
 

 
MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

„VĖŽYS. PRIEŠ GYDYMĄ IR PO GYDYMO – KĄ REIKIA ŽINOTI PACIENTUI?” 

 
Tobulinimo forma – mokslinė praktinė konferencija 

Organizavimo forma – nuotolinė 

 

Data: 2023 m. sausio 27 d. 

 

PRELIMINARI PROGRAMA                 

10:00 – 10:20 Inga Jankūnienė – Išankstinė pacientų registracija, onkologų konsultacijoms: siuntimai, 

galimybės registruotis vizitui ir eilių valdymo priemonės. 

10:20 – 10:40 Sandra Birbilaitė – Pacientų psichologinis pasiruošimas gydymui ir gyvenimas po gydymo. 

10:40 – 11:00 Linas Senkus – Galvos ir kaklo vėžys šeimos gydytojo praktikoje. Į ką atkreipti dėmesį? 

11:00 – 11:20 dr. Arvydas Burneckis – Mitybos nepakankamumas onkologijoje. 

11:20 – 11:40 Šarūnė Liukpetrytė-Kuosienė – Spindulinė terapija: kas? kaip? kodėl? 

11:40 – 12:00 Asta Vidrinskaitė – Diferencijuoto skydliaukės vėžio gydymas radioaktyviuoju jodu (I-131). 

12:00 – 12:20 doc. dr. Audrius Dulskas – Storosios žarnos vėžys – ko tikėtis prieš operaciją ir po jos? 

12:20 – 12:40 Leonid Gatijatullin – Gyvenimo pabaigos laikotarpis paliatyviojoje pagalboje. 

12:40 – 13:00 Lina Praleikienė – Perkutaninė endoskopinė gastrostoma. Priežiūros ypatumai. 

13:20 – 13:40 Ernestas Šileika – Spindulinės reakcijos gydant dubens srities onkologinius susirgimus. 

13:40 – 14:00 dokt. Justas Kuliavas – Kepenų ir kasos onkologinių susirgimų chirurginis gydymas: ko 

tikėtis? 

14:00 – 14:20 Agnė Misenkienė – Pasiruošimas žarnyno ištyrimui. 

14:20 – 14:40 dokt. Inga Kildušienė – Storosios žarnos polipai: šalinimas ir stebėjimas. 

14:40 – 15:00 Jolanta Paškevičienė – Medicininės reabilitacijos organizavimas ir jos ypatumai pacientams 

po onkologinių abdominalinių operacijų. 

15:00 – 15:20 dr. Augustinas Baušys – Priešoperacinė reabilitacija skrandžio vėžio chirurgijoje. 

15:20 – 15:40 Algė Leveckytė – Krūties vėžio gydymas – ko tikėtis? 

15:40 – 16:00 Diana Žilovič – Minimaliai invazyvi chirurgija ir sarginio limfmazgio biopsija gydant 

endometriumo vėžį = geresnė gyvenimo kokybė. 

16:00 – 16:20 dokt. Algirdas Žalimas – Erekcijos sutrikimų po urologinių operacijų gydymas/reabilitacija. 

16:20 – 16:40 dokt. Adomas Ladukas – Prostatos biopsija – pasiruošimas, atlikimas. Kas toliau? 

16:40 – 17:00 doc.dr. Vincas Urbonas – Imunoterapijos sukeliami nepageidaujami reiškiniai.  

17:00 – 17:20 dr. Edita Baltruškevičienė – Sisteminis vėžio gydymas - ko tikėtis ir kaip jam pasiruošti? 

17:20 – 17:40 Ignas Karnas – Tracheostomos priežiūra.  

17:40 – 18:00 Vaida Gedvilaitė – Plaučių vėžio sisteminio gydymo ypatumai. 

18:00 – 18:20 dr. Mantas Trakymas – Vėžio abliacinis gydymas – ko galima tikėtis? 

18:20 – 18:40 Saulė Kėkštaitė – Galvos-kaklo vėžiu sergančio paciento priežiūra ir sekimas ambulatorinėje 

grandyje po gydymo. 

 

 

Tikslinė klausytojų grupė: visų profesinių kvalifikacijų medicinos gydytojai, bendrosios praktikos 

slaugytojai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, masažuotojai, kineziterapeutai, medicinos 

psichologai, dietistai, medicinos fizikai, medicinos biologai, medicinos genetikai, socialiniai darbuotojai ir 

slaugytojo padėjėjai. 

 

Mokslinės praktinės konferencijos tikslas: kvalifikacijos kėlimas 

 

Trukmė – 8 val.  

 


