SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ
VU MEDICINOS FAKULTETE
2018 METŲ TEMOS
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Tobulinimo kurso
Val.
Dalyvių
Paskirtis
kuratorius
sk.
skaičius
BIOMEDICINOS MOKSLŲ INSTITUTAS
FIZIOLOGIJOS, BIOCHEMIJOS, MIKROBIOLOGIJOS IR LABORATORINĖS MEDICINOS KATEDRA
Diagnostinė imunologija ir kliniškai
visų profesinių kvalifikacijų
svarbios kraujo grupės
Doc. L. Bagdonaitė
36
12
gydytojams, medicinos biologams
(dalinai mokamas arba mokamas)
Hematologijos ir klinikinės
citologijos laboratorinių tyrimų
Doc.
visų profesinių kvalifikacijų
36
12
interpretacija
R. Matuzevičienė
gydytojams, medicinos biologams
(dalinai mokamas arba mokamas)
Klinikinė laboratorinė diagnostika ir
Prof.
visų profesinių kvalifikacijų
tyrimų interpretacija
36
18
Z. Kučinskienė
gydytojams, medicinos biologams
(dalinai mokamas arba mokamas)
Klinikinės biochemijos tyrimai ir jų
Doc.
visų profesinių kvalifikacijų
interpretacija
36
18
D. Karčiauskaitė
gydytojams, medicinos biologams
(dalinai mokamas arba mokamas)
gydytojams mikrobiologams,
Klinikinės mikrobiologijos metodai,
medicinos mikrobiologams,
tyrimai ir interpretacija
Lekt. S. Kiverytė
laboratorinės medicinos gydytojams
36
8
(dalinai mokamas arba mokamas)
ir medicinos biologams, dirbantiems
mikrobiologijos laboratorijose
Kokybės vadyba asmens sveikatos
visų profesinių kvalifikacijų
priežiūros įstaigų laboratorijose
Doc. D. Vitkus
gydytojams, medicinos biologams,
18
18
(mokamas)
kokybės vadybininkams
RADIOLOGIJOS, BRANDUOLINĖS MEDICINOS IR MEDICINOS FIZIKOS KATEDRA
gydytojams radiologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
Galvos ir kaklo ligų radiodiagnostika Prof.
gydytojams neurologams, gydytojams
36
6
(dalinai mokamas)
N.R. Valevičienė
onkologams chemoterapeutams,
onkologams radioterapeutams
gydytojams radiologams, gydytojams
reumatologams, gydytojams
Kaulų- ir raumenų sistemos ligų KT
ortopedams traumatologams, šeimos
Doc.
ir MR diagnostika
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
36
6
J. Dementavičienė
(mokamas)
FMR gydytojams, gydytojams
onkologams chemoterapeutams,
gydytojams radioterapeutams
Gydytojams radiologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams neurologams, gydytojams
KT ir MRT pagrindai
Prof.
neurochirurgams, gydytojams
36
6
(mokamas)
N.R. Valevičienė
kardiologams, gydytojams onkologams
chemoterapeutams, gydytojams
radioterapeutams
gydytojams radiologams, gydytojams
Krūtinės ląstos ligų radiologinė
pulmonologams, gydytojams krūtinės
Doc.
diagnostika
chirurgams, gydytojams kardiologams,
36
6
J. Dementavičienė
(mokamas)
širdies chirurgijos gydytojams, šeimos
gydytojams
gydytojams radiologams, gydytojams
Plaučių ligų radiologinė diagnostika
Doc.
pulmologams, gydytojams krūtinės
36
5
(dalinai mokamas)
J. Dementavičienė
chirurgams, šeimos gydytojams
gydytojams radiologams, gydytojams
Stuburo ligų diferencinė radiologinė
Doc.
neurologams, gydytojams
diagnostika
36
6
J. Dementavičienė
neurochirurgams, FMR gydytojams,
(dalinai mokamas)
šeimos gydytojams
Širdies ir kraujagyslių ligų
gydytojams kardiologams, gydytojams
Prof.
vaizdinimas
radiologams, vidaus ligų gydytojams,
36
6
N.R. Valevičienė
(dalinai mokamas)
šeimos gydytojams
Tobulinimo kurso pavadinimas
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15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

gydytojams radiologams, gydytojams
gastroenterologams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, šeimos
Virškinimo sistemos KT ir MR
Doc.
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
diagnostika
J. Dementavičienė
gydytojams dietologams, gydytojams
(mokamas)
onkologams chemoterapeutams,
gydytojams onkologams
radioterapeutams
ŽMOGAUS IR MEDICININĖS GENETIKOS KATEDRA
visų profesinių kvalifikacijų
Genetiniai laboratoriniai tyrimai
Lekt.
gydytojams ir kolegijų dėstytojams,
(mokamas)
L. Ambrozaitytė
dėstantiems genetikos studijų kursą
visų profesinių kvalifikacijų
Aktualūs klinikinės genetikos
gydytojams ir aukštojo universitetinio
Prof.
klausimai
bei neuniversitetinio mokslo įstaigų
L. Cimbalistienė
(mokamas)
dėstytojams, dėstantiems genetikos
studijų kursą
gydytojams akušeriams ginekologams,
Prenatalinė įgimtų anomalijų
gydytojas genetikams, gydytojams
diagnostika
Doc. E. Benušienė
neonatologams, vaikų ligų gydytojams,
(mokamas)
šeimos gydytojams
KLINIKINĖS MEDICINOS INSTITUTAS
AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS KLINIKA
Aktualūs akušerijos ir ginekologijos
klausimai
Prof. G. Drąsutienė šeimos gydytojams
(mokamas)
Endoskopinė chirurgija
ginekologijoje ir onkoginekologijoje
Doc. M. Šilkūnas
gydytojams akušeriams ginekologams
(mokamas)
Gimdos kaklelio patologijos
Doc.
profilaktika, diagnostika ir gydymas
gydytojams akušeriams ginekologams
Ž. Bumbulienė
(mokamas)
Ginekologinė endokrinologija
Doc.
gydytojams akušeriams ginekologams
(mokamas)
Ž. Bumbulienė
Specializuotos akušerinės pagalbos
Prof.
klausimai
gydytojams akušeriams ginekologams
D. Ramašauskaitė
(mokamas)
Ultragarsinė diagnostika akušerijoje
Doc.
gydytojams akušeriams ginekologams,
(mokamas)
A. Arlauskienė
gydytojams, atliekantiems echoskopiją
Ultragarsinių tyrimų naudojimas
Doc.
gydytojams akušeriams ginekologams,
ginekologijoje
D. Bartkevičienė
gydytojams, atliekantiems echoskopiją
(mokamas)
Vaisiaus būklės diagnostika
Doc.
gydytojams akušeriams ginekologams,
(mokamas)
A. Arlauskienė
gydytojams, atliekantiems echoskopiją
ANESTEZIOLOGIJOS IR REANIMATOLOGIJOS KLINIKA
Dirbtinė plaučių ventiliacija
visų profesinių kvalifikacijų
Prof. S. Vosylius
(mokamas)
gydytojams
gydytojams anesteziologams
Gaivinimas ir kritinės būklės
Prof. S. Vosylius
reanimatologams ir kitų profesinių
(dalinai mokamas)
kvalifikacijų gydytojams
Ilgos trukmės inkstų pakaitinė
gydytojams anesteziologams
terapija intensyviojoje terapijoje
Prof. S. Vosylius
reanimatologams
(mokamas)
Klinikinė anesteziologija
gydytojams anesteziologams
Doc. D. Činčikas
(mokamas)
reanimatologams
Skubioji medicinos pagalba
Visų profesinių kvalifikacijų
suaugusiems ir vaikams
Prof. S. Vosylius
gydytojams ir gydytojams, dirbantiems
(dalinai mokamas)
priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje
Suaugusiųjų gaivinimas
visų profesinių kvalifikacijų
Prof. S. Vosylius
(mokamas)
gydytojams
gydytojams anesteziologams
Sunkaus sepsio intensyvioji terapija
Prof. S. Vosylius
reanimatologams ir kitų profesinių
(dalinai mokamas)
kvalifikacijų gydytojams
Šiuolaikinė regioninė anestezija
gydytojams anesteziologams
Lekt. S. Švedienė
(mokamas)
reanimatologams
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3
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.
54.
55.

