
Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2018“
Data: 2018 m. spalio 5 d.
Vieta: Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Didžioji auditorija 
(Santariškių g. 7, Vilnius)

Organizuoja: 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika 
Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondas
Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas
Lietuvos vaikų alergologų draugija
Lietuvos mokslų akademijos alergologijos komisija
Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija  
Lietuvos pediatrų draugija

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė: prof. Odilija Rudzevičienė. 
Nariai: doc. Sigita Petraitienė, dr. Rimvydas Ivaškevičius.
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinikaVilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika
Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos filialas
Santariškių g. 4, LT-08406, Vilnius
Tel. 8-5-2720270, el.paštas: sigita.petraitiene@santa.lt

Konferencijos  tikslas  -  supažindinti  gydytojus  vaikų  alergologus,  alergologus  ir  klinikinius
imunologus,  vaikų  gastroenterologus,  gastroenterologus,  dietologus,  vaikų  pulmonologus,
dermatovenerologus,  vaikų  intensyvios  terapijos  gydytojus,  pediatrus,  šeimos  gydytojus,
neonatologus, laboratorinės medicinos gydytojus, gydytojus akušerius-ginekologus, vaikų infekcinių
ligų  gydytojus,  dietistus  su  alerginių  ligų  diagnostikos  naujovėmis,  diferencinės  diagnostikos
ypatumais, šiuolaikinio gydymo galimybėmis.  

Registracijos mokestis:
Užsiregistravus  į  konferenciją  iš  anksto (iki  rugsėjo  30  d.)  telefonu  8-52-720371  arba  el.paštu:
rasute.potiejuniene@mf.vu.lt*  – 10 eurų (studentams 5 eurai), konferencijos dieną – 20 eurų. Dalyvavimas nemokamas
– pranešimų lektoriams, organizatoriams ir pirmininkaujantiems.* Registruojantis elektroniniu paštu reikia nurodyti
dalyvio vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą ir telefono numerį.
Mokėjimas gali būti atliktas į „Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų“ labdaros ir paramos fondo
(Vilnius,  Taikos  44-58,  įmonės  kodas:  302500651)  sąskaitą  LT22  7044  0600  0750  2458.  Mokėjimo  paskirtyje
neužmirškite nurodyti  vardą,  pavardę bei  konferencijos  pavadinimą „Vaikų alergologijos naujienos 2018“.  Taip pat
galima mokėti grynais konferencijos dieną.

Į registracijos mokestį įeina:
 Dalyvavimas visose mokslinėse sesijose.
 Knygelė su lektorių straipsniais (konferencijos medžiaga).
 Kava, užkandžiai. Pietūs.
 Pažymėjimas (išduodami 6 val. trukmės universiteto kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai).

Maksimalus dalyvių skaičius – 120. Rekomenduojama užsiregistruoti iš anksto, nes vietų skaičius ribotas.

mailto:rasute.potiejuniene@mf.vu.lt


Konferencijos „Vaikų alergologijos naujienos 2018“ programa

8.30-10.30 Dalyvių registracija. 

9.00-10.00  Interaktyvus  mokymo  seminaras  „Dermatologų  praktiniai  patarimai:  žvynelinė,  sauskelnių
dermatitas“.  Gyd  Indrė  Šaferienė  (Vaikų  ligoninė,  VULSK  filialas)  ir  gyd.  Inga  Kisielienė  (VULSK,
Dermatovenerologijos centras)

10.00-10.30 Kavos pertrauka

I posėdis 10.30-13.00 Pirmininkai: prof. Odilija Rudzevičienė, doc. Jolanta Kudzytė

10.30-10.35 Konferencijos atidarymas

10.35-11.30 „Maisto alergijos diagnostika“ (anglų kalba). Prof. Philippe Eigenmann, Ženevos universitetinė ligoninė, 
Vaikų ir paauglių padalinys, Vaikų alergologijos skyrius, Ženeva, Šveicarija

11.30-11.55 Vaikų  anafilaksijos  diagnostikos,  gydymo  ir  profilaktikos  metodinės  rekomendacijos  šeimos  ir  vaikų
gydytojams. Prof. O.Rudzevičienė (Vilniaus universiteto MF KMI Vaikų ligų klinika) ir darbo grupė

11.55-12.20 Vaikų bronchų astma: kas naujo? Doc.Sigita Petraitienė, Vilniaus universiteto MF KMI Vaikų ligų klinika

12.20-12.40 Reti maisto alergenai. Prof. Rūta Dubakienė, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas.

12.40-13.00 Diskusijos

13.00-14.00 Pietų pertrauka

II posėdis 14.00-16.30 Pirmininkai: prof. Rūta Dubakienė, prof. Regina Ėmužytė

14.00-14.25 Vaikų alerginio kontaktinio dermatito diagnostikos,  gydymo ir  profilaktikos metodinės  rekomendacijos
šeimos ir vaikų gydytojams. Prof. Eglė Vaitkaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto MA MF Ekstremaliosios
medicinos katedra) ir darbo grupė
 
14.25-14.50 Eritemos diferencinė diagnostika. Doc. Eglė Tamulevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų 
ligų klinika
 
14.50-15.10 Diskusijos

15.10-15.35  Alergija  vabzdžiams:  nuo  teorijos  iki  klinikinės  patirties.  Gyd.  Ingrida  Mačiulaitytė,  Vaikų  ligoninė,
VULSK filialas

15.35-15.55 Kaip apsisaugoti nuo namų dulkių erkių? Gyd.rezidentas Linas Griguola, Vilniaus universiteto Medicinos
fakultetas

15.55-16.15  Alergija ibuprofenui (klinikinis atvejis) Gyd.rezidentė Milda Dumčiūtė, Vilniaus universiteto Medicinos
fakultetas, Gyd. Ingrida Mačiulaitytė, prof. Odilija Rudzevičienė, Vaikų ligoninė, VULSK filialas

16.15-16.30 Diskusijos


