Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija organizuoja respublikinę konferenciją “ Vaikų
intensyviosios terapijos aktualijos”, kuri vyks 2019m. kovo 28 d. LSMU Vaikų ligų klinikos auditorijoje IV-ame
aukšte, Eivenių g. 2 Kaune. Kartu organizuojamas ir visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LVRITGD narių susirinkimas.
Registruojantis iš anksto (iki 2019m. kovo 25d) mokestis 10 eurų, draugijos nariams, sumokėjusiems draugijos nario mokestį
už 2019 metus, konferencija nemokama pranešėjams registracijos mokesčio mokėti nereikia. Registracijos mokestis
konferencijos dieną 15 eurų.
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojoms. Bus išduodami 6 val. trukmės universitetinio kvalifikacijos
tobulinimosi sertifikatai.
PROGRAMA
11:00-12:00
12:00-12:10

Dalyvių registracija
Konferencijos atidarymas. Įžanginis žodis

I dalis. Procedūrinė sedacija ir analgezija (pirmininkauja D.Grinkevičiūtė)
12:10 – 12:30 Pacientų ir jų artimųjų lūkesčiai
12:30 – 12:50 Įspūdžiai iš pirmos europinės procedūrinės sedacijos ir

12:50 – 13:10

analgezijos konferencijos. Nefarmakologinis skausmo
malšinimas
Įspūdžiai iš pirmos europinės procedūrinės sedacijos ir
analgezijos konferencijos.
Farmakologinis skausmo malšinimas
Diskusijos
Petraukėlė

13:10 – 13:25
13:25-13:35
II dalis. Klinikinių atvejų pristatymas ir aptarimas (pirmininkauja R.Šileikienė)
13:35 – 13:55 Klinikinis atvejis

13:55 – 14:15

Miokardo infarktas vaikui – gripo komplikacija? Klinikinio
atvejo komentaras

14:15 – 14:35

Ūmios kardiologinės būklės VIT skyriuje: skubi pagalba,
diferencinė diagnostika, klinikiniai atvejai

Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė
LSMU

Zita Baužienė
Med. m.dr.Tomas Kondratas
LSMU Vaikų ligų klinika
Gyd.Birutė Petraitienė
LSMUK, Kauno klinikos
VITS

Gyd. Jolanta Jonuškienė
Klaipėdos universitetinė
vaikų ligoninė VITS
Med. m.dr . Doc. Rima
Šileikienė
LSMU Vaikų ligų klinika
Med.m.dr.Doc. Ramunė
Vankevičienė
VU Medicinos fakultetas,
Vaikų ligų klinika

14:35 – 15:00 Diskusijos. Apvalus stalas.
15:00 – 15:40 Pietų pertrauka
III dalis. Vaikų intensyviosios terapijos ir skubios medicinos aktualijos (pirmininkauja V.Žilinskaitė)
15:40 – 16:00 Nekrotizuojantis fasijitas:klinikinis atvejis, problemos
Gyd.Ieva Žiūraitė

apžvalga ir analizė

16:00 – 16:20
16:20 – 16:40
16:40 – 17:00

Meningokokcemijos atvejis.Adamts-13 faktorius.Pakaitinė
terapija
Nauji reikalavimai vaikų skubios pagalbos skyriui
VRITGD ateities perspektyvos. Ataskaitinis – rinkiminis
susirinkimas.

Gyd.Vilmanta Burokienė
Vaikų ligoninė, VŠĮ VU
ligoninės Santaros klinikų
filialas.VITS
Gyd.rez.Milda Šeškutė
LSMU Vaikų ligų klinika
Algirdas Dagys
LSMU Vaikų ligų klinika
Med.m.dr.Doc. Dovilė
Grinkevičiūtė
LSMU Vaikų ligų klinika

17:00 – 17:30 Diskusijos
17:30
Konferencijos uždarymas
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

