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Preliminarios programos PROJEKTAS  

 

 

 

 

 
6-oji nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija 

2018 m. lapkričio 29–30 d. 
 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto salėje, Didlaukio g. 45, Vilnius 

Lapkričio 29 d. (ketvirtadienis) 
9.00–9.30 Registracija. 
9.30–12.00 Plenarinė atidarymo sekcija. 

Pirmininkauja: prof. dr. Natalija Fatkulina, Vilniaus universito Medicinos fakulteto 

Sveikatos mokslų institutas; prof. dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centras. 

 Video sveikinimo žodis. Dr. Vytenis Povilas Adriukaitis, Europos komisijos 

Sveikatos ir maisto saugos reikalų komisaras. 

10.00-10.20 EK, LRS sveikatos reikalų komiteto, LR SAM, VU MF atstovų sveikinimas. 

10.20-10.35 „Užkrečiamosios ligos ir ELPKC prioritetai“. Audrius Ščeponavičius, Sveikatos 

apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas. 

10.40-11.05 „Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidos užkrečiamųjų ligų 
diagnostikai, gydymui ir profilaktikai“. Žydrūnė Baigienė,  Valstybinė ligonių 

kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius 

11.10-11.25 „Užkrečiamųjų ligų iššūkiai ir sergamumo Lietuvoje 2017 m. apžvalga“. Prof. 

dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. 

11.30-11.55 „Mirčių nuo užkrečiamųjų ligų Lietuvoje šimtmečio tendencijos“. Doc. dr. 

Romualdas Gurevičius, Higienos institutas. 

 
12.00–13.00 Pietų pertrauka, stendinių pranešimų peržiūra. 

 
13.00-15.30 I sesija: Vakcinomis valdomos infekcijos. 

  

13.00-13.15 „Nacionalinės imunoprofilaktikos programos raida, aktualijos ir iššūkiai“. Dr. 

Nerija Kuprevičienė,  Sveikatos apsaugos ministerijos Epidemiologinės priežiūros 

skyrius; VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos 

katedra. 

13.20-13.35 „Lietuvoje registruojamų nepageidaujamų reakcijų į skiepus analizė“. Gintarė 

Gilaitė, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Vaistų saugumo ir informacijos 

skyrius. 



2 

 

13.40-13.55 „Geras pavyzdys užkrečiamas – medikų skiepai nuo gripo“. Prof. dr. Leonas 

Valius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos medicinos klinika. 

14.00-14.15 „Kodėl aš nenoriu skiepytis?“ Prof. dr. Eugenijus Laurinaitis, Vilniaus 

universitetas. 

14.20-14.35 „Romų vaikų skiepų aprėpčių tyrimo rezultatai“. Daiva Razmuvienė, 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. 
14.40-14.50 Limfadenitas po BCG vakcinacijos“. Gyd. Rolandas Selvestravičius,  Vilniaus 

universiteto doktorantas. 

14.55-15.10 „Alergija vakcinoms“. Dr. Rūta Vėbrienė, UAB Medicinos diagnostikos ir gydymo 

centras. 

15.15-15.30 „Vėžio imunologija ir skiepijimas“. Dr. Vita Pašukonienė, Nacionalinio vėžio 

instituto Imunologijos laboratorija. 

15.30-16.00 Sveikatos pertrauka, stendinių pranešimų peržiūra. 

 
16.00-18.00 II sesija: Zoonozės ir atsparumas antibiotikams. Užkrečiamųjų ligų 

laboratorinė diagnostika. 
  

16.00-16.20 „Zoonotinių ir simbiotinių bakterijų paplitimas. Atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms kitimo analizė.“  Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė, Nacionalinio 

maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Bakteriologinių tyrimų skyrius.  

16.25-16.40 „Naujausi antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo duomenys 
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje”. Jolanta Kuklytė, Higienos institutas.  

16.45-17.00 

17.05-17.25 

„Antibiotikų atsparumo tyrimai Lietuvoje“. Dr. Jolanta Miciulevičienė, VŠĮ 
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Mikrobiologijos laboratorija.                             
„Infekcijų laboratoriniai tyrimai šiandien ir rytoj“. Dr. Silvija Kiverytė, VšĮ 
Vilniaus Universiteto Ligoninės Santaros klinikos, Laboratorinės medicinos 
centras, Mikrobiologijos laboratorija. 

17.30-18.00 Diskusijos. Pagal gautas tezes parengtų I ir II sesijų stendinių pranešimų 

pristatymas.  

„Nauja rekombinantinė vakcina nuo juostinės pūslelinės: geresnė gyvenimo 
kokybė ir mažesnės medicininės išlaidos“. Dovilė Brundzienė, UAB Endemik. 

