SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

NACIONALINĖS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ KONFERENCIJOS
PROGRAMA
„Užkrečiamųjų ligų aktualijos Lietuvoje - 2013 m.“

2013 m. lapkričio 14 d.

„Europa City“ viešbutis
J. Jasinskio14 , didžioji konferencijų salė
Vilnius

9.00-10.00

Dalyvių registracija / stendinių pranešimų peržiūra.

10.00-10.10

Konferencijos atidarymas / sveikinimai.

10.10-10.25

Naujos užkrečiamųjų ligų grėsmės (Gripas H7, Koronavirusinė infekcija,
Vakarų Nilo karštligė, Virusinis hepatitas A ir kt.).
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas

10.25-10.35

PSO prioritetai užkrečiamųjų ligų srityje Europos regione.
PSO atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė

10.35-10.50

Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2012 m. apžvalga
(leidinio pristatymas).
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Liausėdienė

10.50-11.05

Krauju plintančių infekcijų paplitimas tarp kraujo donorų.
VŠĮ Nacionalinio kraujo centro direktorius dr. Vytenis Kalibatas

11.05-11.25

Tuberkuliozės epidemiologinė situacija Lietuvoje ir su tuberkulioze
susijusios problemos.
VŠĮ VUL Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės
Tuberkuliozės registro ir programų skyriaus vedėja dr. Edita Davidavičienė

11.25-11.30

ECDC video pranešimas.

11.30-11.40
11.40 -11.50

ŽIV/AIDS tendencijos Lietuvoje ir Europoje.
ES projekto „Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas“
pristatymas.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ŽIV/AIDS/LPI ir hepatitų epidemiologinio

skyriaus vedėja Irma Čaplinskienė

11.50-12.10

„Dėl užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančių nacionalinių teisės
aktų apžvalgos ir analizės jų tarpusavio suderinamumo“.

„Dėl užkrečiamųjų ligų valdymą reglamentuojančių nacionalinių teisės
aktų apžvalgos ir analizės jų atitikties ES teisės aktams, PSO
dokumentams, Lietuvos tarptautiniams susitarimams“.
Advokatų kontora „Bajorienė, Čelkis ir partneriai“ advokatai dr. Paulius
Čelkis ir Asta Bajorienė
12.10-13.15

Pertrauka / užkandžiai / stendinių pranešimų peržiūra.

13.15-13.20

ECDC video pranešimas.

13.20-13.35

Lytiškai plintančios Chlamydia trachomatis infekcijos epidemiologinių
tyrimų atliktų Lietuvoje apžvalga.
LSMU ligoninės Kauno klinikos Odos ir venerinių ligų klinikos Infekcinių ir
uždegiminių odos bei gleivinės ligų sektoriaus vadovė dr. Vesta Kučinskienė

13.35-13.50

Anti-HCV antikūnų paplitimas ir asimptominių lėtinių C hepatitų dažnis
Lietuvos populiacijoje.
Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Gastroenterologijos,
nefrourologijos ir chirurgijos klinika, Prof. Jonas Valantinas; Valentina
Liakina

13.50-14.05

ŽPV tyrimo nauda gimdos kaklelio vėžio prevencijai.
VULSK Ginekologijos skyriaus vedėjas, gydytojas akušeris ginekologas,
Onkologų ginekologų draugijos prezidentas Vilius Rudaitis

14.05-14.20

Infekcijų paplitimas tarp vyrų, turinčių lytinių santykių su vyrais – ES
projekto tyrimo (EMIS) rezultatai.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas

14.20-14.35

Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos
problemos ir jų sprendimo būdai.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės
informacinės sistemos vedėjas Aleksandr Bielskij

14.35.-15.30

Stendinių pranešimų apžvalga.
Konferencijos apibendrinimas.
Diskusijos.

