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PRELIMINARI PROGRAMA

8.30-10.00

Registracija.
Geriausių užkrečiamųjų ligų prevencijos iniciatyvų mugė.
Stendinių pranešimų pristatymas.

Pirmininkauja: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas; prof. dr. Saulius Čaplinskas.
10.00- 10.30

Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams.
LR Sveikatos pasaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė
LRS Sveikatos reikalų komiteto atstovas

10.30-11.00

Užkrečiamųjų ligų grėsmės pasaulyje (Ebola, Mers-Cov, paukščių
gripas ir kt.).
Dr. Diane Gross, PSO atstovė

11.00-11.15

Užkrečiamosios ligos Lietuvos ir Europos Sąjungos politiniame
žemėlapyje.
Dr. Loreta Ašoklienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės
sveikatos priežiūros departamento Epidemiologinės priežiūros skyriaus
vedėja

11.15-11.30

Užkrečiamosios ligos ir Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumas
(reprezentatyvių apklausų rezultatai)
Prof. dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro
direktorius

11.30-11.55

Tiesioginė ir netiesioginė užkrečiamųjų ligų kaina valstybei.
Neringa Bernotienė, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja

11.55-12.05

Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis tendencijos Lietuvoje.
Rasa Liausėdienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus
pavaduotoja

12.05-12.20

Nėščiųjų skiepijimas nuo sezoninio gripo.

Prof. dr. Rūta Nadišauskienė, LSMU Kauno klinikų Akušerijos ir
ginekologijos klinikos vadovė
12.20-12.30

Užkrečiamųjų ligų ekonominis vertinimas: kiek Lietuvos gyventojai
pasirengę mokėti už užkrečiamų ligų prevenciją? - tyrimo rezultatai.
Dr. Liuba Murauskienė, Vilniaus universiteto lektor, Mokymų, tyrimų ir
vystymo centro direktorė

12.30-13.30

Pertrauka.
Geriausių užkrečiamųjų ligų prevencijos iniciatyvų mugė.
Stendinių pranešimų pristatymas.

Pirmininkauja: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas ; prof. V. Basys, Lietuvos mokslų
akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Biuro pirmininkas; prof. Saulius
Čaplinskas.

13.30-14.00

Užkrečiamųjų ligų valdymas: nuo Pastero iki molekulinės
epidemiologijos.
PSO atstovas (suderinta, pranešimo pavadinimas tikslinamas)

14.00-14.20

Lietuvos molekulinės mikrobiologijos galimybės užkrečiamųjų ligų
epidemiologijoje.
Algirdas Griškevičius, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijos Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjas

14.20-14.40

Antibiotikų naudojimo svarba veterinarijoje.
Arūnas Kaučikas, Nacionalinio maisto ir Veterinarijos rizikos vertinimo
instituto Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyriaus vedėjas

14.40-15.30

Atsakas į užkrečiamųjų ligų grėsmes tikslinėse grupėse:
Švirkščiamųjų narkotikų vartotojas: tarp mitų ir realybės.
Inga Juozapavičienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento direktorė
Nuteistieji ir kalinamieji.
Kalėjimų departamento atstovas ( laukiame patvirtinimo)
Migrantai ir pabėgėliai - aktualijos ir grėsmės.
Pulkininkas leitenantas Aleksandras Kislovas, VSAT prie LR VRM URC
Vado pavaduotojas Štabo viršininkas; gyd. Božena Romanovska
Edita Vaškevičienė, Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus
pavaduotoja; gyd. Asta Motuzienė
Švirkščiamieji narkotikai ir romų bendruomenė (tema tikslinama).
Antoni Mikulskis, Vilniaus apskrities VPK viršininko pavaduotojas

15.30-16.00

Geriausių užkrečiamųjų ligų prevencijos iniciatyvų ir stendinių
pranešimų apžvalga ir apdovanojimas.
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas; Ingrida Zurlytė, PSO
atstovybės Lietuvoje vadovė; prof. Auksė Mickienė, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos vadovė; prof. Arvydas
Ambrozaitis, Vilniaus universiteto, Infekcinių ligų, dermatovenerologijos
ir mikrobiologijos klinikos vadovas; Inga Juozapavičienė, Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė;
Diskusijos, konferencijos apibendrinimas.

