„II – oji Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija“
video medžiaga

PROGRAMA
Pirmininkauja: Erikas Mačiūnas, Saulius Čaplinskas
Registracija, stendinių pranešimų peržiūra, video medžiagos
8.00-10.00
demonstravimas
Sveikinimo žodis
Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė
Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai Antanas Vinkus
Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė
10.00-11.00
Teisingumo ministro Juozo Bernatonio pranešimas
Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio pranešimas

11.00-11.20

11.20-11.35

11.35-11.50

11.50-12.05

Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko pranešimas
Leidinio „Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2013 m.
apžvalga" pristatymas
„Gyventojų informuotumas apie užkrečiamąsias ligas - tyrimo rezultatai"
Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, profesorius
„Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidos užkrečiamų ligų
gydymui ir profilaktikai“
Žydrūnė Baigienė, Valstybinės ligonių kasos Paslaugų ekspertizės, metodinio
vadovavimo ir kontrolės skyrius, vyriausioji specialistė
„Vaikų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis“
Loreta Ašoklienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Epidemiologinės priežiūros
skyrius, vedėja
„Tymai ir raudonukė – likviduojamos infekcijos. Reikalavimai
epidemiologinei priežiūrai ir valdymui”
Nerija Kuprevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Epidemiologinės
priežiūros skyrius, vyriausioji specialistė

12.05-12.20

12.20-12.35

12.35-12.50
12.50-13.50
13.50-14.05

14.05-14.20

14.20-14.35

14.35-14.55

14.55-15.10

15.10-15.25

15.25-15.45

15.45-16.00

16.00-16.30

„S. pneumoniae infekcijos ypatumai vaikų amžiuje“
Sigita Petraitienė, Vilniaus universiteto vaikų ligoninės gydytoja, mokslų
daktarė
„Pneumokokinė infekcija žmogaus gyvenime"
Auksė Mickienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinika,
profesorė
„Užkrečiamųjų ligų sukėlėjai"
Astra Vitkauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų
Laboratorinės medicinos klinikos vadovė, profesorė
P E R T R A U K A / STENDINIŲ PRANEŠIMŲ PERŽIŪRA
,, Užkrečiamųjų ligų epidemiologiniai aspektai laisvės atėmimo vietų
įstaigose"
Birutė Semėnaitė, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos
Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
„Sezoninio gripo aktualumas Lietuvoje ir Europoje“
Kęstutis Žagminas, Vilniaus medicinos universiteto Visuomenės sveikatos
institutas, profesorius
„Afrikinis kiaulių maras“
Jonas Milius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius, mokslų
daktaras
"EBOLA ir kitos keliautojų ligos"
Ligita Jančiorienė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Infekcinių
ligų ir tuberkuliozės ligoninė, docentė
Galina Zagrebnevienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Epidemiologinis
skyrius, vedėja
„Hepatitų indeksas - visapusis hepatitų priežiūros rodiklis"
Artūras Povilaitis, Užkrečiamųjų ligų pacientų asociacijos valdybos
pirmininkas
„Sergamumas chlamidine infekcija Lietuvoje"
Vesta Kučinskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Odos
ir venerinių ligų klinikos Infekcinių ir uždegiminių odos bei gleivinės ligų
sektoriaus vadovė, docentė
„Sifilis Lietuvoje“
Algirdas Šumila, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų
dermatovenerologijos centro gydytojas
Irma Čaplinskienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ŽIV/AIDS, lytiškai
plintančių infekcijų ir hepatitų priežiūros skyriaus vedėja
"Invazinių infekcijų sukėlėjų atsparumas antimikrobiniams vaistams
Lietuvoje 2007-2013 metais"
Jolanta Miciulevičienė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijos
Klinikinių tyrimų skyriaus Bakteriologinių tyrimų poskyrio gydytoja, mokslų
daktarė
Diskusijos / stendinių pranešimų pristatymas / vaizdo medžiagos
demonstravimas

16.30

Konferencijos apibendrinimas

STENDINIAI PRANEŠIMAI
Ebola hemoraginės karštligės protrūkis Vakarų Afrikoje 2013-2014 m.: epidemiologinė
situacija ir rizika Europos Sąjungoms (ES) šalims
Saulius Čaplinskas, Galina Zagrebnevienė, Simona Žukauskaitė-Šarapajevienė
Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių priežastys, 2013 m.
Čaplinskas Saulius, Zagrebnevienė Galina, Sinkevič Violeta
Švarių rankų šokis“ - netradicinė iniciatyva skirta mažinti užkrečiamųjų ligų riziką vaikų
tarpe
Saulius Čaplinskas, Zigmas Nagys, Galina Zagrebnevienė, Joana Tamkevičiūtė
Lietuvos tuberkuliozės epidemiologinių rodiklių analizė ir jų
palyginimas su Europos sąjungos šalių analogiškais duomenimis
Saulius Čaplinskas, Joana Tamkevičiūtė, Kęstutis Miškinis, Edita Davidavičienė
Vaikų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje, 2013 m.
Saulius Čaplinskas, Joana Tamkevičiūtė
Tuberkulino mėginių atlikimo apimtys ir vertinimo rezultatai Lietuvoje 2013 m.
Čaplinskas Saulius, Ramunė Doveikienė

