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 PROGRAMA 

 

12:00 – 12:15 Sveikinimo žodis.  Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius                    

A. Skorupskas,  Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos 

asociacijos prezidentas Prof. P. Šerpytis, Lietuvos širdies asociacijos prezidentė 

prof. S. Glaveckaitė, VULSK   Širdies chirurgijos centro direktorius prof. K. 

Ručinskas 

 Pirmininkauja: prof. K. Ručinskas, prof. S. Glaveckaitė, prof. P. Šerpytis 

12:15 – 12:30 Ūminių vainikinių arterijų sindromų, kai ST segmentas nepakilęs, diagnostika 

Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje.     Dr. R. Juknevičienė, VUL Santaros 

klinikos 

12:30 – 12:45 Kas lemia geras miokardo infarkto gydymo išeitis?  Gyd. T. Vasylius, 

Panevėžio ligoninė 

 

12:45 – 13:00 MRT vaidmuo vainikinių arterijų sindromų diagnostikoje. Prof. S. Glaveckaitė, 

VUL Santaros klinikos   

13:00 – 13:15 Lėtinių vainikinių arterijų okliuzijų gydymas. Dr.  A. Baranauskas, VUL 

Santaros klinikos 

13:15 – 13:30 Išeminės širdies ligos chirurginis gydymas.  Prof. G. Kalinauskas 

13:30 – 14:45 Arterinių trombozių  antiagregacinio  gydymo efektyvumo kontrolė.            

Prof. J. Ptašekas,  Rygos Stradinio universitetas 

14:45 – 15:00 Diskusijos 

15:00 – 15:30 Kavos pertrauka 

 Pirmininkauja: prof. G. Kalinauskas,  prof.  R. Samalavičius,  Dr.  A. 

Baranauskas 

15:30 – 15:45 Naujovės širdies chirurgijoje. Prof. K. Ručinskas, VUL Santaros klinikos 

15:45 – 16:00 Kardiogeninis šokas ir pagalbinė kraujotaka. Prof. R. Samalavičius, VUL 

Santaros klinikos   

16:00 – 16:15 Funkcinio triburio vožtuvo nepakankamumo gydymo taktika ir minimaliai 

invazyvaus gydymo patirtis. Gyd. A. Podkopajev, VUL Santaros klinikos 

16:15 – 16:30 Širdies nepakankamumo chirurginis gydymas  Doc. V. Janaušauskas,  VUL 

Santaros klinikos 

16:30 – 16:45 Transpozicijos chirurginis gydymas.  Gyd. Karolis Jonas, VUL Santaros 

klinikos 

16:45 – 17:00 

 

Aortos vožtuvo stenozės perkateterinis  gydymas.  Gyd. S. Čėsna, VUL 

Santaros klinikos 

17:00 – 17:15 Skilvelinio ritmo sutrikimo diagnostikos ir gydymo gairės. Doc. G. Račkauskas, 

VUL Santaros klinikos  

17:15 – 17:30 Ką žinome apie  MINOCA. Gyd. R. Šerpytis, VUL Santaros klinikos    

17:30 – 17:45 Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija. Kas naujo?  Doc. J. Badarienė, VUL 

Santaros klinikos.  

17:45 – 18:00 Masyvus kraujavimas ir jo valdymas. Prof.  P. Šerpytis, VUL Santaros klinikos 

18:00 – 19:00 Diskusijos 

 

 



Konferencija skirta: medicinos gydytojams, gydytojams kardiologams, gydytojams vaikų 

kardiologams, gydytojams anesteziologams reanimatologams, gydytojams chirurgams, 

gydytojams neurochirurgams, abdominalinės chirurgijos gydytojams, gydytojams vaikų 

chirurgams, gydytojams širdies chirurgams, gydytojams krūtinės chirurgams, gydytojams 

kraujagyslių chirurgams, gydytojams akušeriams-ginekologams, gydytojams endokrinologams, 

gydytojams ortopedams traumatologams, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojams, 

gydytojams hematologams, gydytojams genetikams, gydytojams gastroenterologams, 

gydytojams oftalmologams,  gydytojams otolaringologams, gydytojams alergologams, 

gydytojams dietologams,  gydytojams neurologams, gydytojams vaikų  neurologams, 

gydytojams nefrologams, gydytojams pulmonologams, gydytojams reumatologams, gydytojams 

urologams, gydytojams radiologams, gydytojams dermatovenerologams, gydytojams geriatrams, 

gydytojams infektologams, gydytojams patologams fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojams, laboratorinės medicinos gydytojams, skubiosios medicinos gydytojams, šeimos 

gydytojams, vidaus ligų gydytojams, sporto medicinos gydytojams, gydytojams onkologams 

chemoterapautams, gydytojams onkologams radioterapeutams, gydytojams transfuziologams, 

vaikų intensyvios terapijos gydytojams, vaikų infekcinių ligų gydytojams, gydytojams 

psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, medicinos psichologams, klinikinės 

toksikologijos gydytojams, gydytojams klinikiniams farmakologams, darbo medicinos 

gydytojams, vaikų ligų gydytojams, teismo medicinos gydytojams, medicinos biologams, 

biomedicinos technologams, patologijos technologams, visų specializacijų slaugytojams.    

 

 

 

  

Konferencija vyks  kontaktiniu ir nuotoliniu būdais, dalyviams bus suteiktas 7 val. 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.  

 

 

Registracija: https://poe.cardem.lt/product/isemines-sirdies-ligos-gydymas-nuo-prevencijos-iki-

intervencijos/ 

 

Konferencijos pažymėjimai  dalyvavusiems ir konferenciją išklausiusiems dalyviams bus išsiųsti 

jų nurodytu el. paštu  per 1 mėn. nuo renginio datos. Jei per nurodytą laiką negausite savo 

pažymėjimo, prašome rašyti ingrida.dudoniene@santa.lt 

 

Konferencijos paskaitų nebus galimybės peržiūrėti  po konferencijos.  

 

Organizatoriai: Respublikinė Panevėžio ligoninė,  Vilniaus universiteto Skubios medicinos 

klinika,  Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija, Lietuvos  

širdies asociacija, Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugija 
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