Klinikinės toksikologijos naujovės
visų profesinių kvalifikacijų
Lekt. R. Badaras
(mokamas)
gydytojams
Anestezija ir gretutiniai susirgimai
Doc.
gydytojams anesteziologams
(dalinai mokamas)
E. Kontrimavičiūtė reanimatologams
Anestezijos ypatumai vaikams ir
Asist.
gydytojams anesteziologams
naujagimiams
V. Daugelavičius
reanimatologams
(dalinai mokamas)
Echoskopijos pritaikymo galimybės
Asist.
gydytojams anesteziologams
regioninėje nejautroje
V. Daugelavičius
reanimatologams
(mokamas)
Enterinė ir parenterinė mityba
visų profesinių kvalifikacijų
Asist. G. Kėkštas
(dalinai mokamas)
gydytojams
Enterinė ir parenterinė mityba
gydytojams anesteziologams
intensyvioje terapijoje
Asist. G. Kėkštas
reanimatologams
(dalinai mokamas)
Infekcijos ir priešinfekciniai vaistai
gydytojams anesteziologams
intensyviojoje terapijoje
Prof. J. Šipylaitė
reanimatologams
(mokamas)
Invazinis skausmo gydymas
gydytojams anesteziologams
Asist. A. Vaitkus
(dalinai mokamas)
reanimatologams
Kritinių būklių patofiziologija ir jų
gydytojams anesteziologams
korekcija
Prof. J. Šipylaitė
reanimatologams
(dalinai mokamas)
Paliatyvi pagalba ir slaugos principai
visų profesinių kvalifikacijų
Prof. J. Šipylaitė
(dalinai mokamas)
gydytojams
Sepsis ir dauginis organų
gydytojams anesteziologams
disfunkcijos sindromas
Asist. G. Kėkštas
reanimatologams ir kitų profesinių
(dalinai mokamas)
kvalifikacijų gydytojams
Skubios situacijos anesteziologijoje ir
Doc.
gydytojams anesteziologams
jų valdymas
E. Kontrimavičiūtė reanimatologams
(dalinai mokamas)
Šiuolaikinė reanimatologija ir
gydytojams anesteziologams
intensyvioji terapija
Prof. J. Šipylaitė
reanimatologams
(mokamas)
AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR AKIŲ LIGŲ KLINIKA
Rinktiniai vaikų otorinolarigologijos
klausimai
Prof. E. Lesinskas
gydytojams otorinolaringologams
(mokamas)
Vaikų ir suaugusių ausų lėtinių
uždegimų diferencinė diagnostika ir
Prof. E. Lesinskas
gydytojams otorinolaringologams
gydymas
(dalinai mokamas)
Vaikų ir suaugusių nosies ir
prienosinių ančių ligų diferencinė
Prof. E. Lesinskas
gydytojams otorinolaringologams
diagnostika ir gydymas
(dalinai mokamas)
Vaikų ir suaugusių ryklės ligų
diferencinė diagnostika ir gydymas
Prof. E. Lesinskas
gydytojams otorinolaringologams
(dalinai mokamas)
Rinktiniai oftalmologijos klausimai
Doc. R. Ašoklis
gydytojams oftalmologams
(dalinai mokamas)
Suaugusių ir vaikų akies paviršiaus
ir ragenos ligų diagnostika ir
Doc. R. Ašoklis
gydytojams oftalmologams
gydymas
(mokamas)
GASTROENTEROLOGIJOS, NEFROUROLOGIJOS IR CHIRURGIJOS KLINIKA
Medžiagų apykaitos ligų
gydytojams dietologams, šeimos
dietoterapija
Doc. E. Gavelienė
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
(dalinai mokamas)
vaikų ligų gydytojams
Pilvo organų echoskopijų naujienos
gydytojams gastroenterologams,
Prof. J. Valantinas
(mokamas)
gydytojams, atliekantiems echoskopiją
šeimos gydytojams, vidaus ligų
Rinktiniai gastroenterologijos
gydytojams, infekcinių ligų
klausimai
Prof. J. Valantinas
gydytojams, gydytojams
(dalinai mokamas)
gastroenterologams

36

7

36

7

36

6

36

6

36

7

36

7

36

7

18

5

36

7

24

7

36
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4
Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės
žarnos ligos
(dalinai mokamas)

Prof. J. Valantinas

Virškinimo trakto endoskopija
(dalinai mokamas)

Prof. J. Valantinas

Holistinės medicinos taikymas
šiuolaikinio mediko praktikoje
(mokamas)

Doc. G. Denapienė

Aktualūs nefrologijos klausimai
(mokamas)

Prof. M. Miglinas

Peritoninė dializė
(mokamas)

Prof. M. Miglinas

Transplantologijos naujienos
(dalinai mokamas)

Prof. M. Miglinas

57.

58.
59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.

Inkstų akmenligės medikamentinis ir
chirurginis gydymas
(dalinai mokamas)
Moterų šlapimo nelaikymo
diagnostika ir gydymas
(dalinai mokamas)
Endourologija
(mokamas)
Nutukimo chirurginis gydymas
(mokamas)
Skubi pagalba ginekologijoje
(mokamas)
Ūminių pilvo ertmės organų
chirurginių ligų diagnostika ir
gydymas

69.
Funkcinė koloroktologija
(dalinai mokamas)
70.

Gerybinių ir piktybinių skydliaukės
ligų diagnostika ir chirurginis
gydymas
(mokamas)

36

10

36

5

36

10

36

10

18

10

36

8

Doc. A. Želvys

gydytojams urologams, gydytojams
nefrologams

36

8

Doc.
A. Černiauskienė

gydytojams urologams, gydytojams
akušeriams ginekologams, šeimos
gydytojams

36

8

Asist.
S. Gaižauskas

gydytojams urologams

36

3

Prof. G. Brimas

gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams

36

6

Lekt. D. Vildaitė

gydytojams akušeriams ginekologams

36

8

Prof. G. Brimas

gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams

36

10

Lekt. M. Paškonis
Lekt. V. Brimienė

gydytojams gastroenterologams,
gydytojams chirurgams, gydytojams
radiologams, abdominalinės chirurgijos
gydytojams, gydytojams, atliekantiems
echoskopiją

36

5

gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
gastroenterologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams

36

6

36

6

68.
Diagnostinė ir intervencinė
sonoskopija pilvo chirurgijoje
(mokamas)

gydytojams gastroenterologams,
šeimos gydytojams, vidaus ligų
gydytojams, abdominalinės chirurgijos
gydytojams
gydytojams gastroenterologams,
abdominalinės chirurgijos gydytojams,
gydytojams chirurgams, gydytojams,
atliekantiems endoskopiją
visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams ir slaugytojams,
visuomenės sveikatos specialistams
gydytojams nefrologams, gydytojams
vaikų nefrologams, gydytojams,
atliekantiems dializes, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams reumatologams,
gydytojams urologams, gydytojams
chirurgams, gydytojams kardiologams,
gydytojams endokrinologams,
laboratorinės medicinos gydytojams,
gydytojams onkologams
chemoterapeutams, gydytojams
onkologams radioterapeutams
gydytojams nefrologams, gydytojams
vaikų nefrologams, gydytojams
urologams, gydytojams, atliekantiems
dializes
gydytojams nefrologams, gydytojams
vaikų nefrologams, gydytojams,
atliekantiems dializes, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams kardiologams, gydytojams
endokrinologams, laboratorinės
medicinos gydytojams

Prof. E. Poškus
Prof. T. Poškus
Doc. V. Jotautas
Doc.
S. Mikalauskas
Lekt. I. Stundienė
Prof. V. Beiša

gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
endokrinologams, šeimos gydytojams,
gydytojams onkologams
chemoterapeutams, gydytojams

5
71.

