Donorystė yra visuomenės sąmoningumo ir moralumo išbandymas. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, susiduriama su organų trūkumo, visuomenėje įsigalėjusių mitų ir skeptiško požiūrio į
donorystę problemomis. Jų sprendimui nepakanka
vien medicinos pažangos ar donorystę skatinančio
švietimo, bet būtinas visų suinteresuotųjų dialogas
dėl pamatinių etinių vertybių, tokių kaip žmogaus
orumo apsauga, laisvanoriškas informuotas sutikimas, solidarumas ar socialinis teisingumas.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

KONFERENCIJOS PARTNERIAI

SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ KATEDRA
BIOETIKOS CENTRAS

Mokslinė-praktinė bioetikos konferencija

ORGANŲ

Konferencija skirta gydytojams, rezidentams, slaugytojams, visuomenės sveikatos ir kitiems sveikatos
priežiūros specialistams tobulinti etinę ir profesinę
kvalifikaciją sprendžiant organų donorystės etines
ir socialines problemas.

www.froceth.lt
Kviečiame registruotis:
https://goo.gl/qQHEen

Nacionalinis transplantacijos biuras
www.transplantacija.lt

DONORYSTĖ:
PAREIGAAR

DOVANA?

ETINIAI IR SOCIALINIAI DONORYSTĖS IŠŠŪKIAI
ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE

www.lsmuni.lt

Organizacinis komitetas:
Konferencijos dalyviams bus išduodami
6 val. kvalifikacinio tobulinimosi pažymėjimai.
Dalyvio mokestis – 10 eurų (rezidentams,
slaugytojams ir studentams – 5 eurai).

LSMU MA VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra
(doc. dr. E. Peičius, doc. dr. G. Urbonas, prof. dr. Z. Liubarskienė,
prof. dr. J. Kuznecovienė, dr. Ž. Luneckaitė);
LSMUL KK (dr. S. Kybartienė-Mačiulaitė, dr. A. Kalasauskienė).

DATA

2017 rugsėjo 14 d. 10:00 val.

Vieta

LSMU Farmacijos fakultetas, 205 aud.
Sukilėlių pr. 13, Kaunas

Konferencijos programa

Apie konferencijos lektorius

09:30–10:00 Dalyvių sutikimas ir registracija
10:00–10:15 Konferencijos atidarymas ir sveikinimai
10:15–10:35	Organų transplantacijos pradžia Kauno Klinikose
		
ir etinės problemos

Vytautas Kuzminskis - LSMU Nefrologijos klinikos profesorius. Interesų sritys: klinikinė nefrologija, hemodializė, inkstų transplantacija.
El. paštas: kuvytautas@gmail.com

Gvidas Urbonas – LSMU Socialinių ir humanitarinių moks
lų katedros vadovas, docentas. Interesų sritys: medicinos
filosofija, bioetika, farmacinė etika.
El. paštas: gvidas.urbonas@lsmuni.lt

Gloria Paez Duarte, MA, (Barselona, Ispanija). Foundation of Trans
plant Procurement Management, Donation and Transplantation
Institute (TPM-DTI) organizacijos direktorė švietimui, organų ir audinių donorystės strateginio planavimo, valdymo ir vystymo ekspertė,
sveikatos priežiūros profesionalų apmokymų ir švietimo specialistė.
El. paštas: gloria.paez@dtifoundation.com; www.dtifoundation.com

Aušra Urbonienė – KTU Filosofijos ir psichologijos ka
tedros lektorė. Interesų sritys: medijų filosofija, medicinos
filosofija, medicinos etika.
El. paštas: ausra.urboniene@ktu.lt

		

dr. V. Kuzminskis

10:35–11:00	Ispanijos patirtis, sprendžiant donorinių organų
		
trūkumo problemas
		

G. Páez Duarte (Ispanija)

11:00–11:20	Audinių ir organų donorystė Lietuvoje: patirtis,
		
galimybės ir perspektyvos
		

A. Būziuvienė

11:20–11:40	Naujo organų donorystės modelio diegimas ir
		
iššūkiai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
		
klinikose
		

gyd. T. Tamošuitis

11:40–12:00	Organų donorystės ir transplantacijos problemos
		
bioetikos požiūriu
		

dr. E. Peičius, dr. A. Bartkienė

12:00–12:45 Kavos pertrauka
12:45–13:00 Žmogaus kilnumo dilema
		

dr. Z. V. Liubarskienė

13:00–13:15	Transplantacijos turizmas
		

dr. N. Kušleikaitė-Pere

13:15–13:30	Organų donorystės klausimai medijose:
		
