Retų ligų diena 2016:
„Vienykimės, kad sergančiųjų retomis ligomis balsas būtų išgirstas“
Mokslinė-praktinė konferencija
2016 m. vasario 29 d.
Konferencijos vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Didžioji auditorija (Centrinio
korpuso III a., Eivenių g. 2, Kaunas). Konferencijos pradžia 12 val., registracija vyks nuo 11 val.
Renginys nemokamas, skirtas visų specialybių gydytojams; bus išduodami 6 val. trukmės LSMU dalyvio pažymėjimai.

Laikas
12.00–12.05
12.05–12.15

12.15–12.30
12.30–12.45
12.45–13.00

PROGRAMA
Pranešimo pavadinimas
Atidarymas, sveikinimo žodis
LR Sveikatos apsaugos ministerijos žingsniai
įgyvendinant Nacionalinį veiklos, susijusios su retomis
ligomis, planą
Moksliniai retų ligų tyrimai ES ir Lietuvoje – iššūkiai ir
perspektyvos
Retų ligų visavertės sveikatos priežiūros strategija
Europos Sąjungoje
Retomis ligomis sergančių vaikų ir suaugusiųjų sveikatos
priežiūra Kauno klinikose

13.00–13.15

„Prisijunkite, kad retų ligų balsas garsiai skambėtų“

13.15–13.30

Retų genetinių ligų diagnostikos galimybės

13.30–13.45
13.45-14.00

Dažniausiai pasitaikančios retos akių ligos: Kauno klinikų
Akių ligų klinikos patirtis
Retų ligų daug – problemos panašios. Ką galime kartu?

14.00-14.30
14.30–14.45

„Sraunija“, penkerių metų patirtis: kur esame?

14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.30-15.45
15.45–16.00
16.00-16.10
16:10–16.30

16.30–16.50
16.50–17.00

Pranešėjas
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Kauno klinikų generalinis direktorius
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

Prof. Dainius Pavalkis
EK Mokslo ir inovacijų komisaro patarėjas
Prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas
Neurochirurgijos klinikos vadovas
Prof. Milda Endzinienė
Kauno klinikų Retų ligų koordinacinio
centro vadovė
Danas Čeilitka, Vaikų retų ligų asociacijos
prezidentas
Dr. Virginija Ašmonienė
Genetikos ir molekulinės medicinos
klinikos vadovė
Dr. Rasa Liutkevičienė
Retų akių ligų centro vadovė
Vida Jočienė
Aniridiją turinčių pacientų atstovė

Pertrauka

Retų neurochirurginių ligų diagnostikos ir gydymo
aktualijos
Tarpdisciplininiai sprendimai retų odos ligų diagnostikoje

Kristina Antanavičienė
Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervųraumenų ligomis asociacija „Sraunija“
Prof.Vytenis Pranas Deltuva
Retų neurochirurginių ligų centro vadovas
Doc. Vesta Kučinskienė
Retų odos ligų centro vadovė
Prof. Birutė Žilaitienė
Retų endokrininių ligų centro vadovė
Laima Beliūnienė, sergančiųjų endokrininės
sistemos ligomis atstovė
Rūta Vančugovienė
Ternerio sindromo asociacijos atstovė

Naujos retų endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo
galimybės
Pacientų nuomonė apie naujas medikamentinio Kušingo
ligos gydymo galimybes
Ternerio sindromo asociacijos veikla: vienerių metų
patirtis
Diskusija
Mokomoji sesija
Amoniako apykaitos sutrikimai: etiologija, patogenezė ir
Dr. Virginija Ašmonienė
laboratorinė diagnostika
Genetikos ir molekulinės medicinos
klinikos vadovė
Hiperamonemijos klinikiniai simptomai ir gydymas
Doc. Dovilė Evalda Grinkevičiūtė
Vaikų ligų klinikos gydytoja
Diskusija ir apibendrinimas

