Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija

ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į REABILITACIJĄ.
SĄSAJA: OPERACINIS GYDYMAS – REABILITACIJA
2018 m. lapkričio 23-24 d.
Sanatorija „Gradiali“, Vanagupės g. 15, Palanga

KONFERENCIJOS PROGRAMA
Lapkričio 23 d.
12.00-13.00 Dalyvių pasitikimas ir registracija.
13.00-13-10 Konferencijos atidarymas ir sveikinimas. Aida Matulis, sanatorijos „Gradiali“
direktorė.
13.10-13.40 Kelio sąnario osteoartrito šiuolaikinis gydymas. Valdas Mačiulis, VšĮ RKL
Ortopedijos traumatologijos skyriaus vedėjas.
13-40-14.10 Stuburo patologijos chirurginės galimybės šiandien. Jonas Milašius, VšĮ RKL
Neurochirurgijos skyriaus vedėjas. Linas Jonušas, VšĮ RKL Neurochirurgijos
skyriaus gydytojas neurochirurgas.
14.10-14.40 Fitoterapijos produktų pritaikymas sveikatinimo ir SPA programose (DietaZero
fitoekstraktų degustacija). Justina Dulskė, UAB „Denpasa“ direktorė.
14.40-15.20 Kavos pertrauka
15.20-15.50 Išeminis galvos smegenų insultas jauname amžiuje: paplitimas, priežastys ir
prevencija. Sandra Baužaitė, VšĮ RŠL neurologinio skyriaus gydytoja neurologė.
15.50-16.20 Paciento po stuburo operacijos gydymo specifika. Vytautas Grykšas, VšĮ KUL
Neurochirurgijos skyriaus Nr.1 vedėjas.
16.20-16.50 Neurochirurgija ir reabilitacija. Doc. dr. Antanas Gvazdaitis, VŠĮ KUL
Neurochirurgijos klinikos vadovas.
16.50-17.20 Jauno amžiaus pacientų, patyrusių galvos smegenų infarktą, reabilitacijos ypatumai.
Laura Gulbinaitė, VšĮ KJL.
17.20-17.50 Konstruktyvaus bendravimo pagrindai: kritikos ir nepasitenkinimo išsakymas.
Jūratė Tilvikienė, VšĮ KJL medicinos psichologė.
17.50-18.00 Diskusijos.
18.00-19.00 Ekskursija sanatorijoje “Gradiali“ – pristatoma inovacinė aparatūra, supažindinama
su sanatorijoje atliekamomis reabilitacinėmis procedūromis.
19.00-21.00 Furšetas
21.00-24.00 Apsilankymas sanatorijos „Gradiali“ SPA zonoje (baseinai, sukūrinės vonios,
pirtys).

Lapkričio 24 d.
Juoko terapijos efektyvumas pacientų emocinei ir fizinei būklei ankstyvos
reabilitacijos laikotarpiu. Ina Valeckienė, VšĮ KJL medicinos psichologė.
10.40-11.00 Lietuvininkų sveikata ir reabilitacinis gydymas. Jonas Tilvikas, etnologas, Lietuvos
Istorijos instituto doktorantas, Klaipėda.
11.00-13.00 Praktinė dalis. Kviečiame išbandyti sanatorijos „Gradiali“ reabilitacines procedūras.
10.00-10.40

◊ ◊ ◊
Konferencijos programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir
registruota Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje.
Konferencija skirta gydytojams (visų profesinių kvalifikacijų), bendrosios praktikos slaugytojams
(visų specializacijų), kineziterapeutams, ergoterapeutams, masažuotojams, medicinos
psichologams.
*Dalyviams bus išduodami 8 val. Klaipėdos universiteto pažymėjimai (kaina – 10,00 EUR)
*Konferencijos dalyviams dvivietis numeris parai su pusryčiais ir dviem gydomosiomis
procedūromis kainuos 40,00 EUR, vienvietis – 35,00 EUR.
*Kontaktai registracijai ir informacijai:
Sanatorija „Gradiali“, tel. ++37067712914 arba el. p.: sanatorija@gradiali.com

