
Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2017“ 
Data: 2017 m. spalio 20 d. 

Vieta: VVaaiikkųų  lliiggoonniinnėėss,,  VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  lliiggoonniinnėėss  SSaannttaarrrrooss  kklliinniikkųų  ffiilliiaalloo  Didžioji auditorija  

(Santariškių g. 7, Vilnius) 

 

Organizuoja:  

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika  

Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondas 

Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas 

Lietuvos mokslų akademijos alergologijos komisija 

Lietuvos vaikų alergologų draugija  

Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija   

Lietuvos pediatrų draugija 

 

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė: prof. Odilija Rudzevičienė 

VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  VVaaiikkųų  lliiggųų  kklliinniikkaa  

VVaaiikkųų  lliiggoonniinnėė,,  VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  lliiggoonniinnėėss  SSaannttaarrooss  kklliinniikkųų  ffiilliiaallaass  

Santariškių g. 4, LT-08406, Vilnius 

Tel. 8-52-492416, Fax. 8-52-720368, el.paštas: odilija.rudzeviciene@vuvl.lt 

 

Konferencijos tikslas - supažindinti gydytojus vaikų alergologus, alergologus ir klinikinius 

imunologus, vaikų gastroenterologus, gastroenterologus, dietologus, vaikų pulmonologus, 

dermatovenerologus, vaikų intensyviosios terapijos gydytojus, pediatrus, šeimos gydytojus, 

neonatologus, laboratorinės medicinos gydytojus, gydytojus akušerius-ginekologus, dietistus su 

alerginių ligų diagnostikos naujovėmis, diferencinės diagnostikos ypatumais, šiuolaikinio gydymo 

galimybėmis.   
 

Registracijos mokestis: 

Užsiregistravus į konferenciją iš anksto (iki spalio 15 d.) telefonu 85 272 0371 arba el. paštu: 

rasute.potiejuniene@mf.vu.lt*  – 10 eurų, 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 g. 44-58, įmonės kodas: 302500651) sąskaitą LT22 7044 0600 0750 2458. Mokėjimo paskirtyje 

neužmirškite nurodyti vardą, pavardę bei konferencijos pavadinimą „Vaikų alergologijos naujienos 2017“. 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. 
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Konferencijos „Vaikų alergologijos naujienos 2017“ programa 

 
8.30-10.30 Dalyvių registracija.  

 

9.00-10.00 Interaktyvus mokymo seminaras „Sausos ir „sergančios“ odos priežiūra ir vietinis gydymas“. 

Moderatorės: Gyd Indrė Šaferienė (Vaikų ligoninė, VUL SK filialas) ir gyd. Inga Kisielienė (VUL SK, 

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 „Naujausi molekulinės alergologijos moksliniai duomenys: gyvūnai, dulkių erkės, maistas“. Prof. Magnus 

Borres (Upsalos universitetas, Moterų ir vaikų sveikatos padalinys, Švedija) 

 

11.30-11.55 Mažų vaikų švokštimai. Kada įtarti astmą? Doc. Sigita Petraitienė, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų 

klinika 

           

11.55-12.20 Alergija maistui: alerginių tyrimų diagnostinė ir praktinė reikšmė. Prof. Odilija Rudzevičienė, Vilniaus 

universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

12.20-12.40 Gydytojų žinios apie vaikų alergiją vaistams. Gyd. Neringa Stirbienė, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų 

klinika 

 

12.40-13.00 Diskusijos 

 

13.00-14.00 Pietų pertrauka 

 

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

 

14.00-14.30 Gluteno netoleravimas: mitai ir realybė. Doc. Vaidotas Urbonas, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

14.30-14.55 Gydymas ir alergija nėštumo metu. Dr. Švitrigailė Grincevičienė, Idameda šeimos medicinos centras 

 

14.55-15.10 Diskusijos 

 

15.10-15.35 Kūdikių maitinimas alergizuojančiais produktais: anksčiau ar vėliau? Doc. Jolanta Kudzytė, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

15.35-16.00 Atopiniu dermatitu sergančių jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų psichologiniai sunkumai. Prof. Regina 

Ėmužytė (Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika), Ieva Kerzaitė, doc. Rasa Bieliauskaitė (Vilniaus universiteto 

Filosofijos fakulteto  Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra) 

 

16.00-16.15 Kas slėpėsi po „besilupančių dažų“ dermatito kauke? Gyd. Dovilė Rimkutė-Daukantienė (Centro 

poliklinika, Vilnius), gyd. Neringa Stirbienė, prof. Odilija Rudzevičienė, doc. Vaidotas Urbonas (Vilniaus universitetas, 

Vaikų ligų klinika), dr. Rimvydas Ivaškevičius (Vaikų ligoninė, VUL SK filialas). 

 

16.15-16.30 Diskusijos  


