PROGRAMA
Laikas

Tema

Pranešėjas

1 diena – Lokalaus prostatos vėžio diagnostika ir gydymas, 2019 m. gegužės 13 d.
08:3009:30

Dalyvių registracija.

09:3010:00

Įţanginis ţodis. EBU-EAU prostatos vėţio kompetencijos centro
pristatymas.

Prof. S.Jarmalaitė, Direktoriaus pavaduotoja
mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės
pareigas

Indikacijos stereotaksinei spindulinei terapijai.

K.Slidevska, radioterapeutė

Išorinė spindulinė (radiochirurginė) terapija prostatos vėţio
gydymui.

Dr. A.Burneckis, radioterapeutas

MDK aptarimas.

Dr. J.Ušinskienė, radiologė
Dr. V.Urbonas, chemoterapeutas
Dr. A.Burneckis, radioterapeutas
A. Patašius, urologas
D.Dasevičius, patologas
K.Slidevska, radioterapeutė

10:0010:45
10:4511:30
11:3012:15
12:1513:00
13:0013:45
13:4514:30

Prostatos vėţio ankstyvosios diagnostikos programa Lietuvoje ir
NVI. Rezultatai.
Prostatos vėţio ultragarsinė diagnostika ir indikacijos biopsijoms.
Biopsijų atlikimo technika.
Klinikinių atvejų pristatymas (operacinėje).
Transrektalinė prostatos biopsija. Prostatos histoskenavimas.
Transperinealinės prostatos biopsijos atlikimas.

A.Patašius, urologas
A.Vėţelis, urologas
A.Matulevičius, urologas
A.Vėţelis, urologas
A.Matulevičius, urologas

14:3015:15

Prostatos vėţio mpMRI diagnostinės galimybės (PIRADS).

Dr. R.Briedienė, radiologė

15:1516:00

Prostatos vėţio mpMRI diagnostinės galimybės (PIRADS). Viso
kūno MRT. Susipaţinimas su diagnostine aparatūra ir klinikinių
atvejų pristatymas.

Dr. J.Ušinskienė, radiologė
Dr. R.Grigienė, radiologė

2 diena – Lokalaus prostatos vėžio diagnostika ir gydymas, 2019 m. gegužės 14 d.
08:0008:45

Prostatos vėţio morfologinė diagnostika. Paskaita ir klinikinių
atvejų pristatymas.

08:4509:15

NVI atliekamų prostatos vėţio tyrimų apţvalga.

09:1510:30

Diskusija. Prostatos vėţio vaizdinimo metodai: UG, MBT, PET,
vaizdų suliejimo galimybės.

Dr. R.Briedienė, radiologė
S.Tiškevičius, radiologas
Dr. M.Trakymas, radiologas

Biopsija su MRT navigacija.

Dr. M.Trakymas, radiologas

Biopsija su MRT navigacija. Klinikinio atvejo pristatymas ir
demonstracija operacinėje. Video transliacija.

Dr. M.Trakymas, radiologas
A.Vėţelis, urologas
Prof. S.Jarmalaitė, Direktoriaus pavaduotoja
mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės
pareigas
Dr. V.Urbonas, chemoterapeutas
J.Naruševičiūtė, radiologė
Dr. R. Briedienė, radiologė
Dr. A.Burneckis, radioterapeutas
D.Dasevičius, patologas
A.Patašius, urologas

10:3011:15
11:1512:00

12:0012:45

MDK aptarimas. UG- MTB vaizdų suliejimo galimybės

12:4513:30
13:3014:15

Prostatos ir šlapimo pūslės TUR su NBI.

14:1515:00

Išorinė spindulinė (radiochirurginė) terapija prostatos vėţio
gydymui.
Fokalinė terapija: LDR, HDR. Prostatos krioterapija. Indikacijos,
atlikimo technika, klinikinių atvejų pristatymas.

