5-oji nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija

2017 m. lapkričio 24 d.
Klaipėdos universiteto Aula Magna
Herkaus Manto g. 84, Klaipėda, PC Studlendas
Konferencija skirta medicinos gydytojams (visų profesinių kvalifikacijų), visuomenės sveikatos
specialistams (visų profesinių kvalifikacijų), bendrosios praktikos slaugytojams (visų profesinių
kvalifikacijų), medicinos biologams, socialiniams darbuotojams, dėstytojams, studentams.
Išduodami Su LR Sveikatos apsaugos ministerija suderinti 6 val. pažymėjimai. Renginys nemokamas.
PROGRAMA
9.00-11.30 Registracija. Plakatų ir stendinių pranešimų peržiūra
Pirmininkauja:
Aušra Bilotienė - Motiejūnienė, prof. dr. Saulius Čaplinskas, prof. dr. Artūras Razbadauskas
Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams
LR sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė - Motiejūnienė
LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas
9.30-10.00
Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Artūras
Razbadauskas
Tarptautiniai įsipareigojimai ir sergamumas užkrečiamosiomis ligomis
10.00-10.30
Lietuvoje. Prof. dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius
Užkrečiamųjų ligų kaina valstybei. Neringa Bernotienė, Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorės pavaduotoja; Evaldas Stropus
10.30-10.55
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo
skyriaus vedėjas
10.55-11.00 Pertrauka.
Pirmininkauja:
Audrius Ščeponavičius, prof. dr. Leonas Valius, prof. dr. Saulius Čaplinskas

Vakcinacijos naujienos Lietuvoje. Dr. Loreta Ašoklienė, LR sveikatos apsaugos
ministerijos Epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja
Donorinio kraujo saugumas. Žinutė visuomenei. Joana Bikulčienė, Nacionalinio
11.15-11.30 kraujo centro direktorė; Paulius Norkus, Nacionalinio kraujo centro Donorystės
skyriaus vedėjas
„Nuo tvarto iki stalo“ – sukėlėjų atsparumo situacija, gyvūnų sveikata ir maisto
11.30-12.00 sauga. Dr. Vidmantas Paulauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus pavaduotojas
Užkrečiamosios ligos Lietuvos kariuomenėje. Iššūkiai ir sprendimo būdai.
12.00-12.15 Kpt. Irmantas Ambrazevičius, Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo
medicinos tarnybos Karių visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus viršininkas
Užkrečiamųjų ligų savikontrolės testai – naujos galimybės. Algirdas Griškevičius,
12.15-12.30
Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorijos Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjas
Pertrauka.
12.30-13.30
Plakatų ir stendinių pranešimų peržiūra.
Pirmininkauja:
Ingrida Zurlytė, prof. dr. Saulius Čaplinskas, prof. dr. Artūras Razbadauskas
TB kontrolė Lietuvoje. Dr. Kęstutis Miškinis, VULSK Pulmonologijos ir
13.30-13.45
alergologijos klinikos gydytojas konsultantas - pulmonologas
DOTS strategijos įgyvendinimo pasiekimai ir iššūkiai. Dr. Audronė Juodaitė
13.45-14.00
Račkauskienė, VŠĮ Centro poliklinika direktoriaus pavaduotoja medicinai
Peršalimų sezonas: šeimos gydytojų pasiekimai ir iššūkiai. Rūta Radzevičienė
14.00-14.15
Jurgutė, šeimos gydytoja
ES SHIPSAN Bendrieji veiksmai ir užkrečiamųjų ligų valdymas.
14.15-14.25 Brigita Kairienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja
Slaugos studijų programos studentų požiūris į užsikrėtusius ŽIV ir / ar
14.25-14.35 sergančius AIDS ir pasiryžimas juos slaugyti. Armida Andziulienė, prof. dr. Vida
Mockienė, Klaipėdos universitetas, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
ŽIV užsikrėtusio vaiko įvaikinimas - atvejo istorija. Silva Jūratė Savickaitė, VšĮ
14.35-14.45
"Pasaulio vaikai" direktorė
Geriausių 2-osios Vilniaus tarptautinės užkrečiamųjų ligų konferencijos
14.45-15.15
stendinių pranešimų pristatymas ir apdovanojimai:
Rotavirusinės infekcijos epidemiologiniai dėsningumai 2006-2016 metų
laikotarpiu Lietuvoje. Ginreta Valinčiūtė, Giedrė Aleksienė, Robertas Petraitis,
NVSC
Alergiškų vaikų skiepijimas realiame gyvenime. Agnė Jagelavičienė, VU MF Vaikų
klinika
Nėščiųjų skiepijimo nuo gripo skatinimo programos įgyvendinimas Kauno
apskrityje ir programos rezultatai. Kristina Rudžinskaitė, NVSC Kauno
departamentas
Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės veiklos ypatumai.
11.00-11.15

Orina Ivanauskienė, NVSC Kauno departamentas
Legionella pneumophila padermiųaplinkoje, izoliuotų Lietuvoje, pirmoji
priežiūra ir molelulinis apibūdinimas: 4 metų tyrimas. Povilas Kavaliauskas,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Jaunojo tyrėjo laboratorijos
metodininkas
Geriausių visuomenės sveikatos biurų užkrečiamųjų ligų profilaktikos iniciatyvų
pristatymas ir apdovanojimai.
15.15-15.30 Diskusijos, konferencijos apibendrinimas.

Konferencijos metu veiks fotografijų paroda „Apsaugokime mūsų ateitį:
meningokokinę infekciją išgyvenusių asmenų portretai“. Tai žinomos fotografės
Anne Geddes šviečiamasis projektas, kuriuo siekiama gilinti visuomenės žinias apie
meningokokinę infekciją bei naujausias ligos prevencijos galimybes.

