posėdis 14.00 - 16.30 Pirmininkai: doc. S. Petraitienė, doc. L. Vaidelienė,.  

 

14.00 – 14.25 Plaučių trombembolija. Gyd. V. Černiauskienė, M. Jakutovič, E. Jakutienė. Vaikų ligoninė VULSK 

filialas. 

 

14.25 - 14.50 Vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo ypatumai. Dr. R. Ivaškevičius, Vaikų ligoninė VULSK filialas   

 

14.50 – 15.10 Vaikų užsitęsusio kosulio priežastys ir gydymas. Gyd. T. Alasevičius,  Vilniaus universitetas, Vaikų ligų 

klinika 

 

15.10 - 15.30 Vaikų miego apnėja – kada įtarti, kaip diagnozuoti. Gyd. R. Jezukevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

15.30 – 15.50 Miego apnėjos: patirtis Vaikų ligoninėje. Gyd. P. Kalibatas, L. Valasinavičius. Vaikų ligoninė VULSK 

filialas.  

 

15.50 - 16.10 Vietinės reakcijos po BCŽ skiepo. Gyd. R. Selvestravičius, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika. 

 

16.10 - 16.30 Diskusijos. 

 

 
  


