
 
 

Renginio pradžia  
ir registracija 
12.00–13.00 val. 

 
 

Renginio pabaiga 
20.00 val. 

 
 

Dalijamoji konferencijos  
medžiaga 

Dalyvio sertifikatas 
Pranešimų santrumpų leidinys  

 
 

Informacija ir išankstinė 
registracija 

Tel./faksas: 
837326246 
El. paštas:  

odos.veneriniu.ligu.klinika@kaunoklinikos.lt  
 

 
Konferencijos dalyvio mokestis  

Pacientams, pranešimų lektoriams, 
 Kauno krašto dermatologų ir venerologų  

draugijos nariams ir dalyviams,  
užsiregistravusiems iš anksto –  

renginys nemokamas,  
kitiems dalyvio mokestis – 40 Eur. 

 
 

Būtina išankstinė registracija  
iki spalio 1 d. 
tel. 837326246 

 
 
 
 

 
 

Pranešimų santrumpų priėmimas  
Siųsti el. paštu – iki rugsėjo 12 d.  

Apimtis – 300 žodžių,  
parengta lietuvių kalba 

 
Pranešimų pateikimas 

Vaizdo projektoriumi MS Power Point formatu. 
Pranešimo elektroninė versija pateikiama 

registracijos metu 
 

Organizacinis komitetas 
 

Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  
Odos ir venerinių ligų klinikos vadovė 

Kauno krašto dermatologų ir venerologų 
draugijos pirmininkė  

Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas 
Tel./faksas: 837326246 

El. paštas: 
skaidra.valiukeviciene@kaunoklinikos.lt 

 
Doc. dr. Vesta Kučinskienė  

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  
Odos ir venerinių ligų klinika 

Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas 
Tel./faksas: 837326246 

El. paštas:  
odos.veneriniu.ligu.klinika@kaunoklinikos.lt 

 
Lietuvos žvyneline sergančiųjų draugijos  

valdybos nariai: 
Prezidentas prof. dr. Renaldas Raišutis 

Simanas Stašaitis 
Rita Asakavičiūtė 

Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas 
El. paštas: LZSD@epastas.lt 

www.zvyneline.info   
 

 
 
 

 
 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  
Lietuvos žvyneline sergančiųjų draugija 
Kauno krašto dermatologų ir venerologų 

draugija 
 

Konferencija 
 

DERMATOLOGIJOS  
IR VENEROLOGIJOS 

AKTUALIJOS 
 

Skirta Pasaulinei žvynelinės dienai  
paminėti   

 

 
 

2015 m. spalio 23 d. 
(penktadienis) 

 
Konferencijos vieta 

 

Viešbučio EUROPA ROYALE  
konferencijų salė,  

Miško g. 11, Kaunas 
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Žvynelinė – lėtinė neišgydoma sisteminė liga, 
kuria sergant pažeidžiami sąnariai, nukenčia 

pacientų gyvenimo kokybė. Žvynelinė susijusi 
su ūmine ir lėtine infekcijomis, įsijautrinimu 

vaistams, išoriniams dirgikliams, riebalų 
apykaitos sutrikimu, išemine širdies liga. 

Tyrimų duomenimis, sunkia žvyneline sergantys 
žmonės trumpiau gyvena nei nesergantys šia 
liga. Todėl itin svarbu stiprinti įvairių sričių 

specialistų mokslo tyrimais pagrįstų žinių apie 
žvynelinę atnaujinimą, nepamiršti šviečiamojo 

darbo pacientams ir jų šeimos nariams. 
 

Renginys skirtas Pasaulinei žvynelinės dienai 
paminėti – gydytojams dermatovenerologams, 

kitų medicinos ir slaugos sričių specialistams, ne 
medicinos sričių atstovams ir pacientams. 

 
Renginio metu vyks apskritojo 

stalo diskusija žvynelinės valdymo  
aktualijų klausimais. 

