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PROGRAMA 
 
2020 m. sausio 23 d., 16.00 val.  |  ĮVYKO 
Endokrinologinės pagalbos organizavimas 
16.00–16.40  Endokrinologinė pagalba antrines sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiose įstaigose 
  Inga Fomčenko 
16.40–17.20 Endokrinologinė pagalba VUL SK – tvarka, galimybės, iššūkiai. Rasa Žiukaitė, Žydrūnė Visockienė 
17.20–18.00 Hormoninių tyrimų atlikimo ir vertinimo ypatumai. Modesta Petravičiūtė 

2020 m. kovo 26 d., 16.00 val.  |  ATŠAUKTA (konferencijai šiais metais nebus vykdoma) 
Osteoporozė 
16.00–16.40 Pomenopauzinė osteoporozė: diagnostikos, gydymo, ilgalaikės priežiūros ypatumai 
16.40–17.20 Antrinė osteoporozė, diferencinė diagnostika, gydymo taktika 
17.20–18.00 Klinikinio atvejo pristatymas 

2020 m. kovo 26 d., 16.00 val.  |  VYKDOMA  
Konferencijos vieta – viešbučio „Crowne Plaza Vilnius" konferencijų centre (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius) 
Šiuolaikinės technologijos diabeto gydyme 
16.00–17.00 Savikontrolės ir gydymo technologijos, taikomos kasdieniniame darbe. Violeta Bičkauskienė 
17.00–18.00 Naujienos iš tarptautinės konferencijos „Šiuolaikinės technologijos diabeto gydyme“.  
   Kristina Švaikevičienė 
18.00–19.00 „Close loop“ sistemos pristatymas: galimybės, iššūkiai, rezultatai. Laura Gedgaudaitė 
18.00–18.30 VED narių ataskaitinis susirinkimas 

2020 m. balandžio 23 d., 16.00 val. 
Kardiologijos naujienos 
16.00–16.40 Naujieji antikoaguliantai, jų skyrimo indikacijos bei gydymo kontrolė 
16.40–17.20 Širdies ritmo sutrikimų naujausių gydymų gidų apžvalga 
17.20–18.00 Kardiologo ir endokrinologo duetas gydant cukriniu diabetu sergančiuosius 

2020 m. gegužės 21 d., 16.00 val. 
Tireotoksikozė 
16.00–16.40 Tireotoksikozės gydymo taktikos parinkimas, medikamentinio gydymo principai, indikacijos 

chirurginiam gydymui 
16.40–17.20 Tireotoksikozės gydymas rad J: indikacijos, paruošimas, stebėjimas po gydymo 
17.20–18.00 Klinikinio atvejo pristatymas 

2020 m. rugsėjo 17 d., 16.00 val. 
Nutukimas 
16.00–16.40 Nutukusio paciento ištyrimas ir gydymo taktikos parinkimas. Medikamentinis gydymas 
16.40–17.20 Dietos parinkimas ir kontrolė, gydant nutukimą 
17.20–18.00 Chirurginis nutukimo gydymas: indikacijos, metodai, galimos komplikacijos, tikėtini rezultatai ir 

ilgalaikė priežiūra 

2020 m. spalio 22, 16.30 val. Laikas ir vieta bus patikslinta 
Metinių endokrinologijos konferencijų apžvalga 
16.30–17.15 Amerikos diabeto asociacijos (ADA) kongreso apžvalga 
17.15–18.00 Europos diabeto tyrimų asociacijos (EASD) kongreso apžvalga 
18.00–18.30 Europos Endokrinologų kongreso (ECE) apžvalga 
18.30  Vakarienė 
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Konferencija skirta: Gydytojams endokrinologams, vaikų endokrinologams vidaus ligų, bendrosios praktikos 
gydytojams bei slaugytojams diabetologams. 
Programos trukmė (išklausytas valandų kiekis): Nuo 2 val. iki 14 val., priklausomai nuo lankytų konferencijų 
skaičiaus. Bus išduodamas vienas VU kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, 2020 m. spalio 22 d. konferencijos 
metu. 


