
 

K V I E T I M A S 
2017 m. lapkričio 13 d. (pirmadienis) 

KvieKvieKvieKvieččččiame iame iame iame įįįį    PasaulinPasaulinPasaulinPasaulinėėėės diabeto dienos mins diabeto dienos mins diabeto dienos mins diabeto dienos minėėėėjimjimjimjimąąąą    

Renginys vyks Vilniaus Kolegijos, Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje. 

Renginio pradžia – 14.00 val. 

Maloniai laukiame visų studentų ir dėstytojų 

Organizatoriai 

 

 

 



RENGINIO DIENOTVARKĖ 

1.1.1.1. Cukrinio diabeto gydymo ir Pasaulinės diabeto dienos minėjimo iCukrinio diabeto gydymo ir Pasaulinės diabeto dienos minėjimo iCukrinio diabeto gydymo ir Pasaulinės diabeto dienos minėjimo iCukrinio diabeto gydymo ir Pasaulinės diabeto dienos minėjimo istoriniai faktaistoriniai faktaistoriniai faktaistoriniai faktai    

Rimantė Vitkauskienė (SL16A), Marta Sokolenko (SL16A). 

2.2.2.2. Gyvenimo būdo aspektaiGyvenimo būdo aspektaiGyvenimo būdo aspektaiGyvenimo būdo aspektai,,,,    sergant cukriniu diabetusergant cukriniu diabetusergant cukriniu diabetusergant cukriniu diabetu    

Rasa Bričkienė (SL16A), Neringa Gaigalaitė (SL16A) 

3.3.3.3. Sergančiųjų cukriniu diabetuSergančiųjų cukriniu diabetuSergančiųjų cukriniu diabetuSergančiųjų cukriniu diabetu    mitybamitybamitybamityba    

Barbora Kisieliūtė (SL16D), Viktorija Košytė (SL16D), Greta Kilikevičiūtė (SL16D), Estera Kunicka (SL16D), 

Beata Jackevič (SL16D) 

4.4.4.4. Sergančiųjų Sergančiųjų Sergančiųjų Sergančiųjų cukriniu diabetucukriniu diabetucukriniu diabetucukriniu diabetu    kojų priežiūrakojų priežiūrakojų priežiūrakojų priežiūra    

Anastasija Iliukevičiūtė (SL16E), Darja Poimanova (SL16D)    

5.5.5.5. Gliukozės kiekio kraujyje nustatymasGliukozės kiekio kraujyje nustatymasGliukozės kiekio kraujyje nustatymasGliukozės kiekio kraujyje nustatymas    

Evelina Bacevič (SL 16 B), Evelina  Kološevskaja (SL16B), Agnė Marija Mačėnaitė (SL16B), Teresė Oksaitė 

(SL16B), Erika Puižytė (SL16B), Vilita Ūsaitė (SL16B) 

6.6.6.6. Kaip Kaip Kaip Kaip teisingaiteisingaiteisingaiteisingai    suleisti insuliną?suleisti insuliną?suleisti insuliną?suleisti insuliną?    

Aistė Keliačiūtė (SL16C), Julija Makejeva (SL16C), Viktorija Bendikaitė (SL16C), Ema Kučaitė (SL16C), 

Indrė Inčirauskaitė (SL16C), Eglė Marija Baliukynaitė (SL16C), Marija Gvozdova (SL16C) 

7.7.7.7. Cukrinio diabeto sąlygotos komplikacijosCukrinio diabeto sąlygotos komplikacijosCukrinio diabeto sąlygotos komplikacijosCukrinio diabeto sąlygotos komplikacijos    

Akvilė Sungailaitė (SL16E), Marta Skirtunaitė    (SL16D) 

8.8.8.8. Slaugytoja diabetologė Slaugytoja diabetologė Slaugytoja diabetologė Slaugytoja diabetologė ––––    kas ji?kas ji?kas ji?kas ji?    

Genovaitė Milošienė (VšĮ VUL Santaros klinikos) 

9.9.9.9. Baigiamoji praktika diabetinės pėdos kabinete.  Studentės patirtisBaigiamoji praktika diabetinės pėdos kabinete.  Studentės patirtisBaigiamoji praktika diabetinės pėdos kabinete.  Studentės patirtisBaigiamoji praktika diabetinės pėdos kabinete.  Studentės patirtis    

Lina Ambrasaitė (SL14B)  

10.     Slaugytojo vaidmuo atliekant ilgalaikį glikemijos monitoringą nėščiajai, sergančiai I tipo cukriniu diabetuSlaugytojo vaidmuo atliekant ilgalaikį glikemijos monitoringą nėščiajai, sergančiai I tipo cukriniu diabetuSlaugytojo vaidmuo atliekant ilgalaikį glikemijos monitoringą nėščiajai, sergančiai I tipo cukriniu diabetuSlaugytojo vaidmuo atliekant ilgalaikį glikemijos monitoringą nėščiajai, sergančiai I tipo cukriniu diabetu 

Žemgulytė Gabrielė (SL14D) 

RENGINĮ VESRENGINĮ VESRENGINĮ VESRENGINĮ VES::::    

Dovilė Vaikšnoraitė (SL16A) ir Gerda Trybaitė (SL16A) 
 