Išvaržų chirurgija
(dalinai mokamas)

Prof. G. Simutis
Lekt. V. Lipnickas

Kasos uždegiminių ir onkologinių
ligų chirurgija
(dalinai mokamas)

Prof. A. Šileikis

Kepenų gerybinių ir piktybinių
susirgimų diagnostika ir gydymas
(dalinai mokamas)

Prof. K. Strupas
Doc. V. Sokolovas

Onkologinė koloroktologija
(dalinai mokamas)

Prof. E. Poškus
Prof. T. Poškus
Doc. V. Jotautas
Lekt.
S. Mikalauskas

Stemplės ir skrandžio gerybinių ir
piktybinių ligų diagnostika ir
chirurginis gydymas
(mokamas)

Prof. K. Strupas
Prof. V. Beiša

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

79.

Diagnostinė ir gydomoji
ezofagogastroduodenoskopija
(įvadinis kursas)
(mokamas)
Diagnostinė ir gydomoji
kolonoskopija (įvadinis kursas)
(mokamas)

82.

83.
84.

36

6

36

6

36

6

36

6

36

6

Prof. T. Poškus

gydytojams chirurgams, medicinos
gydytojams

576

6

Prof. T. Poškus

gydytojams chirurgams, medicinos
gydytojams

864

6

36

6

36

6

36

6

36

8

36

8

36

8

36

8

Laparoskopinė tulžies pūslės ir
latakų chirurgija
(mokamas)

Prof. G. Simutis

Minimaliai invazinė pilvo chirurgija
(mokamas)

Prof. K. Strupas
Prof. G. Simutis

Modernioji mažai invazinė
onkologinė koloproktologija
(dalinai mokamas)

Doc. V. Jotautas
Prof. E. Poškus
Prof. T. Poškus
Lekt.
S. Mikalauskas

Aktualūs vaikų chirurgijos klausimai
(dalinai mokamas)

Doc.
K. Trainavičius

Vaikų chirurginių ligų ir traumų
diagnostika ir profilaktika
(mokamas)

Doc.
K. Trainavičius

Aktualūs vaikų ortopedijos klausimai
(dalinai mokamas)

Doc. K. Saniukas

Augančio vaiko traumų ir
ortopedinių ligų ypatumai
(mokamas)

Doc. K. Saniukas

80.

81.

onkologams radioterapeutams
gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, šeimos
gydytojams
gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
gastroenterologams, gydytojams
onkologams chemoterapeutams,
gydytojams onkologams
radioterapeutams
gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
gastroenterologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
infekcinių ligų gydytojams, gydytojams
radiologams, gydytojams onkologams
chemoterapeutams, gydytojams
onkologams radioterapeutams,
gydytojams anesteziologams
reanimatologams
gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
gastroenterologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams, atliekantiems endoskopiją
gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
gastroenterologams, šeimos
gydytojams, gydytojams onkologams
radioterapeutams

gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
gastroenterologams, šeimos
gydytojams
gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams
gydytojams chirurgams, abdominalinės
chirurgijos gydytojams, gydytojams
gastroenterologams šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams onkologams
chemoterapeutams, gydytojams
onkologams radioterapeutams,
gydytojams, atliekantiems endoskopiją
gydytojams vaikų chirurgams,
gydytojams chirurgams, gydytojams
radiologams
gydytojams vaikų chirurgams,
gydytojams chirurgams, gydytojams
ortopedams traumatologams, vaikų ligų
gydytojams, šeimos gydytojams
gydytojams vaikų chirurgams,
gydytojams ortopedams
traumatologams
gydytojams vaikų chirurgams,
gydytojams ortopedams
traumatologams, vaikų ligų
gydytojams. šeimos gydytojams

6
85.

86.

87.

88.
89.
90.
91.

92.

93.

94.

95.
96.

97.

INFEKCINIŲ, KRŪTINĖS LIGŲ, DERMATOVENEROLOGIJOS IR ALERGOLOGIJOS KLINIKA
šeimos gydytojams, infekcinių ligų
Infekcinės ligos šeimos gydytojo
Prof.
gydytojams, vidaus ligų gydytojams ir
praktikoje
36
R. Matulionytė
kitų profesinių kvalifikacijų
(dalinai mokamas)
gydytojams
infekcinių ligų gydytojams, šeimos
Infekcinių ligų diagnostikos, gydymo
gydytojams, vidaus ligų gydytojams ir
Prof.
ir profilaktikos aktualijos
kitų profesinių kvalifikacijų
36
A. Ambrozaitis
(dalinai mokamas)
gydytojams, visuomenės sveikatos
specialistams
šeimos gydytojams, vidaus ligų
gydytojams, gydytojams alergologams
Dažniausių odos ligų diagnostika ir
Prof. M. Bylaitėir klinikiniams imunologams, vaikų
36
gydymas
Bučinskienė
ligų gydytojams, infekcinių ligų
gydytojams
Dermatoskopija
Prof. M. Bylaitėgydytojams dermatovenerologams
36
(mokamas)
Bučinskienė
gydytojams chirurgams
Odos ir lytiškai plintančių infekcijų
Prof. M. Bylaitėaktualijos
gydytojams dermatovenerologams
36
Bučinskienė
(dalinai mokamas)
Alerginių ligų diagnostika ir
visų profesinių kvalifikacijų
gydymas
Doc. A. Blažienė
36
gydytojams
(mokamas)
gydytojams pulmonologams,
gydytojams vaikų pulmonologams,
gydytojams alergologams ir
Rinktiniai pulmonologijos ir krūtinės
klinikiniams imunologams, vidaus ligų
chirurgijos klausimai
Prof. E. Danila
36
gydytojams, šeimos gydytojams,
(mokamas)
gydytojams radiologams, gydytojams
krūtinės chirurgams, medicinos
gydytojams
gydytojams pulmonologams,
gydytojams vaikų pulmonologams,
gydytojams alergologams ir
Rinktiniai pulmonologijos ir
klinikiniams imunologams, vidaus ligų
tuberkuliozės klausimai
Doc. R. Zablockis
36
gydytojams, šeimos gydytojams,
(dalinai mokamas)
gydytojams radiologams, gydytojams
krūtinės chirurgams, medicinos
gydytojams
gydytojams pulmonologams,
gydytojams vaikų pulmonologams,
gydytojams alergologams ir
Rinktiniai pulmonologijos klausimai
klinikiniams imunologams, vidaus ligų
Prof. E. Danila
36
(dalinai mokamas)
gydytojams, šeimos gydytojams,
gydytojams radiologams, gydytojams
krūtinės chirurgams, medicinos
gydytojams
NEUROLOGIJOS IR NEUROCHIRURGIJOS KLINIKA
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, gydytojams
Cerebrovaskulinių susirgimų
neurochirurgams, gydytojams
neinvazinė diagnostika (kaklo ir
kardiologams, gydytojams kraujagyslių
galvos kraujagyslių ultragarsiniai
Prof. D. Jatužis
36
chirurgams, vidaus ligų gydytojams,
tyrimai, neurovizualiniai tyrimai)
gydytojams radiologams, gydytojams
(mokamas)
anesteziologams reanimatologams,
gydytojams, atliekantiems echoskopiją
Demencijos ir kognityvinė
gydytojams neurologams, gydytojams
neurologija
Prof. G. Kaubrys
psichiatrams, gydytojams geriatrams,
36
(dalinai mokamas)
FMR gydytojams
gydytojams neurologams, gydytojams
Demielinizuojančios nervų sistemos
vaikų neurologams, gydytojams
ligos
Doc. R. Kizlaitienė
36
psichiatrams, gydytojams psichiatrams,
(dalinai mokamas)
FMR gydytojams, šeimos gydytojams
Elektroencefalografijos (EEG)
Doc.
gydytojams neurologams, gydytojams
36
tyrimo pagrindai
R. Mameniškienė
vaikų neurologams, gydytojams