socialiniai-etiniai aspektai
		

dr. G. Urbonas, dr. A. Urbonienė

13:30–13:45	Popiežiškasis mokymas apie organų
		
transplantavimą ir donorystę
		

dr. mons. A. Jagelavičius

13:45–14:00	Biomedicininiai mirties kriterijai ir organų
		
transplantacija
		

dr. I. Jakušovaitė, dr. Ž. Luneckaitė

14:00–14:15	Organų donorystė kaip sociokultūrinis 		
		
veiksmas
		

dr. J. Kuznecovienė, dr. G. Baltrušaitytė

14:15–14:35 „Dėkojame už dovanotą gyvenimą“: pacientų
		
patirtys
		

A. Degutytė, I. Juodienė

14:35–15:30 Diskusija: „Kaip skatinti pozityvų visuomenės
		
požiūrį į donorystę Lietuvoje?“
15:30–15:45 Konferencijos uždarymas

Audronė Būziuvienė – Nacionalinio transplantacijos biuro (prie
Sveikatos apsaugos ministerijos) direktoriaus pavaduotoja, laikinai
vykdanti direktoriaus funkcijas; EDTCO (Europos donorystės ir transplantacijos koordinavimo organizacija) narė, transplantacijų centrų
tarptautinio audito ekspertė. Interesų sritys: komunikacija ir viešieji
ryšiai bei sveikatos politika ir vadyba.
El. paštas: audrone.buziuviene@transplantacija.lt
Tomas Tamošuitis – LSMU Intensyviosios terapijos klinikos doktoran
tas, gydytojas. Interesų sritys: kritinės neurologinės būklės, organų
donorystės klinikiniai aspektai, naujosios technologijos ir proceso
valdymas.
El.paštas: tomas.tamosuitis@kaunoklinikos.lt
Eimantas Peičius – LSMU Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros docentas, LSMU Bioetikos centro vadovas, Nacionalinės sveikatos
tarybos ir Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narys. Interesų sritys:
bioetika, medicines etika, moralės filosofija.
El. paštas: eimantas.peicius@lsmuni.lt
Aistė Bartkienė – LSMU Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros
lektorė. Vilniaus Universiteto, Sveikatos mokslų instituto asistentė.
Interesų sritys: bioetika, ekologinė etika, veterinarinė etika, moralės
filosofija.
El. paštas: aisteebartkiene@gmail.com
Zita Vincentina Liubarskienė – medicinos etikos dalyko universitete
pradininkė, pirmojo medicinos etikos vadovėlio Lietuvoje autorė, buvusi LSMU MA VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros profesorė, ilgametė Bioetikos centro vadovė.
El.paštas: zitavincentina.liubarskiene@lsmuni.lt
Neda Kušleikaitė-Pere – LSMU Nefrologijos klinikos lektorė, LSMUL
Kauno klinikų gydytoja nefrologė, LNDTA Klinikinės nefrologijos komiteto narė. Interesų sritys: inkstų transplantacija, dializė, gyvenimo
kokybė.
El. paštas: neda.kusleikaite-pere@fc.lsmuni.lt

Artūras Jagelavičius – LSMU kapelionas. Interesų sritys:
socialinis bažnyčios mokymas, Katalikų bažnyčios kanonai.
El. paštas: kapelionas@lsmuni.lt
Irayda Jakušovaitė – LSMU Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedros profesorė. Interesų sritys: medicinos filosofija, bioetika, sveikatos etika, slaugos etika.
El. paštas: irayda.jakusovaite@lsmuni.lt
Žydrūnė Luneckaitė – LSMU Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedros lektorė. LSMU Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto narė, LSMU Bioetikos centro
tarybos narė. Interesų sritys: medicinos filosofija, medicinos etika, bioetika.
El. paštas: zydrune.luneckaite@lsmuni.lt
Jolanta Kuznecovienė – LSMU Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedros profesorė. Interesų sritys: sveikatos sociologija ir antropologija, modernus religingumas ir medicina.
El. paštas: jolanta.kuznecoviene@lsmuni.lt
Giedrė Baltrušaitytė – LSMU Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedros docentė. Interesų sritys: medicinos ir
sveikatos sociologija, psichikos sveikatos sociologija, lėtinė
liga ir socialinė atskirtis, mediciniškai nepaaiškinami negalavimai.
El. paštas: giedre.baltrusaityte@lsmuni.lt
Aušra Degutytė – Lietuvos asociacijos „Gyvastis” prezi
dentė. Organizacija vienija laukiančius organo persodinimo operacijos (inksto, širdies, plaučių, kasos, kepenų), taip
pat patyrusius transplantacijas, jų artimuosius, medikus.
El. paštas gyvastis@donoras.lt, www.donoras.lt.
Irma Juodienė – Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos
narė, 17 metų gyvena persodinto inksto dėka. „Gyvastis“
vienija laukiančius organo persodinimo operacijos (inksto,
širdies, plaučių, kasos, kepenų), taip pat patyrusius transplantacijas, jų artimuosius, medikus.
El. paštas: gyvastis@donoras.lt, www.donoras.lt.

