Tarpsektorinė diskusija ŽIV infekcijos tema, kuri organizuojama pažymint Pasaulinę AIDS
dieną.
2016 m. lapkričio 25 d., Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius
PROGRAMA
12.30 – 13.00
13.00

13.00 - 13.15
13.15 – 13.35

Dalyvių registracija, pietūs/užkandžiai, kava/arbata
Diskusijos atidarymas. Moderuoja prof. dr. S.Čaplinskas (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro
(ULAC) direktorius)
ŽIV infekcijos iššūkiai (15 min.). Prof. dr. S.Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
ŽIV infekcijos gydymas – kompensuojamų antiretrovirusinių vaistų pokytis ir sveikatos
priežiūros paslaugų dinamika Lietuvoje. (20 min.). K.Garuolienė, Vaistų kompensavimo
skyriaus vedėja, VLK//Ž.Baigienė, Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius, VLK

Klausimai
5 min
13.40 – 13.55 ŽIV infekcijos situacija ir iššūkiai įkalinimo įstaigose (15 min.). B.Semėnaitė, Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

13.55 – 14.05 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėse galimybės LR teisinio
5 min
14.10 – 14.25
14.25 – 14.35
5 min
14.40 - 14.50

14.50 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.40
5 min
15.45 – 15.55
15.55 – 16.05
16.10 – 16.15
16.20 – 16.30
16.30 – 16.40

reglamentavimo kontekste (10 min.). N.Ribokienė, Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos direktorė
Klausimai
Perinatalinio ŽIV perdavimo profilaktikos patirtis ir artimiausi uždaviniai (15 min.). Prof.
dr. M.Minkauskienė, LSMU MF Akušerijos ginekologijos klinika
Vaikų ŽIV infekcija - problemos ir perspektyvos (10 min.). Dr. I.Ivaškevičienė, VUSK
Vaikų ligoninės Vaikų infekcijų skyriaus vedėja
Klausimai
PERTRAUKA/ kava/arbata
Kur išaiškinama ŽIV infekcija Lietuvoje – nacionalinės stebėsenos duomenys (10 min.).
I.Čaplinskienė, ŽIV,AIDS,LPI ir hepatitų priežiūros skyriaus vedėja, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras
Viruso krūvio įvertinimas Lietuvoje. Naujausios ŽIV ligos gydymo rekomendacijos (20
min.). Prof. dr. R.Matulionytė, VU Santariškių klinikų Infekcinių ligų centro gydytoja
Infektologų skaičius regionuose - paslaugų prieinamumo problemos (10 min.). E.Stropus,
SAM Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
ŽIV genotipų paplitimas Lietuvoje. Pirminio atsparumo ART vaistams stebėsenos
rezultatai Lietuvoje (10 min.). A.Griškevičius, Klinikinių tyrimų sk. vedėjas, Nacionalinė
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Klausimai
Šeimos gydytojų problemos susidūrus su ŽIV infekcija (10 min). Prof. Kasiulevičius,
Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas
Lietuvos gėjų lygos atstovo ateities įžvalgos dėl ŽIV prevencijos (7 min.). V.Simonko,
Lietuvos gėjų lygos vadovas
Pozityviųjų organizacijos įžvalgos (7 min.) A.Kepežinskas, NVO "Pozityvus gyvenimas"
atstovas
Pirminė ŽIV infekcijos prevencija savivaldybėse - VSB tinklo vykdomos iniciatyvos (10
min.). D.Avižiuvienė, Visuomenės sveikatos biurų asociacijos vadovė
Diskusijos/Neatidėliotinų veiksmų sąrašo sudarymas.
Moderuoja S.Čaplinskas (ULAC direktorius)