D.Dasevičius, patologas
Prof. S.Jarmalaitė, Direktoriaus pavaduotoja
mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės
pareigas

Ţ. Kardelis,urologas
Dr. A.Burneckis, radioterapeutas
A.Vėţelis, urologas
Dr. E.Janulionis, radioterapeutas

15:0015:45

Medicinos fizikų vaidmuo prostatos vėţio diagnostikoje ir
terapijoje.

K.Akelaitis, medicinos fizikas

15:4516:30

Lokalizuoto prostatos vėţio chirurginis gydymas. Atviros
operacijos, robotizuota ranka.

Dr. M.Kinčius,urologas

09:0014:00

09:0009:15
09:0012:00
12:0012:45

Satelitinis renginys slaugytojams
Mokymai slaugytojams:
1. Asistavimas operacinėje.
Kviestiniai svečiai
2. Pasiruošimas prostatos biopsijai.
3. Pooperacinė slauga ir prieţiūra.
Satelitinis renginys medicinos gydytojams
Prostatos operacinis gydymas. Atviros ir laparaskopinės
A.Matulevičius, urologas
operacijos. Klinikinio atvejo pristatymas.
Video transliacija iš operacinės: laparoskopinė operacija RP su
P.Bosas, urologas
nervinio pluošto išsaugojimu, panaudojant specialų NBI
P.Baum, urologas (Šiaurės Estijos medicinos
centras,Estija)
apšvietimą. DEX pritaikymas laparoskopinėse operacijose
A.Matulevičius, urologas
(robotizuota ranka).
Operacinis prostatos vėţio gydymas: atvira operacija vs
laparoskopinė. Pasirinkimas ir rezultatai.

P.Bosas, urologas
P.Baum, urologas (Šiaurės Estijos medicinos
centras,Estija)

3 diena Oligomestatinio ir metastatinio protatos vėžio diagnostika ir gydymas, 2019 gegužės 15 d.
08:0008:45
08:4509:30

Lokaliai išplitusio oligometastatinio prostatos vėţio diagnostika.

A.Patašius, urologas

Kas ţinoma apie atsparumą gydymui abirateronu?/
Oligometastatinis prostatos vėţys ir gydymo galimybės?

Prof. F.Jankevičius, urologas

09:3011:00

Svečio paskaita: Progresavusio prostatos vėţio diagnostika ir
gydymo pasirinkimas.

Prof. A.Merseburger, urologas,
(Schleswig – Holstein universitetinė
ligoninė, Vokietija)

11:0011:45
11:4512:30

Gydymas Radţiu-223. Indikacijos, atvejų aptarimas.

A.Vidrinskaitė,radioterapeutė

Kastracijai atsparaus prostatos vėţio gydymas taksanais, MDK
atvejų pristatymas.

Dr. V.Urbonas, chemoterapeutas

12:3013:15

MTK aptarimas

13:1514:15

TDK. Klinikinių atvejų pristatymas ir aptarimas.

14:1515:00

Susipaţinimas su NVI mokslinių tyrimų infrastruktūra ir
pasiekimais.

09:0014:00
12:1513:00
13:0013:30

Satelitinis renginys slaugytojams
Asistavimo laparoskopinėms operacijoms onkourologijoje
ypatybės. Paskaita ir praktinė demonstracija.
Paskaita: onkourologinių pacientų slaugymo ir prieţiūros
ypatybės.
Paskaita:onkourologinių pacientų slaugymo ir prieţiūros ypatybės
NVI.

12:1015:00

Onkologinių ligonių stebėjimas/slauga po radikalaus vėţio
gydymo.

