
   
 
 
 

Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija
kontaktinę respublikinę konferenciją „Ultragarsinė diagnostika vaikų intensyvioje terapi
2021 m. rugsėjo 17 d. Klaipėdos vaikų ligoninėje K. Donelaičio g. 7
Draugijos nariams, sumokėjusiems Draugijos nario mokestį už 20
registracija būtina. Ne LVRITGD nariams konferencijos mokestis 
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytoj
Bus išduodami 6 val. trukmės profesinės kvalifikacijos
Atvykdami turėkite galiojantį Galimybių pasą. 
apsauginę kaukę. Galimybių pasą atsisiųsti ar pratęsti galite čia: 
 
Jei dėl epidemiologinės situacijos kontaktinius ren
būdu. 
 

 
11:30-12:15 

12:15-12:30 Konferencijos atidarymas. Įžanginis žodis

 

12:30-12:50 Ultragarso pagrindai ir įranga

12:50-13:10 Kraujagyslių vizualizacija ir kateterizacija

13:10-13:30 Kavos pertraukėlė 
13:30-13:50 Plaučių echoskopijos naudojimas greitai plaučių 

ligų diagnostikai  

13:50-14:15 Volemijos vertinimas pagal RUSH protokolą. 
Kvėpavimo sistemos vertinimas pagal
protokolą  

14:15-14:40 Tikslinė transtorakalinė echoskopija gaivinimo 
metu – FEEL protokolas. FAST protokolas
vertinime  

14:40-15:40 Pietūs 
 

15:40-15:50 Praktinio užsiėmimo ir įrangos pristatymas
 Kraujagyslių vizualizacija ir 

kateterizacija  
(gyd. Jurgita Pečiulytė) 

15:50-16:30 1 grupė 
16:30-17:10 2 grupė 
17:10-17:50 3 grupė 

 
Atsakingas asmuo: R. Liutkevičiūtė: r_liut@yahoo.co.uk
Draugijos nario mokestį ar registracijos mokestį prašome pervesti į Lietuvos va
terapijos draugijos sąskaitą SEB banke.  
Mokėjimo paskirtyje būtinai įrašykite savo
Įmonės kodas: 191955626  
Bankas: SEB Bank AB, Banko sąskaita: LT 557044060001347020

 

     

Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija ir Klaipėdos vaikų ligoninė 
Ultragarsinė diagnostika vaikų intensyvioje terapi

Klaipėdos vaikų ligoninėje K. Donelaičio g. 7. Registracija iki 2021 m. 
raugijos nario mokestį už 2021 metus, konferencija nemokama

LVRITGD nariams konferencijos mokestis 15 eurų.  
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojams. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 
alimybių pasą. Konferencijos salėje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią 

asą atsisiųsti ar pratęsti galite čia: https://gp.esveikata.lt/ 

Jei dėl epidemiologinės situacijos kontaktinius renginius reikėtų atšaukti, konferencija bus vykdoma nuotoliniu 

PROGRAMA 

Dalyvių registracija 

. Įžanginis žodis Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė
LSMU

Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausiasis 
gydytojas Virginijus Žalimas

I dalis. Pranešimai 
ir įranga Jurgita Pečiulytė

LSMU Kauno klinikos VIT gydytoja
Kraujagyslių vizualizacija ir kateterizacija Jurgita Pečiulytė

LSMU Kauno klinikos VIT gydytoja

Plaučių echoskopijos naudojimas greitai plaučių Paulius Kalibatas
VUL SK gydytojas vaikų 

pulmon
pagal RUSH protokolą. 

Kvėpavimo sistemos vertinimas pagal BLUE 
Edita Poluziorovienė

VUL SK VIT gydytoja

Tikslinė transtorakalinė echoskopija gaivinimo 
FAST protokolas traumos 

Ieva Žiūraitė
VUL SK VIT gydytoja

II dalis. Praktiniai užsiėmimai  
Praktinio užsiėmimo ir įrangos pristatymas Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė

Kraujagyslių vizualizacija ir RUSH, BLUE 
(gyd. Edita 

Poluziorovienė) 

FEEL, 
(gyd. 

2 grupė 
3 grupė 
1 grupė 

r_liut@yahoo.co.uk ( tel. 861158205) www.vritdraugija.lt
egistracijos mokestį prašome pervesti į Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios 

 
įrašykite savo vardą, pavardę ir kodą ECHO. 

Banko sąskaita: LT 557044060001347020, Banko kodas: 70440

 

ir Klaipėdos vaikų ligoninė organizuoja 
Ultragarsinė diagnostika vaikų intensyvioje terapijoje“, kuri vyks 

m. rugsėjo 13 d. 
konferencija nemokama, tačiau 

alyvių skaičius ribotas. 

burną dengiančią 

ginius reikėtų atšaukti, konferencija bus vykdoma nuotoliniu 

Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė  
LSMU KK 

Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausiasis 
Virginijus Žalimas 

Jurgita Pečiulytė 
LSMU Kauno klinikos VIT gydytoja 

Jurgita Pečiulytė 
LSMU Kauno klinikos VIT gydytoja 

 
Paulius Kalibatas 

ydytojas vaikų 
pulmonologas 

Edita Poluziorovienė 
VUL SK VIT gydytoja 

Ieva Žiūraitė 
VUL SK VIT gydytoja 

Doc. dr. Dovilė Grinkevičiūtė 
FEEL, FAST 

gyd. Ieva Žiūraitė) 

3 grupė 
1 grupė 
2 grupė 

www.vritdraugija.lt 
ikų reanimacijos ir intensyvios 

Banko kodas: 70440 