20

15

15

8
10
8

8

8

8

6

8

8
6

7
(mokamas)
98.

99.

Elektroneuromiografijos (ENMG)
pagrindai ir sukeltieji potencialai
(mokamas)

Lekt.
A. Klimašauskienė

Epilepsija ir jos diferencinė
diagnostika. Elektroencefalografijos
(EEG) pagrindai
(dalinai mokamas)

Doc.
R. Mameniškienė

Galvos skausmas
(dalinai mokamas)

Lekt. K. Ryliškienė

Galvos svaigimas
(dalinai mokamas)

Lekt. K. Ryliškienė

Insulto prevencijos, diagnostikos ir
gydymo naujienos
(dalinai mokamas)

Prof. D. Jatužis

Judėjimo sutrikimo ligos
(dalinai mokamas)

Lekt. R. KaladytėLokominienė

Klinikinė neurosonologija: spalvinė
duplekssonografija
(mokamas)

Doc. J. Valaikienė

Neurologijos aktualios problemos
(dalinai mokamas)

Prof. D. Jatužis

Neuroseksologija
(mokamas)

Lekt. R. KaladytėLokominienė

Sąmonės sutrikimas ir kiti traukuliai

Doc.

100
.

101
.

102
.

103
.

104
.

105
.

106
.

107

neurochirurgams
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, gydytojams
neurochirurgams, gydytojams
ortopedams traumatologams, plastinės
ir rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojams, FMR gydytojams
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, gydytojams
neurochirurgams, gydytojams
kardiologams, šeimos gydytojams,
vidaus ligų gydytojams
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams kardiologams, gydytojams
psichiatrams, gydytojams geriatrams,
FMR gydytojams, gydytojams
kraujagyslių chirurgams, gydytojams
otorinolaringologams, gydytojams
oftalmologams, gydytojams
odontologams
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams kardiologams, gydytojams
psichiatrams, gydytojams geriatrams,
FMR gydytojams, gydytojams
kraujagyslių chirurgams, gydytojams
otorinolaringologams, gydytojams
oftalmologams, gydytojams
odontologams
gydytojams neurologams, gydytojams
neurochirurgams, gydytojams
kardiologams, vidaus ligų gydytojams,
šeimos gydytojams, gydytojams
kraujagyslių chirurgams, FMR
gydytojams
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, gydytojams
psichiatrams, gydytojams geriatrams,
FMR gydytojams, gydytojams
genetikams
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, gydytojams
neurochirurgams, gydytojams
kardiologams, gydytojams kraujagyslių
chirurgams, gydytojams radiologams,
vidaus ligų gydytojams, gydytojams
anesteziologams reanimatologams,
gydytojams, atliekantiems echoskopiją
gydytojams psichiatrams, gydytojams
neurologams, gydytojams vaikų
neurologams, gydytojams
neurochirurgams, FMR gydytojams,
vidaus ligų gydytojams, šeimos
gydytojams, gydytojams geriatrams,
gydytojams kardiologams
gydytojams neurologams, gydytojams
psichiatrams, gydytojams geriatrams,
gydytojams urologams, FMR
gydytojams, šeimos gydytojams, vidaus
ligų gydytojams, gydytojams
akušeriams ginekologams
gydytojams neurologams, gydytojams

36

6

36

8

36

8

36

8

36

8

36

8

36

6

36

8

36

8

36

8

8
(mokamas)

R. Mameniškienė

Urgentinė neurologija

Prof. D. Jatužis

Ultragarsiniai kraujagyslių tyrimai
(mokamas)

Doc. K. Laurikėnas

108
.

109
.

vaikų neurologams, gydytojams
neurochirurgams, gydytojams
kardiologams, šeimos gydytojams,
vidaus ligų gydytojams, gydytojams
psichiatrams, gydytojams geriatrams,
gydytojams kraujagyslių chirurgams
gydytojams neurologams, gydytojams
vaikų neurologams, gydytojams
neurochirurgams, gydytojams
anesteziologams reanimatologams,
gydytojams psichiatrams, gydytojams
geriatrams, gydytojams kardiologams,
gydytojams, teikiantiems skubią
medicinos pagalbą
gydytojams kraujagyslių chirurgams,
gydytojams, atliekantiems echoskopiją

36

8

36

6

PSICHIATRIJOS KLINIKA
110

Asmenų, sergančių priklausomybe
. nuo opioidų, diagnostika,
medikamentinis gydymas ir sveikatos
priežiūra
(mokamas)
111 Bendruomenės psichiatrijos
. pagrindai. Psichosocialinė
reabilitacija
(dalinai mokamas)
112
Klinikinė psichofarmakologija
.
(dalinai mokamas)

Doc. E. Subata

gydytojams psichiatrams, gydytojams
vaikų ir paauglių psichiatrams, šeimos
gydytojams ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams

18

14

Prof.
A. Germanavičius

gydytojams psichiatrams, šeimos
gydytojams

36

14

36

14

36

14

36

14

36

14

36

14

36

14

36

14

36

14

18

6

36

6

36

6

Doc. A. Šiurkutė

113
.

Kultūrinės psichiatrijos pagrindai
(dalinai mokamas)

Lekt.
A. DervinytėBongarzoni

114
. Priklausomybės ligų gydymas,
reabilitacija ir prevencija
bendruomenėje
115
.
116

Psichiatrijos aktualijos (afektiniai
sutrikimai)

Psichiatrinės pagalbos organizavimas
. ir valdymas
(mokamas)

117
.
118
.