Dr. J.Ušinskienė, radiologė
Dr. V.Urbonas, chemoterapeutas
K.Slidevskaja, radioterapeutas
D.Dasevičius, patologas
Ţ.Kardelis, urologas
A. Virdinskaitė, radioterapeutė
Dr. B.Brasiūnienė, chemoterapeutė
Prof. A.Merseburger, urologas(Schleswig –
Holstein universitetinė ligoninė, Vokietija)
Dr. J. Ušinskienė, radiologė
Dr. B.Brasiūnienė, chemoterapeutė
Dr. M.Kinčius, urologas
A.Patašius, urologas
Prof. A.Merseburger, urologas (Schleswig –
Holstein universitetinė ligoninė, Vokietija)
Prof. S.Jarmalaitė, Direktoriaus pavaduotoja
mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės
pareigas
Svečio paskaita (Estija)
Svečio paskaita(Švedija)
A.Pociūnienė, bendrosios praktikos
slaugytoja
Svečio paskaita(Švedija)

Satelitinis renginys medicinos gydytojams
09:0009:15

Klinikinio atvejo pristatymas.

A.Matulevičius, urologas

09:0012:00

Laparoskopinė radikali prostatektomija su limfmazgių pašalinimu
ir papildoma nervinio pluošto detekcija su NBI. Robotizuota
ranka (DEX). Klinikinio atvejo pristatymas. Video transliacija iš
operacinės

P.Bosas, urologas
P.Baum, urologas (Šiaurės Estijos medicinos
centras,Estija)
A.Patašius, urologas

4 diena Oligomestatinio ir metastatinio protatos vėžio diagnostika ir gydymas,2019 gegužės 16 d
Prof. S.Jarmalaitė, Direktoriaus pavaduotoja

08:0008:45

Ankstyva prostatos vėţio diagnostika. Skysčių biopsija. Praktinė
demonstracija.

08:4509:30

Kastracijai atsparus prostatos vėţys: biologija ir bioţymenys.
Praktinė demonstracija.

Dr. R.Sabaliauskaitė, mokslo darbuotoja

09:3010:30

Neinvazyvus testas prostatos vėţio nustatymui.

Prof. J.A.Shalken, urologijos tyrimų
direktorius, Radboud universiteto medicinos
centras (Nyderlandų Karalystė)

10:3011:00

Prostatos vėţys ir pospindulinių recidyvų gydymas:
brachiterapija.

Dr. E.Janulionis, radioterapeutas

MDK aptarimas.

Dr. J. Ušinskienė, radiologė
J.Naruševičiūtė, radiologė
A.Cicėnienė, chemoterapeutė
Dr. A.Burneckis, radioterapeutas
D.Dasevičius, patologas
A.Patašius, urologas
Prof. J.A.Shalken, urologijos tyrimų
direktorius, Radboud universiteto medicinos
centras (Nyderlandų Karalystė)

Prostatos vėţio radiologinės diagnostikos galimybės NVI.

Dr. J.Ušinskienė, radiologė

Kastracijai atsparaus vėţio atsako į gydymą ir progresavimo
įvertinimas.

S.Tiškevičius, radiologas
M.Stašys, medicinos fizikas

Slaugytojų darbe patiriamas stresas ir jo valdymas.

Dr. G.Bulotienė, psichiatrė

Šlapimo nelaikymo gydymas po radikalios prostatektomijos

F.Buemi, Dipromed generalinis direktorius
(Italja)

11:0011:45

11:4512:30
12:3013:15
13:1514:00
14:0014:45
15:4516:00

mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės
pareigas

Pabaigos ţodis.Sertifikatų išdavimas.
Satelitinis renginys medicinos gydytojams

09:0012:00

Pooperacinis šlapimo nelaikymas: indikacijos chirurginiam
gydymui. Diagnostika, raiščių ir sfinkterių parinkimas. Klinikinių
atvejų pristatymas ir demonstracija iš operacinės

Onkourologijos skyriaus vedėjas

A.Ulys

Sekretoriai

A.Patašius
A.Matulevičius

Koordinatorė

A. Gražytė

F. Buemi, DIPROMED generalinis
direktorius (Italja)
D.Šlaitas, urologas
A.Patašius, urologas
A.Vėţelis, urologas

