
ĮRODYMAIS PAGRĮSTOS MEDICINOS DRAUGIJA
LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS DRAUGIJA

NUOTOLINĖ KONFERENCIJA

2021 METŲ LABORATORINĖS 
MEDICINOS APŽVALGA

2021 M. LAPKRIČIO 12 D.

Vaizdo konferencijos transliacija www.medpraktika.eu
prisijungus tik registruotiems vartotojams*    

PROGRAMA
13.30–14.28 Dalyvių registracija, prisijungimo testavimas
14.28–14.30 Įvadinis žodis. Doc. Dalius Vitkus
I dalis

14.30–15.00 2021 metų Europos kardiologijos draugijos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos klinikinėje praktikoje gairės. 
Doc. Jolita Badarienė

15.00–15.30 Nacionalinis ekspertų sutarimas, kaip naudoti širdies nepakankamumo biožymenis. Prof. Jelena Čelutkienė
15.30–16.00 Trombocitų antigenai ir jų klinikinė reikšmė. Asta Semėnė
16.00–16.30 Molekulinė alerginių ligų diagnostika. Dr. Audronė Eidukaitė
II dalis
16.30–16.50 Celiakija nebėra retas vaikystės virškinimo trakto sutrikimas. Dr. Sonja Bastian
16.50–17.10 Kraujo krešėjimo sisteminių biožymenų klinikinė reikšmė COVID-19 eigai valdyti. Prof. Julius Ptašekas
17.10–17.40 Ankstyvas COVID-19 sergančių pacientų būklės įvertinimas ir komplikacijų prognozė. PhD Jesper Eugen-Olsen 

17.40–18.00 Preanalitinio etapo įtaka mikrobiologinei diagnostikai ir kritiniai veiksniai optimizuojant laboratorijos darbo eigą. 
PhD Matteo Miriani

18.00–18.30 Kada įtarti intersticinę plaučių ligą? Doc. Virginija Šileikienė

*Svarbu nuotolinės konferencijos dalyviui:
• Kiekvienam užsiregistravusiajam į konferenciją dieną prieš renginį bus išsiųstas unikalus prisijungimo vardas ir slaptažodis.
• Su vienu kodu gali prisijungti tik vienas dalyvis.
• Jei registruojate daugiau dalyvių, būtina nurodyti kiekvieno jų el. pašto adresą.
• Kilus klausimų dėl prisijungimo, prašome susisiekti el. paštu info@idejugrupe.lt ar tel. +370 616 08 880, +370 672 48 371

Konferencija skirta visų specializacijų gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų,  
medicinos genetikų kvalifikacijai tobulinti.
4 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas bus išduotas tik konferencijos dieną prisijungusiems 
unikaliu kodu prie vaizdo konferencijos transliacijos dalyviams. 
Pažymėjimai bus išsiųsti el. paštu per 1 mėnesį pasibaigus renginiui.
Nemokama registracija www.medpraktika.lt.
Registruodamiesi į nuotolines konferencijas, prašome teisingai nurodyti savo duomenis, nes nuo to priklauso tolesnis 
informacijos pateikimas ir pažymėjimų duomenys (informaciją Jums siunčia ir pažymėjimus generuoja elektroninė sistema). 

Nelikus nemokamų vietų, organizatorius pasilieka teisę stabdyti registraciją. 
Sustabdžius nemokamą registraciją, mokestis gydytojams – 10 Eur.
Dėl ribotų vietų skaičiaus organizatoriai pasilieka teisę atšaukti dalyvių (apie tai iš anksto informavus), nesusijusių su tos srities 
specialybe, kuriems rengiama konferencija, registraciją.


