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R u d e n s  s e m i n a R a s

„Respiracinių infekcijų aktualijos”

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija

Renginio laikas:  
2013 m. spalio 4 d. 

Renginio vieta:   
„Vanagupės“ viešbučio konferencijų centras,  

Vanagupės g. 31, Palanga



Rudens seminaras „Respiracinių infekcijų aktualijos”

PROGRAMA 

2013 m. spalio 4 d. 
„Vanagupės“ viešbučio konferencijų centras, 

Vanagupės g. 31, Palanga

RYTINIS PLENARINIS POSĖDIS 

Pirmininkauja R. Sakalauskas, J. Kudzytė

11.00–11.10 Atidarymas
R. Sakalauskas

11.10–11.35 Visuomenėje įgyta pneumonija – šiuolaikinis požiūris 
R. Sakalauskas

11.35–12.00 Respiracinės infekcijos radiologinės diagnostikos galimybės  
L. Dobrovolskienė 

12.00–12.25 Hospitalinių pneumonijų prevencija:  reikalavimai ir realybė  
A. Bagdonas

12.25–12.50 Intensyvi pagalba vaikams, sergantiems sunkia pneumonija  
V. Gurskis

12.50–13.15 Tropinės respiracinės infekcijos 
M. Žemaitis 

13.15–13.35 AstraZeneca satelitinis pranešimas 
K. Malakauskas

13.35–13.55 Novartis satelitinis pranešimas 
R. Sakalauskas 

13.55–14.00 Diskusija 

14.00–15.00  Pietų pertrauka
  

POPIETINIS PLENARINIS POSĖDIS      

Pirmininkauja P. Leišytė, A. Valavičius 

15.00–15.25 Imunodeficito įtaka respiracinėms infekcijoms ir jo korekcija
J. Staikūnienė

15.25–15.50 Pneumonijos plautinės komplikacijos ir jų gydymas
A. Valavičius

15.50–16.15 Vaikų smulkiųjų kvėpavimo takų infekcijų negrįžtamos pasekmės
L. Vaidelienė

16.15–16.40 LOPL paūmėjimų antiinfekcinis gydymas
A. Kiziela

16.40–17.05 Respiracinės infekcijos gydymo strategija ir taktika sergant cistine 
fibroze

K. Malakauskas

17.05–17.25 GlaxoSmithKline satelitinis pranešimas
A. Bagdonas

17.25–17.45 Boehringer Ingelheim satelitinis pranešimas
D. Barkauskienė

17.45–18.00 Diskusija, einamieji LPAD klausimai 

Nuo 18.00 Vakaronė. Gyvo garso koncertas. 

  

Konferencija skirta gydytojams pulmonologams, vaikų pulmonologams,  
alergologams ir klinikiniams imunologams, krūtinės chirurgams.

Konferencijos dalyviams bus išduodami 6 val. trukmės universiteto kvalifikacijos kėlimo 
pažymėjimai bei naujas žurnalo „Pulmonologija, imunologija ir alergologija“ numeris, 

mokomoji knyga „Suaugusiųjų cistinė fibrozė“.

Seminaro dalyviams, pageidaujantiems apsigyventi viešbutyje „Vanagupė“,  
viešbutis taikys 20 proc. nuolaidą.

Registracijos mokestis 40 Lt, gydytojams rezidentams 20 Lt,  
LPAD nariams, sumokėjusiems nario mokestį (20 Lt) už 2013 m., – nemokamai.  

Registracijos mokestis gali būti apmokėtas seminaro dieną nuo 10 val.  
arba iš anksto bankiniu pavedimu, nurodant apmokėjimo paskirtį  

(seminaro dalyvio arba LPAD narystės metinis mokestis), į LPAD sąskaitą:
Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija

Sąskaitos Nr. LT777044060003894911
Įmonės kodas 195759774

SEB bankas, banko kodas 70440

Išsamesnė informacija teikiama darbo valandomis tel. +37037326953