 
Renginio organizatoriai 

 
 

Pagrindiniai rėmėjai 
Bioderma, 

Egis Pharmaceuticals, 
Johnson & Johnson, 

Meda, 
Pfizer 

 

Rėmėjai 
Novartis 

 

Parodos dalyviai 
Berlin Chemie, 

Flexitol, 
Litfas,  
Onitec, 

Pharmaceris, 
Sirowa,  
Uriage 

 

 
Programa 

 
 

12.00–13.00 val. 
Dalyvių registracija,  

Farmacijos atstovų paroda 
 

13.00–15.00 val.  
Pirmininkauja: 

prof. dr. S. Valiukevičienė, prof. dr. R. Raišutis 
13.00–13.30 val. 

Renginio atidarymas. Svečių kalbos. 
13.30–13.45 val.  

Biologiniai vaistai – žvynelinei gydyti.  
Kas naujo? Prof. dr. S. Valiukevičenė,  
Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 

13.45–14.00 val.  
Žvynelinės sukeltas sąnarių pažeidimas. 

Prof. dr. A. Baranauskaitė.  
Reumatologijos klinika, LSMU. 

14.00–14.15 val.  
Alergija ir žvynelinė. Prof. dr. B. Šitkauskienė,  

Pulmonologijos ir imunologijos klinika, LSMU. 
14.15–14.30 val.  

Gyvenimo kokybės epidemiologinis tyrimas tarp 
žvyneline sergančiųjų Lietuvoje. R. Petraškienė,  

Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 
 

Kavos pertrauka,  
Farmacijos atstovų paroda 

 

15.00–17.00 val.  
Pirmininkauja:  

doc. dr. V. Kučinskienė, dr. J. Karčiauskienė   
15.00–15.15 val.  

Sepsis dermatologijoje. Prof. dr. V. Pilvinis, 
Intensyviosios terapijos klinika, LSMU. 

15.15–15.30 val.  
Diabetas ir žvynelinė. Doc. D. Veličkienė,  

Endokrinologijos klinika, LSMU. 
15.30–15.45 val.  

Niežėjimas ir žvynelinė. 
 Prof. dr. S. Valiukevičienė,  

Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 
 
 

 
 

15.45–16.00 val.  
Kas naujo nagų žvynelinės gydyme. I. Subotinaitė,  

O. Kriukelytė, doc. dr. V. Kučinskienė,  
Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 

16.00–16.15 val.  
Vietinis žvynelinės gydymas – svarbu užtikrinti 

gydymo režimą. Doc. dr. V. Kučinskienė,  
Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 

16.15–16.30 val.  
Galvos plaukuotosios dalies žvynelinės gydymas. 

A. Petkevičius,  
Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 

16.30–16.45 val.  
Mitybos aktualijos sergant žvyneline. 

Doc. dr. A. Žvirblienė,  
Gastroenterologijos klinika, LSMU. 

 

Kavos pertrauka,  
Farmacijos atstovų paroda 

 

17.00–18.00 val. 
Pirmininkauja:  

prof. dr. S. Valiukevičienė, 
doc. dr. V. Kučinskienė 

17.00–17.15 val.  
Lėtinės infekcijos valdymo svarba  žvynelinės eigai. 

Dr. J. Karčiauskienė,  
Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 

17.15–17.30 val.  
Pustulinė žvynelinė.  

A. Kučinskaitė, doc. dr. V. Kučinskienė,  
Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 

17.30–17.45 val.  
Efektyvus metotreksato injekcijų poveikis. 
O. Kriukelytė, doc. dr. V. Kučinskienė,  
Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 

17.45–18.00 val.  
Eritrodermija – žvynelinė ar atopinis  

dermatitas? L. Gaurilčikaitė, J. Ūsienė, S. 
Kontautienė,  

Odos ir venerinių ligų klinika, LSMU. 
18.00–20.00 val. 

Konferencijos uždarymas, vakaronė  
ir renginio pabaiga 
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