
LSMU Kardiologijos klinika kartu su LSMU Reabilitacijos klinika, Kauno krašto kardiologų 

draugija ir Lietuvos širdies asociacijos Kauno skyrius 

 

Organizuoja nuotolinę mokslinę praktinę vaizdo konferenciją 

______________________________________________________________________________ 

 

ŪMINIS MIOKARDO INFARKTAS: NUO PREVENCIJOS IKI IŠEIČIŲ VALDYMO 

______________________________________________________________________________ 

  

 

2021 m. gruodžio mėn. 8 diena. 15 val. 

 

 

14:30 – 15:00 Dalyvių registracija, prisijungimo testavimas. 

15:00– 15:15 Ūminio miokardo infarkto valdymas pandemijos laikotarpiu. Prof. R. Žaliūnas 

 

GYDYTOJŲ SESIJA 

 

15:15 – 15:35 ŠKL prevencijos naujienos 2022 m. Prof. R. Kubilius 

15:35 – 15:55  Ūminiai vainikinių arterijų sindromai ir intervencinės gydymo taktikos naujovės.  

Prof. R. Unikas  

15:55 – 16:15  Ūminis miokardo infarktas, komplikuotas prieširdžių virpėjimu. Esminiai akcentai.  

Prof. O. Gustienė 

16:15 – 16:35  Išeminė širdies liga ir dislipidemija. Kitoks požiūris. Prof. G. Šakalytė 

16:35 – 16:55  Medikamentinio miokardo infarkto gydymo svarba. Doc. J. Marcinkevičienė 

16:55 – 17:15  Kardiogeninio šoko gydymo naujienos. Doc. G. Bakšytė 

17.15 – 17.35  Širdies nepakankamumo, sergant IŠL, gydymo taktika. Prof. D. Žaliaduonytė 

17.35 – 17.50 Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ŪMI atvejais, kokybės rodikliai.  

Dr. L. Bardauskienė 

17:50 – 18:30  Ekspertų diskusija ir atsakymai į klausimus.  

  
 
SLAUGOS SESIJA 

 

15:30 – 15:40 Slaugos sesijos atidarymas. Sveikinimo žodis.  

LSMU SF Dekanė prof. J. Macijauskienė, prof. A. Blaževičienė 

15:40 – 16:00 Ūminio miokardo infarkto slaugos ypatumai slaugytojo perspektyva. A. Dubosienė 

16:00 – 16:20 Delyro prevencijos ir korekcijos principai sergantiesiems ūminėmis širdies- 

kraujagyslių ligomis. Prof. J. Macijauskienė  

16:20 – 16:40 Ūminio miokardo elektrokardiogramos ABC ir diferencinė diagnostika.  

Prof. G. Jaruševičius 

16:40 – 17:00 Kraujavimo stabdymas po kardiologinių intervencijų.  

E. Jasukaitienė, I. Černevičienė 

17:00 – 17:20 Pacientų, patyrusių miokardo infarktą, griuvimų prevencija. D. Ruseckienė 

17:20 – 17:40 Skausmo malšinimas po invazinių procedūrų kardiologijoje. R. Gelmanienė 
17.40 – 18.00 Paciento patyrusio miokardo infarktą padėties keitimas: kaip išvengti traumų?   

N. Stanizlovienė 

18:00 – 18:15 Ekspertų diskusija ir atsakymai į klausimus.  

 

REGISTRACIJA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uy1DDa_e9UKv3oLWh4_f_9vvunljVRlLlyrTabF5YDBUNlJZUTlJRkg5TTBLWEEzTjJQS1FPSVM5TS4u


 

 

Nuotolinė konferencija skirta visų specialybių gydytojams, visų specializacijų slaugytojams, 

išplėstinės praktikos slaugytojams, akušeriams, radiologijos technologams, sveikatos priežiūros 

specialistams. Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti 4 val. kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai. Pažymėjimai išduodami po renginio praėjus dviems savaitėms www.medas.lsmu.lt 

svetainėje, prisijungus prie savo paskyros. 

 
Registruotis iki gruodžio mėn. 7 dienos 15 val. imtinai. Užsipildžius registracijai, organizatorius 

gali sustabdyti registraciją anksčiau laiko. 

*Registruojantis prašome LIETUVIŠKOMIS raidėmis (duomenys automatiškai bus įrašyti į 

dalyvio pažymėjimas) nurodyti dalyvio vardą, pavardę, specialybę, darbovietės pavadinimą ir 

telefono numerį.  

 

*Svarbu! Atmintinė nuotolinės konferencijos dalyviui: 

- konferencija skirta gydytojui, visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos 

slaugytojams, akušeriams, radiologijos technologams, sveikatos priežiūros specialistams. 

- Rekomenduojame naudoti Google Chrome arba Mozilla Firefox naršyklę. Naršyklė su 

HTML5 ir H.264 vaizdo kodavimo standarto palaikymu 

 

- LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai bus išduoti tik konferencijos dieną 

prisijungusiems unikaliu kodu prie nuotolinės konferencijos transliacijos bei išsiųsti 

elektroniniu paštu per 30 dienų pasibaigus renginiui. 

 
 

 

http://www.medas.lsmu.lt/

