Projektas: KRŪTIES IR STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ SKATINIMAS PASIENIO
TERITORIJOSE
Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Onkologinės ligos valdymas taikant ankstyvosios
diagnostikos priemones“
2019 lapkričio 18-19 dienomis
Klaipėda, Lietuva
Vieta: Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salė (Adresas: H. Manto g. 90, Klaipėda, p.c.
Studlendas)
Konferencija skirta: visų profesinių kvalifikacijų gydytojams, kineziterapeutams,
ergoterapeutams, bendrosios praktikos slaugytojoms, socialiniams darbuotojams,
visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams.
Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (16 val.).
Norint gauti pažymėjimą būtina išankstinė registracija:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kQHq7_GZOE1w54J40dFxbPAin3LRMrk65zm662ET
WNQ/edit?usp=sharing
Konferencija nemokama, finansuoja Europos Sąjunga.

Organizacinis komitetas
Pirmininkas:

dr. Egidijus Skarbalius

Nariai:

Prof. dr. Artūras Razbadauskas
Mindaugas Kundrotas
Doc. dr. Aelita Skarbalienė
Doc. dr. Indrė Brasaitė
dr. Marija Truš
Dokt. Lina Gedrimė
prof. Dr. Sigutė Norkienė

Programa
Lapkričio 18, pirmadienis
09:00-9:30

Registracija

09:30–10:00

Sveikinimo žodis

10:00-10:15

Bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Krūties ir storosios žarnos vežio prevencinių priemonių
skatinimas pasienio teritorijose” (Nr. LT-RU-1-026) pristatymas, E.V.Gurinovič, Kaliningrado srities „Miesto centrinė
klinikinė ligoninė“ vyr. gydytojo pavaduotoja

10:15-10:30

Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimas Klaipėdos mieste: realybė ir siekiamybė, dr. Jūratė
Grubliauskienė, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

10:30-10:45

Iššūkiai krūties ir storosios žarnos vėžio prevencinių priemonių įgyvendinimui, doc. dr. Aelita Skarbalienė,
Klaipėdos universitetas

10:45-11:00

Pacientų informacijos poreikis prieš, per ir po operacijos. Lina Gedrimė, Klaipėdos universitetas, Respublikinė
Klaipėdos ligoninė

11:00-11:30

Klausimai. Diskusija

11:30–11:45

Kavos pertrauka

11:45-12:00

Krūties vėžio ankstyvoji diagnostika: VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Krūtų diagnostikos centro patirtis.
Liudvikas Granickas, gydytojas radiologas

12:00-12:15

Krūties vėžio profilaktika ir patikra. Dr. Olegas Petrenko, Kaliningrado srities „Miesto centrinė klinikinė ligoninė“ 2ojo onkologinio sk. vedėjas, Z.Bagdanova, J.Čeremuchina

12:15-12:30

Krūties vėžys: pacientų reabilitacija visuomeninėje organizacijoje „Vita“. Lidija Čašina, Kaliningrado srities
visuomeninės organizacijos „Vita“ prezidentė

12:30-12:45

Onkologinis budrumas atliekant stuburo operacijas. Aleksėj Ziabrov, Kaliningrado srities „Miesto centrinė klinikinė
ligoninė“ neurochirurgas, dr. Z.Bazijev, dr. O.Petrenko

12:45-13:15

Klausimai. Diskusija

13:15–14:00

Pietų pertrauka

14:00-14:15

Koloproktologinio vėžio diagnostika: VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės patirtis. Marijus Ambrazevičius,
abdominalinės chirurgijos gydytojas

14:15-14:30

Kolorektalinio vėžio patikra Lietuvoje. Prof. dr. Artūras Razbadauskas, Klaipėdos universitetas

14:30-14:45

Kolorektalinio vėžio patikra: problemos apžvalga. Dr. Dmitrij Jermakov, Kaliningrado srities Sveikatos apsaugos
ministerijos neetatinis vyriausias koloproktologas, Kaliningrado srities „Miesto centrinė klinikinė ligoninė“
koloprotologijos skyriaus vedėjas, dr. Z.Bazijev, J.Žinko, P.Iljušenkov

14:45-15:00

Priešvėžinės būklės ir vėžio diagnostika, doc. dr. Dainius Šimčikas, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universitetinė
ligoninė

15:00-15:30

Klausimai. Diskusija

15:30-15:45

Kavos pertrauka

15:45-16:00

Krūties vėžio ir kolorektalinio vėžio profilaktikos veiklos priemonės. Pavel Iljuščenkov, Kaliningrado srities „Miesto
centrinė klinikinė ligoninė“, priėmimo skyriaus vedėjas, dr. Z.Bazijev, S.Litvinenko, P.Iljuščenkov

16:00-16:15

Krūties vėžio pacientų mokykla, doc. dr. Agnė Čižauskaitė, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universitetinė ligoninė

16:15-16:30

Krūties vėžys. Kuo slaugytojas gali padėti. Jurgita Bičkaitienė, Klaipėdos universitetas

16:30-17:00

Klausimai. Diskusija

17:30-19:00

Darbas grupėse: krūties vėžio ankstyvoji diagnostika ir profilaktika; storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika ir
profilaktika; moksliniai tyrimai

19:00-19:15

Apibendrinimai

Lapkričio 19, antradienis
9:00-10:00

Pirmosios konferencijos dienos refleksija, klausimai ir jų aptarimas

10:00–11:30

Vizitas į Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos biurą, susitikimas su sveikatos priežiūros specialistais, kuruojančiais
krūties ir storosios žarnos vėžio prevencinių programų įgyvendinimą, patirties įtraukiant visuomenę į profilaktines
programas dalinimasis, idėjų apie efektyvesnį skatinimą dalyvauti prevencinėse programose aptarimas. Visuomenės
sveikatos biuro pristatymas apie taikomas priemones, programas, veiklas, siekiant pasiekti tikslines grupes ir skatinti
prevencinių programų įgyvendinimą; praktinės užduotys bendraujant su tikslinių grupių atstovais, taikytų
komunikacijos strategijų aptarimas

11:30–11:45

Kavos pertrauka

11:45-13:30

Vizitas į Respublikinę Klaipėdos ligoninę, susitikimas su medicinos personalu, dirbančiu su onkologinių ligų
diagnostika, profilaktika ir chirurgija, patirties aptarimas, diagnostinės įrangos apžiūrėjimas, e-medicinos priemonių
taikymo galimybių aptarimas; mokymasis dirbti su diagnostinėmis priemonėmis ir aparatūra

13:30–14:30

Pietų pertrauka

14:30-16:00

Vizitas į Klaipėdos universitetą, susitikimas su tyrėjais, nagrinėjančiais onkologinių susirgimų prevencijos ir
ankstyvosios diagnostikos klausimus, dalinimasis patirtimi apie visuomenės ir sveikatos priežiūros specialistų
įtraukimą į mokslinius tyrimus įtraukimą ir vykdomų / planuojamų vykdyti mokslinių tyrimų aptarimas

16:00-16:30

Kavos pertrauka

16:30-18:00

Vizitų aptarimas. Patirties pasidalinimas. Apibendrinimas.

