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MOKSLINĖ PROGRAMA
Penktadienis, 2018 m. balandžio 27 d.
0900–1000 Dalyvių registracija
1000–1010 Konferencijos atidarymas. LSMU administracijos sveikinimas
I sesija: Neuromokslų perspektyvos. Pirmininkauja: Arimantas Tamašauskas, Adomas Bunevičius
1010–1020
1020–1040
1040–1100
1100–1115
1115–1130
1130–1145
1145–1200

Neuromokslų vystymosi kryptys Lietuvoje. Arimantas Tamašauskas
Senėjimas ir išemijos poveikis mitochondrijoms. Vilmantė Borutaitė
Neuronų tinklų mechanizmų ir jų ryšio su elgsena tyrimas. Gytis Svirskis
Užląstelinės matricos įtaka periferinės nervų sistemos regeneracijai. Andrius Kaselis
Sergančiųjų hipopituitarizmu po hipofizės adenomos chirurginio gydymo gyvenimo
kokybė ir emocinė būklė. Robertas Knispelis
Mikroelementų ir sunkiųjų metalų tyrimai biologinėse terpėse. Rima Naginienė
Daugiamatės analizės metodai biologinių objektų savybes atspindinčių signalų ir vaizdų
vertinime. Algimantas Kriščiukaitis

1200–1300 Pietų pertrauka
II sesija: Elgesio medicinos aspektai. Pirmininkauja: Julija Brožaitienė, Rima Naginienė
1300–1320 Miego apnėjos reikšmė kardiologiniams ir neurologiniams ligoniams. Giedrius Varoneckas
1320–1340 Smegenų ir širdies glaudi sąveika: širdies aritmijos. Julija Brožaitienė
1340–1355 Fizinio aktyvumo ir smegenų veiklos grįžtamasis ryšys. Roberta Bikuličienė
1355–1410 Psichoterapija neuroplastiškumo teorijos požiūriu. Laima Sapežinskienė
1410–1425 Kognityvinių funkcijų vertinimas kardiologinėje reabilitacijoje. Julius Burkauskas
1425–1440 Kurortinių ir helio geofizinių veiksnių sąsajos su sergančiųjų išemine širdies liga
subjektyvia būkle reabilitacijos metu Palangoje. Arvydas Martinkėnas
1440–1500 Kavos pertrauka
III sesija: Jaunųjų mokslininkų darbų pristatymas. Pirmininkauja: Vesta Steiblienė, Julius Burkauskas
1500–1510 Su skydliaukės ašimi susijusių genų polimorfizmų ryšys su funkcine būkle ūminį galvos
smegenų infarktą patyrusiems pacientams. Saulius Taroza
10
20
15 –15
Medikamentai psichoterapijoje, psichodinaminis požiūris. Aringas Vagonis
20
30
15 –15
Miego apnėjos sąsajos su kairiojo skilvelio hipertrofijos parametrais sergantiesiems
išemine širdies liga. Audrius Alonderis
30
40
15 –15
Endokrininių ir uždegiminių veiksnių sąsajos su miego apnėja sergantiesiems išemine
širdies liga. Alicja Juškienė

1540–1550 Kardiovaskulinės sistemos reakcija į psichosocialinį stresą po ūminių koronarinių
įvykių. Julija Gečaitė
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15 –16
Stresinių gyvenimo įvykių ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ryšys.
Nijolė Kažukauskienė
00
10
16 –16
Suicidinio elgesio ypatumai sergančiųjų nerimo ir nuotaikos sutrikimais.
Vilma Liaugaudaitė
10
20
16 –16
Dopamino sistemos genetiniai variantai ir alkoholio priklausomybės rizika.
Miglė Kaminskaitė
20
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16 –16
Gliomoms specifinių molekulinių žymenų tyrimai. Giedrius Steponaitis
30
40
16 –16
Psichiatrinio profilio stacionarų pacientų rūkymo įpročių ypatumai bei sąsajos su
psichikos sutrikimais. Kristina Rudaitytė
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Lietuvos medicinos darbuotojų psichoaktyvių medžiagų vartojimas bei jo ryšys su
gyvenimo kokybe. Dominykas Antanas Diržys
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Depresijos simptomų ir suicido rizikos vertinimas dienos stacionaro pacientams.
Danguolė Germanienė
00
10
17 –17
Psichikos dienos stacionaro paslaugų vertinimas paciento požiūriu. Andrius Dudutis
10
20
17 –17
Pacientų besigydančių psichiatrijos ligoninėje pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis.
Rokas Laurinaitis
1720–1730 Neišnešiotų ir mažo svorio naujagimių motinų nerimo, depresiškumo ir miego sutrikimų
simptomų išreikštumas. Gintarė Baublytė
1730–1740 Konferencijos uždarymas
Kita informacija
Konferencijos dalyviams bus išduodami 8 val. LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai – skirti visų specialybių
gydytojams ir slaugytojams, ergoterapeutams, kineziterapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams.
Dalyvio mokestis – 20 eurų, studentams, rezidentams ir slaugytojams – 10 eurų, (mokant nuo 2017-04-23 – 30
eurų). Pasiteiravimui 8460 30012. el. paštu Palangos.klinika@lsmuni.lt
Registracijos mokestį pervesti į „Lietuvos kaukolės pamato chirurgų“ draugijos
Sąskaitą Nr. LT 10 7044 0600 0346 2042 (SEB Bankas), nurodant savo Vardą, Pavardę, mokėjimo paskirtis –
konferencijos mokestis (nurodyti savo specialybę).

Šeštadienis, 2018m. balandžio 28 d.
Tradiciškai minint medicinos darbuotojų dieną kviečiamew dalyvauti XII-ame sveikatinimo
renginyje „Pasirūpink ir savo sveikata – Cura te ipsum“ (šiaurietiškas ėjimas, bėgimas,
vaikščiojimas ir kt.) Palangos botanikos parke, prie Rotondos.
Renginio tikslas – populiarinti aktyvią fizinę veiklą, kaip vieną iš sveikatos stiprinimo būdų, taip pat
atkreipti dėmesį, kad patys medicinos darbuotojai, paskyrę savo gyvenimą sveikesnės ir geresnės
visuomenės kūrimui, turėtų labiau rūpintis ir savo sveikata.
Registracijos pradžia 900, registracijos vieta – Palangos botanikos parkas, prie Rotondos.
Prieš renginio startą vyks šiaurietiško ėjimo technikos mokymai, mankšta – apšilimas, džiugins
Palangos saviveiklos kolektyvų koncertas. Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti jam priimtiną nuotolį ir būdą
kaip jį įveikti: bėgant ristele, bėgant greičiui ar einant. Visiems renginio dalyviams įteiksime renginio
atminimo dovanėles.
Maloniai kviečiame visus, palaikančius šią idėją dalyvauti renginyje.
Svarbiausia dalyvauti, o ne varžytis!
Startas 1100
Po renginio, pikniko metu pabendrausime Palangos botanikos parke Skautų slėnyje, vaišinsimės žemaitišku
kastiniu ir kareiviška koše.
Organizatoriai

