
Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2016“ 
Data: 2016 m. spalio 21 d. 
Vieta: VVaaiikkųų  lliiggoonniinnėėss,,  VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  lliiggoonniinnėėss  SSaannttaarriišškkiiųų  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 Santariškių 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  SSaannttaarriišškkiiųų  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 intensyvios terapijos gydytojus, pediatrus, šeimos gydytojus, 

neonatologus, laboratorinės medicinos gydytojus, dietistus su alerginių ligų diagnostikos 

naujovėmis, diferencinės diagnostikos ypatumais, šiuolaikinio gydymo galimybėmis.   
 

Registracijos mokestis: 
Užsiregistravus į konferenciją iš anksto (iki spalio 17 d.) telefonu 8-52-720371 arba el.paštu: 

rasute.potiejuniene@mf.vu.lt*  – 10 eurų, konferencijos dieną – 15 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 44-58, įmonės kodas: 302500651) sąskaitą LT22 7044 0600 0750 2458. Mokėjimo paskirtyje 

neužmirškite nurodyti vardą, pavardę bei konferencijos pavadinimą „Vaikų alergologijos naujienos 2016“. Taip pat 

galima mokėti grynais konferencijos dieną. 

Į registracijos mokestį įeina: 

 Dalyvavimas visose mokslinėse sesijose. 

 Knygelė su straipsniais (konferencijos medžiaga). 

 Sutikimo 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 2016“ programa 

 
9.00-11.00 Dalyvių registracija. Sutikimo kava.  
 

9.30-10.30 Interaktyvus mokymo seminaras „Kūdikių ir vaikų anafilaksija maistui: klinikinių atvejų aptarimas“ 

(anglų kalba). Moderatoriai: Prof. Beata Cudowska, Department of Pediatrics, Gastroenterology and Allergology, 

Medical University of Bialystok (Lenkija); Gyd.Vytautas Zubka, Vaikų ligoninė, VUL SK filialas, Vaikų skubios 

medicinos, intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centras  

 

I posėdis 11.00-13.10 Pirmininkai: prof. Odilija Rudzevičienė, doc. Jolanta Kudzytė 
11.00-11.05 Konferencijos atidarymas 

 

11.05-12.00 Vaikų alergija karvės pienui: diagnostika ir gydymas. Provokaciniai oraliniai mėginiai (anglų kalba). Prof. 

Beata Cudowska, Department of Pediatrics, Gastroenterology and Allergology, Medical University of Bialystok 

(Lenkija) 

 

12.00-12.25 Vaikų dilgėlinė: kas naujo? Prof. Odilija Rudzevičienė, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika   

           

12.25-12.50 Alergija kosmetikai vaikų amžiuje. Prof. Rūta Dubakienė, Vilniaus universitetas 

 

12.50-13.00 Diskusijos 
 

13.00-14.00 Pietų pertrauka 

 

II posėdis 14.00-17.00 Pirmininkai: prof. Rūta Dubakienė, prof. Regina Ėmužytė,  

 

14.00-14.20 Alerginių ligų profilaktika: naujausi duomenys. Doc. Jolanta Kudzytė, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

14.20-14.40 Ar sterilus motinos pienas? Doc. Vaidotas Urbonas, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

14.40-15.00 Vaikų bėrimai: alergologo ir pediatro sąlytis. Doc.Sigita Petraitienė, prof. Odilija Rudzevičienė, Vilniaus 

universitetas, Vaikų ligų klinika 
 

15.00-15.20 Alergija vabzdžiams. Gyd. Neringa Stirbienė, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika 

 

15.20-15.40 Plaštakų bėrimų diferencinė diagnostika. Gyd. Indrė Šaferienė,  Vaikų ligoninė, VUL SK filialas 

 

15.40-16.00 Alergija ir ausų, nosies, gerklės ligos. Gyd. Rasa Martinkienė, Vaikų ligoninė, VUL SK filialas 

 

16.00 -16.45 Atvejai, kurie mus moko (klinikinių atvejų aptarimas) 

 

16.00-16.15 Grėsminga alerginė būklė. Gyd. rezid. Lukas Kazakevičius, vadovė doc Jolanta Kudzytė, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas, Vaikų ligų klinika 

16.15-16.30 Netikėta polisensibilizacija kūdikiui, sergančiam sunkiu atopiniu dermatitu. Gyd. rezid. Neringa 

Umbrasienė, vadovė prof. Odilija Rudzevičienė, Vilniaus universitetas, Vaikų ligų klinika   

16.30-16.45 Eozinofilija - ne tik alergijos požymis. Gyd. rezid. Jolita Statkuvienė, vadovė dr. Vilija Bubnaitienė, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vaikų ligų klinika 

16.45 – 17.00 Diskusijos 

 
  