Doc. E. Subata

Doc. A. Šiurkutė
Lekt. V. Mačiulis

Psichodinaminė psichiatrija ir
psichoanalizės pagrindai
(dalinai mokamas)

Lekt.
R. Viliūnienė

Savižudybinio elgesio diagnostika ir
prevencija
(dalinai mokamas)

Doc. A. Navickas

119

Šizofrenijos ir šizofreninio spektro
. sutrikimai
(mokamas)
120 Ankstyva autizmo diagnozė ir
. gydymo principai
(dalinai mokamas)
121 Ankstyva raidos sutrikimų diagnozė
. ir reabilitacija
(dalinai mokamas)
122 Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos
. sutrikimai ir jų reabilitacija

Doc. A. Šiurkutė
Asist.
L. Mikulėnaitė
Asist.
L. Mikulėnaitė
Asist.
L. Mikulėnaitė

gydytojams psichiatrams, gydytojams
vaikų ir paauglių psichiatrams, vidaus
ligų gydytojams, šeimos gydytojams
gydytojams psichiatrams, vaikų ir
paauglių psichiatrams, psichologams ir
kitų profesinių kvalifikacijų
gydytojams, turintiems bazinių
psichoterapijos žinių
gydytojams psichiatrams, gydytojams
vaikų ir paauglių psichiatrams, šeimos
gydytojams, infekcinių ligų gydytojams,
klinikinės toksikologijos gydytojams,
visuomenės sveikatos specialistams
gydytojams psichiatrams, gydytojams
vaikų ir paauglių psichiatrams, vidaus
ligų gydytojams, šeimos gydytojams
gydytojams psichiatrams, gydytojams
vaikų psichiatrams
gydytojams psichiatrams, psichologams
ir kitų profesinių kvalifikacijų
gydytojams, be įvadinio psichoterapijos
kurso baigimo pažymėjimo
visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams, visuomenės sveikatos
specialistams, psichologams,
socialiniams ir slaugos darbuotojams
gydytojams psichiatrams, vaikų ir
paauglių psichiatrams
visų specialybių vaikų ligų gydytojams,
šeimos gydytojams, gydytojams,
dirbantiems socialiniais pediatrais
visų specialybių vaikų ligų gydytojams,
šeimos gydytojams, gydytojams,
dirbantiems socialiniais pediatrais
logopedams, spec.pedagogams,
kineziterapeutams, ergoterapeutams,

9
(mokamas)
123

Cerebrinis paralyžius: diagnostika ir
. gydymas
(mokamas)

124
.

Normali vaiko raida ir jos sutrikimai
(dalinai mokamas)

Asist.
L. Mikulėnaitė
Lekt.
J. Petrulytė

socialiniams darbuotojams, gydytojams,
dirbantiems socialiniais pediatrais
visų specialybių vaikų ligų gydytojams,
šeimos gydytojams, gydytojams,
dirbantiems socialiniais pediatrais
šeimos gydytojams, vaikų ligų
gydytojams

18

6

18

6

REUMATOLOGIJOS, TRAUMATOLOGIJOS ORTOPEDIJOS IR REKONSTRUKCINĖS CHIRURGIJOS KLINIKA
125
šeimos gydytojams, vidaus ligų
. Aktualūs reumatologijos klausimai
gydytojams, FMR gydytojams,
Prof. A. Venalis
36
10
(mokamas)
gydytojams ortopedams
traumatologams
126
Reumatologijos aktualijos
gydytojams reumatologams,
.
Prof. A. Venalis
36
8
(dalinai mokamas)
gydytojams vaikų reumatologams
127
.
128

Čiurnos ir pėdos traumų bei ligų
gydymas
(mokamas)

Asist.
A. Makulavičius

Dubens kaulų lūžiai: minimaliai
. invazyvi ir atvira osteosintezė
(mokamas)

Doc.
I. Šatkauskas

. Pečių juostos ir peties sąnario ligų bei
traumų diagnostika ir šiuolaikiniai
gydymo metodai
(mokamas)

Lekt. S. Ryliškis

129

130

Pečių juostos ir peties sąnario
. susirgimai bei traumos
(mokamas)
131 Septinis ir aseptinis kelio EP
. išklibimas: revizinio
endoprotezavimo taktika
(mokamas)
132
. Stuburo degeneracinių susirgimų
diagnostika ir gydymas
(mokamas)
133
.
134
.

135
.
136
.

137
.

138

gydytojams ortopedams
traumatologams, gydytojams
chirurgams, gydytojams
reumatologams
gydytojams ortopedams
traumatologams, gydytojams
chirurgams
gydytojams chirurgams, šeimos
gydytojams, FMR ir sporto medicinos
gydytojams, gydytojams
reumatologams, plastinės ir
rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojams, kineziterapeutams

36

5

36

5

36

5

Lekt. S. Ryliškis

gydytojams ortopedams
traumatologams

36

5

Prof.
N. Porvaneckas

gydytojams ortopedams
traumatologams, FMR gydytojams

36

5

36

5

36

5

36

5

36

5

36

5

36

5

36

12

gydytojams ortopedams
traumatologams, gydytojams
Prof. V. Uvarovas
chirurgams, gydytojams neurologams,
gydytojams reumatologams, šeimos
gydytojams
gydytojams ortopedams
Ambulatorinė plaštakos chirurgija
Lekt.
traumatologams, gydytojams
(dalinai mokamas)
M. Minderis
chirurgams, plastinės ir rekonstrukcinės
chirurgijos gydytojams
plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojams, gydytojams ortopedams
Periferinių nervų chirurgija
Lekt.
traumatologams, gydytojams
(dalinai mokamas)
M. Minderis
chirurgams, gydytojams neurologams,
šeimos gydytojams
plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
Plaštakos traumos ir amputacijos.
Lekt.
gydytojams, gydytojams ortopedams
Replantologija
M. Minderis
traumatologams, gydytojams
(mokamas)
chirurgams
gydytojams reumatologams,
gydytojams vaikų reumatologams,
Reumatinės plaštakos chirurgija
Lekt.
šeimos gydytojams, gydytojams
(dalinai mokamas)
M. Minderis
chirurgams, plastinės ir rekonstrukcinės
chirurgijos gydytojams
gydytojams neurologams, šeimos
Tuneliniai sindromai
Lekt.
gydytojams, gydytojams chirurgams,
(dalinai mokamas)
M. Minderis
plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojams
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ KLINIKA
Aritmijų diagnostikos ir gydymo
Prof. A. Aidietis
visų profesinių kvalifikacijų

10
metodai
(mokamas)
139 Ekstrakorporinės membraninės
. oksigenacijos
(mokamas)
140 Įgytų širdies ydų echokardiografinė
. diagnostika
(dalinai mokamas)
141
Įvadas į klinikinę echokardiografiją
.
(dalinai mokamas)
142

Prof. P. Šerpytis

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

24

10

Lekt. J. Misiūra

gydytojams kardiologams, gydytojams
vaikų kardiologams, šeimos
gydytojams

36

10

Doc.
S. Aidietienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

36

8

.

Klinikinė elektrokardiografija
(dalinai mokamas)

Doc.
R. Steponėnienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

36

12

.

Klinikinė kardiologija
(mokamas)

Doc.
B. Petrauskienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

72

12

Doc.
S. Aidietienė

gydytojams kardiologams, širdies
chirurgijos gydytojams, gydytojams,
atliekantiems echoskopiją

36

8

Prof.
J. Čelutkienė

gydytojams kardiologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams pulmonologams, FMR
gydytojams

72

10

Doc.
B. Petrauskienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

36

12

Prof. P. Šerpytis

gydytojams kardiologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams,
gydytojams anesteziologams
reanimatologams, laboratorinės
medicinos gydytojams, medicinos
gydytojams

36

12

Doc.
R. Steponėnienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

36

12

Prof. P. Šerpytis

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

8

10

Prof.
Ž. Petrulionienė

gydytojams kardiologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams

36

12

Prof.
J. Čelutkienė

visų profesinių kvalifikacijų
slaugytojams

288

10

Prof. P. Šerpytis

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

40

10

Prof. P. Šerpytis

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

20

10

Prof. P. Šerpytis

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

24

10

Doc. A. Rudys
Prof.
Ž. Petrulionienė

gydytojams kardiologams, gydytojams
širdies chirurgams, vidaus ligų
gydytojams, šeimos gydytojams,
gydytojams anesteziologams
reanimatologams, FMR gydytojams

