
Apsinuodijimų prevencijos savaitė 

2019 m. kovo 18-24 d. 

 

2019-03-14 8:30 Ekspres toksikologinių tyrimų juridinė ir klinikinė reikšmė (lekt. Jonas Šurkus). 

Paskaita skirta LSMU ligoninės Kauno klinikų vidaus ligų profilio gydytojams ir yra įtraukta į 

gydytojų internistų 2018 -2019 m.m. pasitobulinimo kursų "Vidaus ligų diagnostikos ir gydymo 

naujovės" programą. 

 

2019-03-19 16:00 Toksinis alkoholinių gėrimų poveikis ir jų vartojimo ypatumai (lekt. Jonas 

Šurkus). Paskaita skirta Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, vyks LSMU centrinių rūmų 

V.Lašo auditorijoje. 

 

2019-03-28 14:00 Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacijos konferencija "Rinktiniai 

aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai. Konferencija skirta sveikatos priežiūros specialistams, 

Detalią programą rasite toliau. 

 

 



 

 
Konferencijos 

„Rinktiniai aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai“ 
programa 
2019 03 28 

 
  

1300–1400 Dalyvių registracija  
 

I posėdis 
1350–1400 Finansinė 2018 metų ataskaita Jonas Šurkus 
1400–1430 Trombinė trombocitopeninė purpura nėštumo metu 

Masyvaus pakaitinio plazmos perpylimo metodika ir  
  komplikacijos 

Martyna Beitnarienė 
 
Jonas Šurkus 

1430–1500 Pakaitinė plazmos terapija gydant meningokokinio sepsio  
  komplikacijas 
Filtracinės plazmaferezės mažo svorio pacientui su  
 nestabilia hemodinamika metodika 

Milda Šeškutė, 
     Algirdas Dagys 
 
Marius Perminas 

1500–1530 Nestandartinis požiūris į pagrindinius psichiatrijos  
  sindromus 

 
Rytis Leonavičius 

1530–1615 Kavos pertrauka  
 

II posėdis 
1615–1830 Ūminiai apsinuodijimai ir jų sukeltos būklės Skubiosios pagalbos skyriuje 
 Hiperinsulineminė euglikemija gydant sunkų apsinuodijimą 

 beta adrenerginių receptorių blokatoriais 
Daiva Leskova, 
     Dovilė Lukminaitė 

 Savigynai naudojamos dujos. Ar jos pavojingos? Adomas Kuliavas 
 Veninio ir arterinio kraujo pH skirtumai. Ar visada reikia  

  badyti arteriją? 
 
Adomas Bajelis 

 Apsinuodijimo smalkėmis gydymas SPS Tomas Taluntis 
 Rūgščių bei šarmų peroralinio apsinuodijimo pradinis  

  gydymas 
 
Kristina Prochorova 

 Laktato tyrimo vaidmuo apsinuodijimų atvejais Sandra Mykolaitytė 
 Inkstų nepakankamumo profilaktika kompartmento arba  

  "crush" sindromo metu  
 
Greta Vileitaitė 

 Naujos kartos antikoaguliantų perdozavimo gydymas Mykolas Stanevičius 
 Diskusijos, klausimai, komentarai  
 

Konferencija vyks LSMU ligoninės Kauno klinikų Didžiojoje auditorijoje (centrinio 

korpurso III aukštas, Eivenių 2, Kaunas), registracija ir kavos pertrauka vyks centrinio korpurso II 

aukšto fojė. 

Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojams, bus išduodami 5 val. 

trukmės dalyvio pažymėjimai. 

Konferenciją organizuoja Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija, 
programa suderinta su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru bei 

registruota Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS. 

Konferencijos mokestis 10 eurų (LieAKTA nariams registracijos mokesčio nėra), 

pageidautina registracijos mokestį iki 2019-03-27 sumokėti pervedimu Lietuvos aferezių ir klinikinės 

toksikologijos asociacijai (juridinio asmens kodas 304058281) į atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke 

LT45 7044 0600 0803 4283. 

Išankstinė registracija iki 2019-03-27 elektroniniu paštu lieakta@gmail.com 

Registruojantis reikia nurodyti vardą, pavardę, specialybę ir darbovietę. 
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