 
Lapkričio 30 d. (penktadienis) 

8.30-9.00 Registracija, stendinių pranešimų peržiūra. 

 
9.00-11.00 III sesija: Sveikatos raštingumas ir užkrečiamųjų ligų socialiniai veiksniai. 

 

9.00-9.10 

 

„Užkrečiamosios ligos ir darnaus vystymosi tikslai“. Dr. Ingrida Zurlytė, 

Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė. 

9.10-9.25 „Popandemio gripo epidemiologija Lietuvoje“. Prof. dr. Kęstutis Žagminas, 
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Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės 

sveikatos katedra. 

9.30-9.45 „Nepriklausomų ekspertų nuomonė stiprinant Europos Sąjungos skiepų 
politiką“. Doc. dr.  Liuba Murauskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra. 
9.50-10.20 „Paauglių ir jaunų suaugusiųjų meningokokinė infekcija“. Prof. dr. Auksė 

Mickienė, gyd. Liucijus Ambraška, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

10.30-10.45 „Pirmiausia karių sveikata: užkrečiamųjų ligų grėsmės kariuomenėje“. Vyr. 

ltn. Rasa Šulčiūtė,  Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių 

visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus Užkrečiamųjų ligų ir profilaktikos 

kontrolės skyrius.  

10.50-11.05 „Užkrečiamosios ligos įkalinimo sistemoje“. Birutė Semėnaitė, Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos 

priežiūros skyrius. 
11.10-11.25 „Lietuvos gyventojų nuostatų į pažeidžiamąsias grupes tendencijos“ 

(reprezentatyvių tyrimų apžvalga). Doc. dr. Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimai. 

 

11.30–12.30 Panelinė merų diskusija  „Jaunimo sveikata - regioninės politikos prioritetas“. 
Diskusijos moderatorius: prof. dr. Natalija Fatkulina, Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas  

 Kviečiami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Visagino, Plungės ir kitų miestų merai. 

Moderatorius: prof. dr. Natalija Fatkulina, Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto Sveikatos mokslų institutas. 

12.30–13.30 Pietų pertrauka, stendinių pranešimų peržiūra. 

 
13.30–15.30 IV sesija: ŽIV / AIDS ir susijusios infekcijos (lytiškai plintančios infekcijos, 

virusinis hepatitas, tuberkuliozė).  
13.30-13.45 „Trisdešimt metų su AIDS Lietuvoje - išmoktos pamokos ir iššūkiai”. Prof. dr. 

Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. 

13.50-14.05 „Naujosios PAM - Terra incognita”. Dr. Robertas Badaras, Vilniaus universiteto 

anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos toksikologijos centras, Respublikinė 

Vilniaus universitetinė ligoninė. 

14.10-14.25 „Virusinio hepatito C eliminavimo Lietuvoje iššūkiai“. Prof. dr. Ligita 

Jančorienė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centras.  
14.30-14.45 „Lietuvos gyventojų ŽIV prevencinių priemonių vertinimas – tyrimo 

rezultatai“. Irma Čaplinskienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.    

14.50-15.05 „ŽPV vakcinacijos pasiekimai ir naujovės“.  Prof.. dr. Žana Bumbulienė, 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Akušerijos 

ir ginekologijos klinika. 

15.10-15.25 „Kaip ilgai tuberkuliozė dar bus grėsmė?”.  Doc. dr. Kęstutis Miškinis,  Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros klinikos. 
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15.30-16.00 Sveikatos pertrauka, stendinių pranešimų peržiūra. 

 
16.00-17.30 Diskusijos. Pagal gautas tezes parengtų stendinių pranešimų pristatymas. 

“Ilgalaikis makiažas: infekciniai štalutiniai reiškiniai”. Austėja Žibūdaitė, VU 
Medicinos fakultetas. 

„Tuberkuliozės įtaka madai”.  Joana Korabliovienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras. 

 "ChestEye - lietuviškas dirbtinio intelekto sprendimas efektyviai krūtinės 
rentgenogramų diagnostikai". Darius Barušauskas, Oxipit 

Skiepytų asmenų erkinio encefalito diagnostikos sunkumai. Gyd. Liucijus 

Ambraška, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

"Sveikatos mokslus baigiančiųjų studentų pasitenkinimas sveikatos mokslų 
studijomis". Prof. dr. Natalja Fatkulina, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Sveikatos mokslų institutas. 

Žalos mažinimas: žemo slenksčio paslaugų kabinetų veiklos rezultatai. Rožė 

Perminienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos 

skyrius. 

17.30 Konferencijos apibendrinimas, geriausių stendinių pranešimų nominacija,  
dalyvio pažymėjimų išdavimas. 

 Prof. dr. Natalija Fatkulina, VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas; 

Prof. dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. 

 


