
  
 

 

Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija organizuoja  konferenciją  

“ Hemolizinis ureminis sindromas (HUS): problemos aktualumas, diagnostikos ir gydymo 

naujovės. Komplikuoti klinikiniai atvejai ”, kuri vyks 2021m. spalio 29 d. Konferencija vyks nuotoliniu 

būdu 

Registracija iki 2021m. spalio 27 d. Draugijos nariams, sumokėjusiems draugijos nario mokestį už 2021 metus, 

konferencija nemokama, tačiau registracija būtina. 

Ne LVRITGD nariams  mokestis 10 eurų. 

Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojoms. Bus išduodami 4 val. trukmės profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai. 

PROGRAMA 
11:30-11:50 Dalyvių registracija. Prisijungimas, prisijungimo tikrinimas 
11:50-12:00 Seminaro atidarymas. Įžanginis 

žodis 

Med m.dr.Virginija Žilinskaitė 

VUL SK Vaikų SMITA centro vadovė 

 
12:00 – 12:15 Komplikuoto HUS klinikinio 

atvejo pristatymas 

Elena Norgėlienė VUL SK Vaikų 

intensyviosios terapijos gydytoja 
12:15 – 12:45 HUS – priežastys, patogenezė, 

diagnostikos ir gydymo naujienos 

Dr. Karolis Ažukaitis, VUL SK vaikų 

nefrologas  

 
12:45 – 13:00 Antras komplikuoto HUS 

klinikinis atvejis 

Kamilė Duonielaitė-Anisė, VUL SK, gydytoja 

rezidentė 

13:00 – 13:15 HUS komplikacijos – 

virškinamojo trakto pažeidimas, 

diagnostika ir stebėsena – 

Andrius Čekuolis, VUL SK gydytojas 

echoskopuotojas, vaikų chirurgas 

 
13:15 – 13:30 Klausimai, atsakymai. Diskusijos Pranešėjai. Konferencijos dalyviai 

13:30 – 14:00 Pertrauka 

14:00 - 14:30 

Pakaitinė inkstų terapija – 

indikacijos, metodai, jų 

pasirinkimo galimybės įvairaus 

amžiaus vaikams. VUL SK VITS 

patirtis gydant HUS sergančius 

vaikus – 

Vilmanta Burokienė, vaikų intensyviosios 

terapijos gydytoja, anesteziologė 

reanimatologė, skyriaus vedėja 

 

14:30 – 15:00 Pasisakymai, diskusijos, kitų 

klinikų patirtis – 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio 

gydytojai 

 
15:00 – 15:10 Viduriuojantis vaikas ir HUS 

įtarimas – praktinės 

rekomendacijos 

Doc. Virginija Žilinskaitė, vaikų intensyviosios 

terapijos gydytoja 

15:10 – 15:20 Seminaro apibendrinimas 

Klausimai, atsakymai 

Diskusijos 

Visi pranešėjai ir dalyviai 

 

Atsakingas asmuo: R.Liutkevičiūtė ; r.liutkeviciute@vritdraugija.lt  ( tel. 861158205) 

Registruotis prašome REGISTRACIJA 

Draugijos nario mokestį ar registracijos mokestį prašome pervesti į Lietuvos vaikų reanimacijos ir 

intensyvios terapijos draugijos sąskaitą SEB banke.Pastabų laukelyje būtinai įrašykite savo vardą, 

pavardę ir mokesčio paskirtį 

Įmonės kodas: 191955626 

Bankas: SEB Bank AB, Banko sąskaita: LT 557044060001347020, Banko kodas: 70440 
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