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VAIKŲ NEUROLOGIJOS JUBILIEJINĖ KONFERENCIJA
Konferencija skirta Vaikų neurologijos skyriaus įkūrimo 50-mečiui

2018-09-28
Vilnius

Konferencija skirta vaikų ligų ir visų subspecialybių vaikų ligų gydytojams,  šeimos gydytojams, vidaus ligų

gydytojams,  skubiosios medicinos gydytojams, hematologams, gydytojams gastroenterologams, 

gydytojams pulmonologams, gydytojams nefrologams, gydytojams neurologams, gydytojams 

oftalmologams, gydytojams otorinolaringologams, gydytojams radiologams, gydytojams neurochirurgams, 

gydytojams infektologams, gydytojams alergologams ir klinikiniams imunologams, laboratorinės medicinos 

gydytojams, šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, gydytojams akušeriams – ginekologams, 

gydytojams psichiatrams, gydytojams dermatovenerologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams, 

gydytojams dietologams, gydytojams genetikams, laboratorinės medicinos gydytojams, gydytojams 

klinikiniams farmakologams,  kineziterapeutams, ergoterapeutams, logoterapeutams, bendrosios praktikos 

slaugytojams.  

Dalyviams bus išduodami VU Medicinos fakulteto pažymėjimai (6 val.).

Konferencijos vieta: VU, Santaros klinikos, Santariškių g. 2, 1 auditorijoje (auditorijų korpusas).

Koferencijos dalyvio mokestis: gydytojams - 10 eurų, gyd. rezidentams, studentams, slaugytojams  – 5 eurai. Dalyvio mokestį bus
galimybė sumokėti konferencijos dieną.

Išankstinė registracija el. paštu:  jovita.grudzinskiene@santa.lt        

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 09:30 –10:00 Registracija

10:00 –10:30 Sveikinimo žodis: Prof. habil. dr. Vytautas Usonis   
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės 
medicinos instituto Vaikų ligų klinikos vedėjas, 
ligoninės administracija  

10:30 –11:00  Vaikų neurologijos raida.  Dr. Rūta Praninskienė,     
Vaikų neurologijos skyrius, Vaikų ligoninė, VUL SK 
filialas

11:00–11:30 Vaikų raidos sutrikimų diagnostikos ir gydymo 
naujienos. Gyd. Laima Mikulėnaitė, Vaikų 
ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Vaikų ligoninė, 
VUL SK filialas

11:30–12:00 Tuberozinė sklerozė. Ar tik neurologų rūpestis?
Prof.dr. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligoninė, VšĮ
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
filialas, Vaikų retų ligų centro vadovė
gyd. Dovilė Kalibatienė, Vaikų ligoninė, VšĮ 



Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
filialas, Vaikų retų ligų centras

12:00-12:30
Vaikų mieguistumas:  kas už to slypi?                          
Dr. Rūta Samaitienė, Vaikų neurologijos skyrius, 
Vaikų ligoninė, VUL SK filialas

12:30 -13:00 Nervų- raumenų ligos - kas naujo?                              
Doc.dr. Jurgita Grikinienė Vaikų neurologijos 
skyrius, Vaikų ligoninė, VUL SK filialas

13:00 –13:30 Išmaniosios technologijos ir vaikų sveikata: kada 
laikas sunerimti?‘‘ Prof. dr. Roma Jusienė, VU 
Filosofijos fakultetas, Psichologijos institutas

13:30 –14:00 Pietų pertrauka

14:00 –14:30 Įgimtos medžiagų apykaitos ligos neurologijoje.      
Dr. Birutė Skerlienė, Vaikų neurologijos skyrius, 
Vaikų ligoninė, VUL SK filialas

14:30 –15:00 Neuronų ceroidinė lipofuscinozė. Naujienos ir 
galimybės. Gyd. Asta Judickienė, Vaikų 
neurologijos skyrius, Vaikų ligoninė, VUL SK filialas

15:00 –15:30                            
Vaikų neurodiagnostinių tyrimų galimybės.                 
Gyd. Rasa Abelytė, Vaikų neurologijos skyrius, 
Vaikų ligoninė, VUL SK filialas

15:30 –16:00   

                                                                        

Protinių gebėjimų tyrimo svarba vaikų neurologijoje. 
Medicinos psichologė Lora Šapailienė, Vaikų 
fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Vaikų 
ligoninė, VUL SK filialas

16:00-16:30

16:30-17:00

Epilepsija ir slauga. Ką svarbu žinoti pacientų 
artimiesiems. Vyr. slaugos administratorė            
Jovita Grudzinskienė, Vaikų neurologijos skyrius, 
Vaikų ligoninė, VUL SK filialas

Diskusijos. Pasisakymai

Konferencijos organizacinis komitetas:

Prof. dr. Augustina Jankauskienė
Dr. Rūta Praninskienė 
Doc. dr. Jurgita Grikinienė
Jovita Grudzinskienė


