
Vaikų ortopedų traumatologų konferencija „Politrauma vaikų amžiuje“,  
skirta LVOTD įkūrimo 20-mečiui paminėti  

 
LSMUL KK Vaikų ligų klinikos auditorija (IV aukšte)  

2017 m.  gegužės 26 d. 

PROGRAMA 

09.30 – 10.00  Atvykimas 

10.00 –  10.05 LVOTD prezidento įžanginis žodis. Doc. E. Čekanauskas 

10.05 – 10.30 „Politrauma vaikų amžiuje“ Doc. E. Čekanauskas (LSMU). 

10.30 – 10.50 „GMP sistemos vaidmuo teikiant pagalbą traumą patyrusiam pacientui“.  Gyd. N. Mikelionis  

                       (GMP įstaigų asociacijos valdybos pirmininkas)                         

10.50 – 11.10 „Vaiko būklės vertinimas traumos atveju“ Doc. V. Gurskis  (LSMU). 

11.10 – 11.30 „Pagalba traumą patyrusiam vaikui skubios pagalbos skyriuje“ Doc. D.E. Grinkevičiūtė (LSMU). 

11.30 – 11.50 „Vaikų, patyrusių traumą, skausmo malšinimas“ Dr. L. Lukošienė (LSMU).  

11.50 – 12.10 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos operacijos politraumos atveju”. Prof. R. Rimdeika (LSMU)    

12.10 – 12.30 „Sunki galvos smegenų trauma vaikų amžiuje: gydymo problemų sprendimas“. Doc. V. Ragaišis(LSMU) 

12.30 – 12.50 „Kraujagyslių sužalojimai: diagnostika ir gydymas“. Doc. L. Velička (LSMU)                  

12.50 – 13.30  Pietūs 

13.30 – 13.50 „Politraumos ABC: krūtinės chirurgijos problemos“. Doc. A. Kilda (LSMU) 

13.50 –14.10 „Pilvo organų trauma: diagnostikos ir gydymo ypatumai“. Prof. V. Barauskas (LSMU) 

14.10 – 14.30 „Specializuota ortopedinė pagalba po politraumos“. Doc. E. Čekanauskas (LSMU) 

14.30 – 14.50 „Stuburo slankstelių lūžių gydymo ypatumai vaikų amžiuje”. Gyd. Š. Bernotas (VU) 

14.50 – 15.10  Kavos pertrauka                      

15.10 – 15.30 „Dubens kaulų lūžių gydymo prioritetai vaikų amžiuje“. Gyd. V. Misevičius (VU) 

15.30 – 15.50 „Nudegimų gydymas specializuotame (kompetencijos) vaikų traumų centre“. D.Klebanovas (LSMU) 

15.50 – 16.10 „Vaikų traumų ultragarsinė diagnostika“. Dr. S. Rutkauskas (LSMU) 

16.10 – 16.30 „Vaikų traumų registras – pirmieji žingsniai Lietuvoje“. Doc. V. Žilinskaitė (VU) 

16.30 – 17.00 Diskusijos 

 
Skirta visų specialybių gydytojams, gydytojams – rezidentams, bus išduodami 6 val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimai. Būtina išankstinė registracija iki 2017 m. gegužės 19 d:  www.lvotd.lt.  Registracija galios tik 
sumokėjusiems mokestį į draugijos sąskaitą. 

- draugijos nariams, sumokėjusiems nario mokestį už 2017 metus, bei konferencijos lektoriams dalyvavimas 
renginyje nemokamas 

- kitiems - 20 eurų.   

 

http://www.lvotd.lt/