36

12

Prof.
Ž. Petrulionienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

72

12

Prof. A. Utkus

gydytojams kardiologams, gydytojams

36

8

143
144

Klinikinės echokardiografijos
. rinktiniai klausimai
(dalinai mokamas)
145 Lėtinio širdies nepakankamumo
. diagnostika, gydymas ir
ambulatorinės priežiūros
organizavimas
(dalinai mokamas)
146 Ligonių, sergančių ūmine koronarine
. širdies liga, diagnostika ir gydymas
(dalinai mokamas)
147
.
Neatidėliotina kardiologija
(mokamas)
148

Pirminės arterinės hipertenzijos
. diagnostika ir gydymas
(mokamas)
149 Pirminis suaugusio ir vaiko
. gaivinimas. Automatinė išorinė
defibriliacija
(mokamas)
150
Rinktiniai kardiologijos klausimai
.
(dalinai mokamas)
151

Sergančiųjų širdies nepakankamumu
. specializuota slauga
(dalinai mokamas)
152 Skubios medicinos gydytojų
. tobulinimo paskaitų ciklas
(mokamas)
153 Skubios ultragarsinės diagnostikos
. protokolai kritinių būklių metu
(mokamas)
154 Specializuotas suaugusio ir vaiko
. gaivinimas
(mokamas)
155
. Širdies ir kraujagyslių ligų
diagnostikos ir gydymo algoritmai
(dalinai mokamas)
156

gydytojams

Širdies ir kraujagyslių ligų klinikinė
. farmakologija
(mokamas)
157 Retųjų ligų aktualijos. Paveldima

11
širdies ir kraujagyslių sistemos
patologija
(mokamas)
158

Elektrokardiografiniai ir
. kardiopulmoniniai krūvio mėginiai
(įvadinis kursas)
(mokamas)

159
.

Kraujagyslių ultragarsinė
diagnostika
(dalinai mokamas)

160

Įgimtos širdies ydos suaugusiems –
. diagnostikos ir gydymo ypatumai
(dalinai mokamas)
161 Įgimtų širdies ydų klinika,
. diagnostikos metodai, gydymo
ypatumai
(dalinai mokamas)
162
. Plautinės hipertenzijos diagnostika ir
gydymas
(mokamas)
163

Aktualūs vaikų kardiologijos
. klausimai ir praktinė EKG
(dalinai mokamas)

164
.

Vaikų kardiologijos pagrindai
(mokamas)

.

Vaikų pulmonologijos pagrindai
(dalinai mokamas)

165
166

Prof. G. Marinskis

Doc. J. Čelutkienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams

144

4

Doc.
G. Vilkevičius

gydytojams kraujagyslių chirurgams,
šeimos gydytojams, gydytojams
radiologams, gydytojams, atliekantiems
echoskopiją

36

10

Mokslo darb.
L. Gumbienė

gydytojams kardiologams, šeimos
gydytojams

36

5

Lekt.
D. Liekienė

gydytojams vaikų kardiologams,
gydytojams neonatologams, vaikų ligų
gydytojams, šeimos gydytojams

36

5

36

8

36

10

36

10

36

10

36

8

36

8

36

12

36

12

36

12

36

8

36

8

36

8

gydytojams kardiologams, gydytojams
vaikų kardiologams, gydytojams
Lekt.
pulmonologams, gydytojams
L. Gumbienė
reumatologams ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams
VAIKŲ LIGŲ KLINIKA
gydytojams vaikų kardiologams, visų
Doc.
specialybių vaikų ligų gydytojams,
O. Kinčinienė
šeimos gydytojams
gydytojams vaikų kardiologams, visų
Doc.
specialybių vaikų ligų gydytojams,
O. Kinčinienė
šeimos gydytojams
gydytojams vaikų pulmonologams, visų
Doc. S. Dumčius
specialybių vaikų ligų gydytojams,
šeimos gydytojams

Aktualūs naujagimių širdies ir
. kraujagyslių sistemos ligų ir
hemodinamikos sutrikimų klausimai
(mokamas)

Doc.
R. Vankevičienė

. Naujagimių echoskopiniai tyrimai
(mokamas)

Doc.
R. Vankevičienė

. Naujagimių intensyvioji terapija
(mokamas)

Lekt. A. Liubšys

167

168

169
.

Naujagimių patologijos rinktiniai
klausimai
(dalinai mokamas)

Prof.
N. Drazdienė

170
. Svarbiausios naujagimių ligos
(dalinai mokamas)

Prof.
N. Drazdienė

171
.
Aktualūs vaikų intensyviosios
terapijos klausimai
(dalinai mokamas)
172

Echoskopijos tyrimų pagrindai vaikų
. intensyviosios terapijos skyriuose
(dalinai mokamas)
173 Skubios pagalbos teikimo aktualijos

vaikų kardiologams, šeimos
gydytojams, vaikų ligų gydytojams,
gydytojams akušeriams ginekologams,
gydytojams genetikams

Doc.
V. Žilinskaitė

Doc.
V. Žilinskaitė
Doc.

gydytojams neonatologams, vaikų ligų
gydytojams, šeimos gydytojams
gydytojams neonatologams, vaikų ligų
gydytojams, vaikų intensyviosios
terapijos gydytojams, šeimos
gydytojams
gydytojams neonatologams, vaikų ligų
gydytojams, vaikų intensyviosios
terapijos gydytojams, šeimos
gydytojams
gydytojams neonatologams, vaikų ligų
gydytojams, vaikų intensyviosios
terapijos gydytojams, šeimos
gydytojams
gydytojams neonatologams, vaikų ligų
gydytojams, vaikų intensyviosios
terapijos gydytojams, šeimos
gydytojams
vaikų intensyviosios terapijos
gydytojams, gydytojams
anesteziologams reanimatologams,
vaikų ligų gydytojams, gydytojams
vaikų hematologams, gydytojams vaikų
kardiologams, gydytojams vaikų
neurologams
vaikų intensyviosios terapijos
gydytojams, gydytojams
anesteziologams reanimatologams
vaikų ligų gydytojams, šeimos

12
vaikų priėmimo ir skubios pagalbos
skyriuje
(dalinai mokamas)
174 Aktualūs vaikų neurologijos
. klausimai
(dalinai mokamas)
175
Infekcinių ligų imunoprofilaktika
.
(mokamas)

V. Žilinskaitė

Doc.
J. Grikinienė
Prof. V. Usonis

176
. Rinktiniai vaikų reumatologijos,
gastroenterologijos ir infekcinių ligų
klausimai
(dalinai mokamas)

Doc.
V. Panavienė

. Vaikų alerginės ligos
(dalinai mokamas)

Prof. R. Ėmužytė

. Vaikų alergologija
(mokamas)

Prof. R. Ėmužytė

. Vaikų dietologija
(mokamas)

Doc. V. Urbonas

177

178

179

180
.

Vaikų epilepsija ir miego sutrikimai
(mokamas)

Doc. J. Grikinienė

181
. Vaikų gastroenterologija
(dalinai mokamas)
Vaikų infekcinių ligų rinktiniai
. klausimai
(dalinai mokamas)
183 Vaikų ligos bendrosios praktikos
. gydytojams
(dalinai mokamas)
184
Vaikų medžiagų apykaitos ligos
.
(dalinai mokamas)

Doc. V. Urbonas

182

185
.

Vaikų nefrologija
(dalinai mokamas)

187
.

