Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Vilniaus m. klinikinės ligoninės Vaikų ligų klinika
Lietuvos santalka prieš lėtines kvėpavimo ligas (PSO-GARD Lietuva)
Alerginio rinito ir jo įtakos bronchų astmai Lietuvos ekspertų grupė (ARIA Lietuva)
Lietuvos Mokslų akademijos Motinos ir vaiko komisija
Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija
Lietuvos alergijos ir astmos asociacija
Lietuvos vaikų pulmonologų draugija
Lietuvos vaikų alergologų draugija
IPOKRaTES Lietuva fondas
XVI Pasaulinei lėtinės obstrukcinės plaučių ligos dienai skirta nuotolinė konferencija

PULMONOLOGIJOS IR ALERGOLOGIJOS RUDUO 2020
Klaipėda, 2020 m. lapkričio 26 d.
Konferencija skirta gydytojams pulmonologams, vaikų pulmonologams, anesteziologams – reanimatologams,
vaikų intensyviosios terapijos ir reanimacijos gydytojams, alergologams ir klinikiniams imunologams, vaikų
alergologams, kardiologams, vaikų kardiologams, vaikų gastroenterologams, chirurgams, krūtinės
chirurgams, kraujagyslių chirurgams, abdominaliniams chirurgams, vaikų chirurgams, otorinolaringologams,
radiologams, onkologams chemoterapeutams, onkologams radioterapeutams, infektologams, vaikų
infektologams, internistams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams, vaikų gydytojams, šeimos
gydytojams, visuomenės sveikatos specialistams ir slaugytojams
(profesinio tobulinimo pažymėjimas – 7 val.)

PROGRAMA
10 – 10.10 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
10.10 – 13.30 Pirmasis plenarinis posėdis “Pirminės ir specializuotos sveikatos priežiūros
sąveika gydant kvėpavimo ligas”, pirm. prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Klinikinės medicinos institutas ir Sveikatos mokslų institutas, Lietuvos santalkos prieš
lėtines kvėpavimo ligas (PSO-GARD Lietuva) vadovas, ir dr. Marius Zolubas, Respublikinė
Klaipėdos ligoninė
10.10 – 10.40 Elektroninės cigaretės ir kitos tabako pramonės gudrybės, atimančios mūsų
ateitį (anglų k.)
Prof. Andrew Bush, Imperial College universitetas, Bromptono karališkoji ligoninė, Nacionalinis
širdies ir plaučių institutas, Londonas, JK
10.40 – 10.50 Diskusija
10.50 – 11.20 Choosing Wisely – ar pertekliniai tyrimai ir gydymas yra problema Lietuvoje?
Prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos institutas ir
Sveikatos mokslų institutas, Vilniaus m. klinikinė ligoninės Vaikų ligų klinika
11.20 – 11.25 Diskusija

11.25 – 12.10 Lėtinis kosulys: diagnostika, gydymo galimybės ir ateities perspektyvos
Prof. Petras Dicpinigaitis, Montefiore kosulio centro direktorius, Aberto Einšteino medicinos
koledžas, Niujorkas, JAV
12.10 – 12.15 Diskusija
12.15 – 12.45 Vaikų kosulys: tarptautinės rekomendacijų ir kasdieniai algoritmai (anglų k.)
Prof. Michael D Shields, Queen's universitetas, Belfasto karališkoji vaikų ligoninė, Šiaurės Airija
12.45 – 12.50 Diskusija
12.50 – 13.10 Pirmasis satelitinis simpoziumas spn. BerlinChemie
Trigubos terapijos vieta gydant lėtinę obstrukcinę plaučių ligą
Prof. Kęstutis Malakauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,
Pulmonologijos klinika
13.10 – 13.30 Antrasis satelitinis simpoziumas spn. Boehringer Ingelheim
Svarbiausi sergančiųjų lėtine obstrukcine plaučių liga gydymo aspektai
Doc. Alfredas Bagdonas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikinė ligoninė
13.30 – 13.40 АTOKVĖPIS
13.40 – 17.30 Antrasis plenarinis posėdis “Kvėpavimo ligų kontrolė COVID-19
pandemijos sąlygomis”, pirm. prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Klinikinės medicinos institutas ir Sveikatos mokslų institutas, Lietuvos santalkos
prieš lėtines kvėpavimo ligas (PSO-GARD Lietuva) vadovas, ir dr. Marius Zolubas,
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
13.40 – 14.10 COVID-19 antroji banga – kokias klaidas padarėme?
Prof. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
14.10 – 14.15 Diskusija
14.15 – 14.45 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga: GOLD 2020, COVID-19 ir naujos hipotezės
Dr. Marius Zolubas, Respublikinė Klaipėdos ligoninė
14.45 – 14.50 Diskusija
14.50 – 15.20 Alerginis rinitas, astma ir COVID-19
Prof. Violeta Kvedarienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų
instituto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra, ir Klinikinės medicinos instituto
Krūtinės ligų, alergologijos ir imunologijos klinika
15.20 – 15.25 Diskusija
15.25 – 15.55 COVID-19 ir širdies ligos
Dr. Jonas Jarašiūnas, Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Lietuvos kardiologų draugijos Klaipėdos krašto
pirmininkas
15.55 – 16.00 Diskusija
16.00 – 16.30 Imunoterapijos nepageidaujami reiškiniai ir būdai juos sumažinti
Prof. Saulius Cicėnas, Vaida Gedvilaitė, Nacionalinis vėžio institutas
16.30 – 16.35 Diskusija
16.35 – 16.55 Trečiasis satelitinis simpoziumas spn. Sanofi
Naujos atopinio dermatito gydymo galimybės
Agnė Ramonaitė, Respublikinė Klaipėdos ligoninė
16.55 – 17.15 Ketvirtasis satelitinis simpoziumas spn. BerlinChemie
Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos gydymo efektyvumas: simptomų kontrolė ir
inhaliatoriaus svarba
Doc. Diana Barkauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,
Pulmonoligijos klinika
17.15 – 17.30 Bendra diskusija. Konferencijos pabaiga.

