Vilniaus universitetas
Lietuvos dermatovenerologų draugija
Registracija ir renginio pradžia:
13.00 – 14.00 val.
Renginio pabaiga:
19.00 val.
Konferencijos dalyvio mokestis:

Organizatoriai:
Prof. dr. M. Bylaitė - Bučinskienė
Dr. J. Grigaitienė
Dermatovenerologijos centras,
Vilniaus universitetas
J. Kairiūkščio g. 2, LT-08411, Vilnius
Tel.: 8–5–2720385
Faksas: 8–5–2720256

MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Vaikų odos ligų
aktualijos

Dalyvavimas nemokamas.
Būtina išankstinė registracija šiais telefonais:
Vilniaus kraštas: Erika 8 620 30975
Kauno kraštas: Kristina 8 614 19270
Klaipėdos kraštas: Loreta 8 686 78914
Šiaulių ir Panevėžio kraštas: Silvija 8 62030973
Neužsiregistravus iš anksto, gydytojai nebus įleidžiami į konferenciją ir nebus išduodami dalyvio pažymėjimai.

Pažymėjimai:
Konferencijos dalyviams bus išduodami
3 val. VU pažymėjimai
Atvykimas:
Bus organizuojamas transportas iš
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio.

2015 m. sausio 29 d. (ketvirtadienis)
Radisson Blue Hotel Lietuva,
Konstitucijos pr. 20, Vilnius

13.00 – 14.00 val.
Dalyvių registracija
14.00 – 17.00 val.
Gerbiamieji konferencijos dalyviai,
dažniausios odos ligos, pasireiškiančios vaikystėje, yra atopinis dermatitas ir aknė.
Atopinis dermatitas (AD) – lėtinė, recidyvuojanti, uždegiminė odos liga, kuriai būdinga odos bėrimai niežtinčiomis eriteminėmis pleiskanojančiomis dėmėmis ir plokštelėmis. Dažniausiai AD susergama ankstyvojoje vaikystėje, ligai būdingi
paūmėjimo ir remisijos periodai. AD įtaka gyvenimo kokybei
nėra vienareikšmė, ji kinta priklausomai nuo ligos sunkumo.
Paūmėjimų metu dažni miego sutrikimai, kurie savo ruožtu
sukelia dirglumą, dėmesio ir koncentracijos stoką. Sunkus vaikų AD yra našta šeimai, reikalaujanti kantrybės ir ilgalaikio
rūpesčio lėtine liga sergančiu vaiku.
Kita paauglystėje paplitusi odos liga yra jaunatviniai spuogai
- aknė. Paauglystė – tai gyvenimo tarpsnis, kai žmogus yra
labai jautrus fiziniams bei psichosocialiniams pokyčiams. Net
ir lengvos eigos aknė blogina jaunuolių gyvenimo kokybę, sukelia depresiją bei socialinę izoliaciją.
Konferencijos metu bus apžvelgti naujausi klinikiniai tyrimai
bei gydymo gairės. Kadangi dėl šių odos susirgimų pacientai
kreipiasi tiek į specialistus, tiek į bendrosios praktikos gydytojus, labai svarbu apibrėžti kiekvieno gydytojo vaidmenį šių
ligų valdyme.

Laukiame Jūsų!
Prof. dr. M. Bylaitė - Bučinskienė

14.00 – 14.10 val.
Įvadinis žodis.
Prof. dr. M. Bylaitė - Bučinskienė, LDVD prezidentė

14.10 – 14.40 val.
Kalcineurino inhibitorių vieta vaikų atopinio
dermatito gydyme.
Prof. dr. B. Šitkauskienė,
LSMU Alergologijos-pulmonologijos klinika

14.40 – 15.20 val.
PETITE tyrimo apžvalga.
Prof. dr. T. Luger, Miunsteris, Vokietija

15.20 – 15.50 val.
Kalcineurino inhibitoriai dermatovenerologo
praktikoje.
Prof. dr. M. Bylaitė - Bučinskienė,
VU Dermatovenerologijos centras

15.50 – 16.20 val.
Kas aktualu bendrosios praktikos gydytojui ir
specialistui gydant akne?
Gyd.I. Kisielienė, VU Dermatovenerologijos centras

16.20 – 17.00 val.
Diskusija
17.00 – 19.00 val.
Vakarienė

Konferencija skirta
gydytojams dermatovenerologams, alergologams ir
klinikiniams imunologams, pediatrams ir bendrosios
praktikos gydytojams.