Vaikų reumatinės ligos
(mokamas)

Vaikų somatinių ligų gydymo
. principai
(mokamas)
189 Vaikų uždegiminės jungiamojo
. audinio ligos ir vaskulitai
(mokamas)
190
Retos vaikų ligos
.
(dalinai mokamas)
Aktualūs vaikų reumatinių ligų
. klausimai
(dalinai mokamas)

36

10

vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams

36

10

36

10

36

10

36

8

36

8

36

8

36

10

vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams, gydytojams
reumatologams, gydytojams vaikų
reumatologams, gydytojams vaikų
gastroenterologams, infekcinių ligų
gydytojams
gydytojams vaikų alergologams, vaikų
ligų gydytojams, šeimos gydytojams,
gydytojams alergologams ir
klinikiniams imunologams
gydytojams vaikų alergologams, vaikų
ligų gydytojams, šeimos gydytojams,
gydytojams alergologams ir
klinikiniams imunologams
gydytojams vaikų gastroenterologams,
gydytojams gastroenterologams,
gydytojams dietologams ir kitų
profesinių kvalifikacijų gydytojams
vaikų neurologams, šeimos
gydytojams, visų specialybių vaikų ligų
gydytojams
gydytojams vaikų gastroenterologams,
gydytojams gastroenterologams,
gydytojams dietologams ir kitų
profesinių kvalifikacijų gydytojams
vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams

36

10

Doc. V. Urbonas

šeimos gydytojams, vaikų ligų
gydytojams

36

10

vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams

36

8

gydytojams vaikų nefrologams, vaikų
ligų gydytojams, šeimos gydytojams

36

10

36

10

36

10

36

8

36

10

36

10

36

8

Jaun. mokslo darb.
B. Skerlienė
Prof.
A. Jankauskienė
Jaun. mokslo darb.
B. Skerlienė
Doc.
V. Panavienė

188

191

gydytojams vaikų neurologams, vaikų
ligų gydytojams, šeimos gydytojams

Prof. V. Usonis

186
. Vaikų raumenų ligos
(mokamas)

gydytojams, bendrosios praktikos
slaugytojams

Doc. V. Urbonas
Doc.
V. Panavienė
Doc.
R. Čerkauskienė
Doc. V. Panavienė

vaikų ligų gydytojams, gydytojams
vaikų reumatologams, šeimos
gydytojams, gydytojams vaikų
neurologams
gydytojams vaikų reumatologams,
vaikų ligų gydytojams, gydytojams
reumatologams, šeimos gydytojams
vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams
gydytojams vaikų reumatologams,
vaikų ligų gydytojams, gydytojams
reumatologams, šeimos gydytojams
vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams, visų specialybių vaikų ligų
gydytojams
vaikų reumatologams, šeimos
gydytojams, visų specialybių vaikų ligų
gydytojams

13

193
.
194

Vaikų anemijos
(mokamas)

Prof. L. Ragelienė

vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams, vaikų hematologams

36

10

Vaikų hematologija ir onkologija
(dalinai mokamas)

Prof. L. Ragelienė

vaikų ligų gydytojams, šeimos
gydytojams, vaikų hematologams

36

8

36

8

36

8

36

8

36

8

36

8

36

8

36

8

36

8

gydytojams vaikų alergologams, vaikų
gastroenterologams, gydytojams
Prof.
alergologams ir klinikiniams
O. Rudzevičienė
imunologams ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams
gydytojams vaikų alergologams,
Dažniausių vaikų alerginių ligų ir
gydytojams vaikų pulmonologams,
kvėpavimo organų infekcijų
Prof.
gydytojams alergologams ir
diagnostika ir gydymas
O. Rudzevičienė
klinikiniams imunologams ir kitų
(dalinai mokamas)
profesinių kvalifikacijų gydytojams
gydytojams vaikų alergologams, vaikų
gastroenterologams, gydytojams
Maisto alergija
Prof.
alergologams ir klinikiniams
(mokamas)
O. Rudzevičienė
imunologams ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams
gydytojams vaikų alergologams, vaikų
gastroenterologams, gydytojams
Maisto netoleravimas vaikų amžiuje
Prof.
alergologams ir klinikiniams
(mokamas)
O. Rudzevičienė
imunologams ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams
gydytojams vaikų alergologams, vaikų
Vaikų alerginių ir neinfekcinių
gastroenterologams, gydytojams
Prof.
žarnyno ligų diferencinė diagnostika
alergologams ir klinikiniams
O. Rudzevičienė
(mokamas)
imunologams ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams
VIDAUS LIGŲ, ŠEIMOS MEDICINOS IR ONKOLOGIJOS KLINIKA
šeimos gydytojams, vidaus ligų
gydytojams, gydytojams kardiologams,
gydytojams gastroenterologams,
gydytojams reumatologams,
gydytojams pulmonologams, FMR
gydytojams, gydytojams
hematologams, gydytojams
Kraujagyslių ligų aktualijos
Prof. V.Šapoka
nefrologams, gydytojams neurologams,
(mokamas)
gydytojams endokrinologams,
laboratorinės medicinos gydytojams,
gydytojams radiologams, gydytojams
onkologams chemoterapeutams,
onkologams radioterapeutams,
gydytojams anesteziologams
reanimatologams
šeimos gydytojams, vidaus ligų
gydytojams, gydytojams kardiologams,
gydytojams gastroenterologams,
gydytojams reumatologams,
gydytojams pulmonologams, FMR
gydytojams, gydytojams
hematologams, gydytojams
Rinktiniai vidaus ligų klausimai
Prof. V.Šapoka
nefrologams, gydytojams neurologams,
(mokamas)
gydytojams endokrinologams,
laboratorinės medicinos gydytojams,
gydytojams radiologams, gydytojams
onkologams chemoterapeutams,
onkologams radioterapeutams,
gydytojams anesteziologams
reanimatologams
Vidaus ligų pagrindinių sindromų
Prof. V. Šapoka
šeimos gydytojams, vidaus ligų
diferencinė diagnostika
gydytojams, gydytojams kardiologams,
(dalinai mokamas)
gydytojams gastroenterologams,

. Aktualiausios vaikų alerginės ir
virškinimo trakto ligos
(dalinai mokamas)
195
.

196
.

197
.

198
.

199
.

200
.

201
.

14

202

Rinktiniai cukrinio diabeto
diagnostikos ir gydymo klausimai
(dalinai mokamas)

Doc. Ž. Visockienė

Rinktiniai endokrinologijos
klausimai
(mokamas)

Doc.
V. Urbanavičius

Rinktiniai skydliaukės diagnostikos
ir gydymo klausimai
(mokamas)

Lekt.
A. Abraitienė

.

Osteoporozės diagnostika ir gydymas
(dalinai mokamas)

Prof. V. Alekna

.

Geriatrijos aktualijos
(dalinai mokamas)

Prof. V. Alekna

.

Rinktiniai geriatrijos klausimai
(mokamas)

.

Atspaudai ir laikinieji protezai
(mokamas)

.
203
.
204
.
205
206
207

208

gydytojams geriatrams ir visų
profesinių kvalifikacijų terapinio
profilio gydytojams
ODONTOLOGIJOS INSTITUTAS
Prof. V. Alekna

8

36

8

36

8

18

8

72

8

36

10

gydytojams odontologams, gydytojams
odontologams specialistams

18

6

. Burnos gleivinės ligos

Asist.
A. Rimkevičius

gydytojams odontologams, gydytojams
odontologams specialistams

36

8

Modernioji endodontologija gydytojo
. odontologo praktikoje
(mokamas)

Asist.
S. Drukteinis

gydytojams odontologams, gydytojams
odontologams specialistams

24

6

. Odontogeniniai uždegimai

Asist.
J. Povilaitytė

gydytojams odontologams, gydytojams
dontologams specialistams

36

8

18

8

18

6

18

5

24

6

211
212
.

