
                         
LSMU Vaikų ligų klinika ir Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija organizuoja 

respublikinę konferenciją “ Vaikų intensyviosios terapijos ir skubios medicinos aktualijos”, kuri vyks 2018m. vasario 9 
d. LSMU Vaikų ligų klinikos auditorijoje IV-ame aukšte, Eivenių g. 2 Kaune. Kartu organizuojamas ir visuotinis LVRITGD 
narių susirinkimas. 
Registruojantis iš anksto (iki 2018m. sausio 31d) mokestis 15 eurų, draugijos nariams - 5 eurai (nuolaida taikoma LVRITGD 
nariams, sumokėjusiems draugijos nario mokestį už 2017 metus), pranešėjams registracijos mokesčio mokėti nereikia. 
Registracijos mokestis konferencijos dieną 20 eurų. 
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojoms. Bus išduodami 9 val., trukmės universitetinio tobulinimosi 
sertifikatai.  

 
PROGRAMA 
 
10:00-11:00 Dalyvių registracija 
11:00-11:10 Konferencijos atidarymas Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė 

LSMU 
I dalis. Vaikų intensyviosios terapijos ir skubios medicinos aktualijos 

11:10- 11:30 Hemodinamikos koregavimas ir refrakterinis sepsinis šokas  Gyd. Irina Kulečnikova  
VU ligoninė  

11:30-11:50 Sėkmingas ilgos trukmės pakaitinės inkstų terapijos panaudojimas 
gydant kūdikio sepsinį šoką  

Gyd. Henrikas Šimkus 
VU ligoninė 

11:50- 12:10 Vaikų palaikomasis gydymas: kitų šalių patirtis  Slaug. Gintarė Kubiliūtė 
LSMUL Kauno klinikos 

12:10- 12:30 Lėtinėmis kvėpavimo ligomis sergančių vaikų priežiūros 
organizaciniai aspektai  

Doc.dr.Valdonė Misevičienė 
LSMU 

12:30-12:50 Vaikų skubios pagalbos aktualijos (naujienos iš Europos vaikų 
gaivinimo ir skubios medicinos  konferencijos Gente 

Asist. A. Dagys 
LSMU 

12:50-13:50  Pietų pertrauka  
II dalis. Praktiniai užsiėmimai 

 13:50 – 16:50 
 

Praktiniai ilgalaikės DPV klausimai  
 
Dirbtinės plaučių ventiliacijos ABC (ne intensyviosios terapijos 
darbuotojams)  
 
Vaiko su tracheostoma slauga  

Gyd. R. Liutkevičiūtė 
LSMUL Kauno klinikos  
Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė 
LSMU  
Asist. Silva Kostyliovienė  
Kauno kolegija 

 16:50- 17:00    Pertraukėlė 
III dalis. Vaikų skubios medicinos ir intensyviosios terapijos organizacinės aktualijos 
Visuotinis LVRITGD susirinkimas 

 17:00 - 17:10 
 

 17:10 – 17:20 
 

 17:20 – 17:30  

Vaikų intensyvi terapija Šiaulių Moters ir vaiko klinikoje  
 
Pacientų srautai Klaipėdos Vaikų ligoninės RITS. Lūkesčiai?  
 
Respublikinės Panevėžio ligoninės VITS : problemos ir lūkesčiai 
 

Gyd.V.Lapšinas 
Šiaulių Moters ir vaiko klinika 
Gyd. J.Jonuškienė, 
 Klaipėdos vaikų ligoninė 
Gyd.V.Mačiekienė 
 Resp. Panevėžio ligoninė 

 17:30 - 17:50 Procedūrų sedacijos skubios pagalbos skyriuje problema, įvairūs 
aspektai  

Doc. dr. Virginija.Žilinskaitė 
VU 

 17:50 – 18:10 Būtinoji ir skubioji pagalba Lietuvoje: numatomi pokyčiai  Doc. dr. V. Gurskis 
LSMU 

 18:10 – 18:30 Pediatrinės tarnybos reorganizavimas  Prof. dr.R.Kėvalas 
LSMU 

 18:30 – 18:50 LVRITGD veiklos ataskaita  
 

 Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė 
LSMU 

18:50-19:00 Diskusijos, konferencijos pabaiga 
 
Atsakingas asmuo: R.Liutkevičiūtė ; www.vritdraugija.lt ( tel. 861158205) 
Registruotis prašome el. paštu: r.liutkeviciute@vritdraugija.lt. Prašome atsiųsti šią informaciją: vardas, pavardė, 
darbovietė, specialybė, el.pašto adresas, mokėjimo kvitas. Draugijos nariai taip pat gali sumokėti metinį draugijos nario 
mokestį. Registracijos mokestį prašome pervesti į Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos draugijos 
sąskaitą SEB banke. 
 Pastabų laukelyje būtinai įrašykite savo vardą, pavardę ir mokesčio paskirtį (konferencija, nario mokestis ar abu) 
Įmonės kodas: 191955626 

Bankas: SEB Bank AB 
  Banko sąskaita: LT 557044060001347020 

Banko kodas: 70440 

http://www.vritdraugija.lt/
mailto:r.liutkeviciute@vritdraugija.lt
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