NUOTOLINIAI MOKYMAI

Geriatrijos pagrindai

2021 m. Sausio 25, 26, 27 d., vasario 01, 02, 05, 09, 10, 11,
15 d.
Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos

Programos

tikslas:

suteikti

gydytojams

kvalifikacijos).

neturintiems geriatro kvalifikacijos, naujausias

Kvalifikacijos suteikimas: patvirtinta LR Sveikatos

geriatrijos praktikai reikalingas žinias, turintiems

apsaugos ministerijos.

geriatrijos kvalifikaciją atnaujinti žinias.

Dalyvių skaičius grupėje: iki 30.

Registracija vyksta EVS group svetainėje

Trukmė: 72 ak. val.
Lektoriai: Vidmantas Alekna, Marija Tamulaitienė, Asta
Mastavičiūtė

MOKYMŲ NAUDA

DALYVIAI GAUS ŽINIAS APIE:
o Geriatrijos

pagrindiniai

PO MOKYMŲ DALYVIAI GEBĖS:

tikslai

ir

o Išmanys

sveiko

gyvenimo

būdo

senyvame amžiuje principus.

uždaviniai; istorija.
o Visuomenės senėjimas ir su tuo susiję

o Žinos pagyvenusių žmonių susirgimų
eigos ir diagnostikos ypatumus.

iššūkiai.

o Išmanys

o Sveikas senėjimas.
o Senyvo amžiaus asmenų sveikatos

kardiovaskulinės

sistemos

sutrikimus senyvame amžiuje.
o Žinos pagyvenusių žmonių slaugos

vertinimas.
o Kardiovaskulinės sistemos sutrikimai

principus.
o Žinos apie dažniausias onkologines ligas

senyvame amžiuje.
o Pagyvenusių žmonių pažinimo ir miego

senyvame amžiuje.
o Žinos

sutrikimai.

geriatrinės

farmokoterapijos

ypatumus.

o Pagyvenusių žmonių slauga.

o Mokės įvertinti pagyvenusių žmonių

o Opų ir pragulų priežiūra.
o Smurtas prieš senyvus žmones.

ikioperacinę

būklę

ir

o Onkologinių ligų aspektai geriatrijoje.

komplikacijas po operacijos.

galimas

o Susipažins su senų žmonių reabilitacijos

o Skausmas ir depresija.

ypatumais.

o Geriatrinė farmakoterapija.
o Perioperacinės būklės vertinimas.
o Geriatrinių ligonių reabilitacija.

Kaina dalyviui: 350 €*
Į kainą įskaičiuota: elektroninė dalijamoji medžiaga, sertifikatai, ekspertų paskaitos ir praktiniai patarimai.
Kontaktai:

+370 636 16903

info@evsgroup.lt

www.evsgroup.lt
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Geriatrijos pagrindai

2021 m. Sausio 25, 26, 27 d., vasario 01, 02, 05, 09, 10, 11,
15 d.
MOKYMŲ LEKTORIAI
Marija Tamulaitienė - fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytoja,
gydytoja reumatologė, medicinos
mokslų daktarė, Vilniaus
universiteto profesorė. Vilniaus
universiteto Medicinos fakultete
dėsto senyvo amžiaus žmonių
reabilitacijos, kineziterapijos ir
ergoterapijos ypatumus. Lietuvos
gerontologų ir geriatrų draugijos
valdybos narė, Lietuvos
osteoporozės fondo valdybos narė.

Vidmantas Alekna – gydytojas geriatras,
medicinos mokslų daktaras, Vilniaus
universiteto profesorius; Lietuvos
gerontologijos ir geriatrijos asociacijos
prezidentas; Europos geriatrinės
medicinos draugijos (EuGMS) valdybos
narys, Europos medicinos specialistų
sąjungos Geriatrinės medicinos sekcijos
(UEMS Geriatrics Section) atstovas.

Asta Mastavičiūtė – gydytoja geriatrė, šeimos
gydytoja, medicinos mokslų daktarė. Dėsto
geriatrijos kursą Vilniaus universiteto Medicinos
fakultete. Dalyvavo mokymo programoje
“Senyvo amžiaus pacientų vaistų terapijos
individualizavimo perspektyvos Europoje”.
Nuolat dalyvauja tarptautinėse mokslinėse
konferencijose. Yra 12 mokslinių straipsnių
bendraautorė.

MOKYMŲ LAIKAS:
•Sausio 25 d. - 9:00-18:00 val.
•Sausio 26 d. – 8:00-18:00 val.
•Sausio 27 d. – 9:00-18:00 val.
•Vasario 1 d. – 8:00-18:00 val.
•Vasario 2 d. - 9:00-18:00 val.
•Vasario 5 d. – 8:00-18:00 val.
•Vasario 9 d. – 8:00-18:00 val.
•Vasario 10 d. – 8:00-18:00 val.
•Vasario 11 d. – 9:00-18:00 val.
•Vasario 15 d. – 8:00-18:00 val.

Kaina dalyviui: 350 €*
Į kainą įskaičiuota: elektroninė dalijamoji medžiaga, sertifikatai, ekspertų paskaitos ir praktiniai patarimai.
Kontaktai:

+370 636 16903

info@evsgroup.lt

www.evsgroup.lt