Odontogeninio sinusito radiologinė
diagnostika

Lekt.
D. Ivanauskaitė

. Panoraminės rentgeno nuotraukos
vertinimas ir vertė planuojant
odontologinį gydymą
(mokamas)

Lekt.
D. Ivanauskaitė

213

214
.

215

36

Asist. R. Pletkus

209
210

gydytojams reumatologams,
gydytojams pulmonologams, FMR
gydytojams, gydytojams
hematologams, gydytojams
nefrologams, gydytojams neurologams,
gydytojams endokrinologams,
laboratorinės medicinos gydytojams,
gydytojams radiologams, gydytojams
onkologams chemoterapeutams,
onkologams radioterapeutams,
gydytojams anesteziologams
reanimatologams
gydytojams endokrinologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams ir
visų profesinių kvalifikacijų terapinio
profilio gydytojams
gydytojams endokrinologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams ir
visų profesinių kvalifikacijų terapinio
profilio gydytojams
gydytojams endokrinologams, šeimos
gydytojams, vidaus ligų gydytojams ir
visų profesinių kvalifikacijų terapinio
profilio gydytojams
šeimos gydytojams ir visų profesinių
kvalifikacijų terapinio profilio
gydytojams
vidaus ligų gydytojams, dirbantiems
geriatrijos skyriuose

Tūrinės kompiuterinės tomografijos
galimybės odontologijoje

Lekt.
D. Ivanauskaitė

Vidinių burnos rentgeno nuotraukų
. atvaizdo interpretavimas

Lekt.
D. Ivanauskaitė

gydytojams odontologams, gydytojams
odontologams specialistams,
gydytojams radiologams, gydytojams
veido ir žandikaulių chirurgams,
burnos, veido ir žandikaulių chirurgams
gydytojams odontologams, gydytojams
odontologams specialistams,
gydytojams radiologams, gydytojams
veido ir žandikaulių chirurgams,
gydytojams burnos, veido ir
žandikaulių chirurgams
gydytojams odontologams, gydytojams
odontologams specialistams,
gydytojams radiologams, gydytojams
veido ir žandikaulių chirurgams,
gydytojams burnos, veido ir
žandikaulių chirurgams
gydytojams odontologams, gydytojams
odontologams specialistams,

15
(mokamas)

gydytojams radiologams
gydytojams odontologams, gydytojams
.
odontologams specialistams,
gydytojams veido ir žandikaulių
chirurgams, gydytojams ortopedams
traumatologams, plastinės ir
Žandikaulių bei veido traumos
Doc. L. Zaleckas
rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojams, gydytojams
neurochirurgams, gydytojams
otorinolaringologams, gydytojams
oftalmologams
SVEIKATOS MOKSLŲ INSTITUTAS
REABILITACIJOS, FIZINĖS IR SPORTO MEDICINOS KATEDRA
217 Cerebrinis paralyžius: diagnostika ir
Asist.
FMR gydytojams, logopedams,
. gydymas
L. Mikulėnaitė
kineziterapeutams, ergoterapeutams
(dalinai mokamas)
218
FMR ir kitų profesinių kvalifikacijų
Naujos fizioterapijos priemonės
Asist.
.
gydytojams
(dalinai mokamas)
I. Slivovskaja
216

219

Neurologinių ligonių kalbos,
. kalbėjimo ir komunikacijos
sutrikimų korekcija
(dalinai mokamas)
220 Nugaros skausmai: reabilitacinės ir
. prevencinės priemonės
(dalinai mokamas)
221 Reabilitacija po galvos smegenų
. kraujotakos sutrikimų ir traumų
(dalinai mokamas)
222 Sveikatos ugdymo ir atsigavimo po
. fizinių krūvių priemonės
(dalinai mokamas)
223

8

36

8

18

8

Lekt. D. Janonienė

logopedams, ergoterapeutams,
kineziterapeutams, psichologams, visų
profesinių kvalifikacijų gydytojams

36

8

Lekt.
I. E. Jamontaitė

FMR, sporto medicinos ir kitų
profesinių kvalifikacijų gydytojams

36

8

Lekt.
I. E. Jamontaitė

FMR, sporto medicinos ir kitų
profesinių kvalifikacijų gydytojams

36

8

Asist.
J. Indriūnienė

FMR, šeimos ir kitų profesinių
kvalifikacijų gydytojams

18

8

36

12

visų profesinių kvalifikacijų
slaugytojams

36

12

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams ir slaugytojams

36

10

SLAUGOS KATEDRA
visų profesinių kvalifikacijų
Lekt.
slaugytojams ir akušeriams
Z. Gerasimovič

.

Hospitalinių infekcijų valdymas
(dalinai mokamas)

.

Intensyviosios slaugos naujovės
(dalinai mokamas)

Prof. N. Fatkulina

.

Klinikinė slauga
(mokamas)

Prof.
D. Kalibatienė

Nėščiųjų mitybos principai. Žindymo
teorija ir praktika
(dalinai mokamas)

Doc.
V. Ožeraitienė

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams ir slaugytojams,
akušeriams, visuomenės sveikatos
specialistams

36

20

Prof. N. Fatkulina

visų profesinių kvalifikacijų
slaugytojams, dirbantiems operacinėse

12

12

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams ir slaugytojams

36

10

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams ir slaugytojams

36

6

visų profesinių kvalifikacijų
slaugytojams

36

20

visų profesinių kvalifikacijų
slaugytojams, akušeriams

36

20

224
225
226
.
227

36

Operacinės slaugytojo vaidmuo
. laparoskopinių operacijų metu
(dalinai mokamas)

228
.

Paliatyvi pagalba
(mokamas)

Prof.
D. Kalibatienė

.

Sergančiųjų cukriniu diabetu slauga
(dalinai mokamas)

Lekt.
A. Mikaliūkštienė

.

Slaugytojų kompetencijos plėtra
(daliniai mokamas)

Prof. N. Fatkulina

.

Slaugos standartai
(dalinai mokamas)

Prof.
D. Kalibatienė

229
230
231
232

Smurto artimoje aplinkoje apraiškų
. atpažinimas
(dalinai mokamas)
233 Suaugusio žmogaus gaivinimas

Prof. N. Fatkulina

visų profesinių kvalifikacijų
gydytojams ir slaugytojams

12

18

Prof. N. Fatkulina

visų profesinių kvalifikacijų

16

20

16
(dalinai mokamas)
234

slaugytojams

VISUOMENĖS SVEIKATOS KATEDRA
šeimos gydytojams, darbo medicinos ir
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai
.
Lekt.
kitų profesinių kvalifikacijų
(bendras darbo medicinos kursas)
J. Stanislavovienė
gydytojams, atliekantiems
(mokamas)
profilaktinius sveikatos tikrinimus

Pastabos:
1. Paraiškos tobulinimui priimamos iki 2017 m. rugsėjo 30 d.
2. Paraiškos formą galima atsispausdinti VU Medicinos fakulteto internetinėje svetainėje: www.mf.vu.lt
3. Paraiškas siųsti adresu:
VU Medicinos fakultetas
Gydytojų tobulinimo skyrius
Santariškių g. 2
08406 Vilnius
4. Dėl neaiškumų kreiptis telefonu: (85) 236 52 66
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7

