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 PROGRAMA 

 
08.00 – 09.00 Registracija  

09.00 – 09.10 Atidarymas   

09.10 – 09.45 Cerebrinis paralyžius: liga ar gyvenimo būdas J. Šinkūnienė 

09.45 – 10.20 Cerebrinis paralyžius: klinika, vertinimas, prognozė J. Grikinienė (VUL SK) 

10.20 – 10.55 Botulino toksino terapija cerebrinį paralyžių 

turintiems vaikams 

I.Bakanienė (LSMU KK) 

10.55 – 11.30 Botulino toksino leidimo principai: apžvalga I. Gavriljev (LSMU KK) 

11.30 – 12.05 Ankstyva cerebrinio paralyžiaus diagnostika L.Mikulėnaitė (VUL SK) 

12.05 – 12.40 Pranešimas derinamas E.Sirvydaitė  

12.40 – 13.15 Vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, 

kineziterapijos ypatumai po ortopedinių operacijų 

L.Budrienė (VUL SK) 

 

13.15 – 13.50 Ergoterapijos taikymas vaikams, turintiems 

cerebrinį paralyžių sanatorijoje "Palangos Gintaras“ 

I.Milašiūtė  

 

13.50 – 14.50 Pietų pertrauka  

14.50 – 15.25 Delfinų terapija: pažintis ir planuojami įgyvendinti 

projektai 

Doc. dr. Brigita 

Kreivinienė (Lietuvos 

jūrų muziejus/Klaipėdos 

universitetas) 

15.25 – 16.00 Seilėtekio gydymas vaikams I.Bakanienė (LSMU KK) 

16.00 – 16.35 Osteopatija – gydymo metodas ieškantiems 

sveikatos. 

E.Jablonskytė (VUL SK) 

16.35 – 17.10 Kineziteipavimo metodikos taikymas vaikams, 

sergantiems cerebriniu paralyžiumi. 

A.Juodytė (VUL SK) 

 

17.10 – 17.45 Muzikos terapijos poveikis komunikacijai šeimoje, 

auginančioje vaiką su cerebriniu paralyžiumi 

N.Kiseliova-Žukovska 

17.45 – 18.20 Kaniterapija – pagalba cerebiniu paralyžiu 

sergantiems vaikams 

V.Pakalniškienė 

18.20 Sertifikatų įteikimas  



 
 

Konferencija skirta: visų specialybių vaikų ligų gydytojams, socialiniams pediatrams, fizinės 

medicinos ir reabilitacijos gydytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, logoterapeutams, 

logopedams,  psichologams, spec. pedagogams, soc. darbuotojams,  visų specialybių slaugytojoms. 

 

Pažymėjimai:  Konferencijos programa yra registruota SAM ir VLK/Metas sistemoje, konferencijos 

dalyviams bus išduodami  8 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, tinkamai bazinei licencijai 

ir socialinio pediatro kvalifikacijos tobulinimui. 

 

Dalyvio mokestis: Dalyvio mokestį prašome pervesti į Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos 

sąskaitą, įm. kodas 195765147,  sąskaitos Nr. LT95 7300 0100 8206 7233 nurodant dalyvių pavardes, 

registruojantis   prašome pateikti  pavedimą patvirtinantį dokumentą. Mokestis konferencijos dieną 

negalimas.  

 

Dalyvio mokestis 20 EUR,  gydytojams rezidentams, studentams – 10 EUR.  

Atvykstant į konferenciją prašome turėti su savimi pavedimo kopiją.  

 

Registracija: išankstinė registracija internetu: REGISTRACIJOS FORMA 
 https://docs.google.com/forms/d/1yxNjvPXY4eZEa2-
ruuzcnutwoDeLhtfuUyV4cx41VgE/viewform?edit_requested=true  
 
Informacija teikiama:  tel. +370  278 05 24, socpediatrija@gmail.com 
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