
 
 
 
 
 

 

 

„PAŽANGI LAPAROSKOPINĖ CHIRURGIJA - 
EFEKTYVESNIAM VĖŽIO GYDYMUI“ 

Projekto „Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties 
mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino 

regionuose“ baigiamasis renginys 

RENGINIO PROGRAMA 

2021 m. lapkričio 15 d. 

Renginį moderuoja: Rasa Pekarskienė, vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene, Vilniaus 
universiteto ligoninė Santaros klinikos. 

11:50 - 12:00 Dalyvių registracija 

12:00 – 12:10 
Sveikinimo žodis. 
Prof. Feliksas Jankevičius, VULSK generalinis direktorius 

12:10 – 12:15 
Sveikinimo žodis. 
Jungtinio techninio sekretoriato atstovas 

12:15 – 12:25 
Sveikinimo žodis. 
Lazarevič Sergej Nikolaevič, Gardino universitetinės ligoninės, vyriausiasis 
gydytojas 

12:25 - 12:35 Projekto „Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties 
mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino 
regionuose“ įgyvendinimo rezultatų pristatymas ir apžvalga. 
Indrė Klimantavičienė, VULSK Projekto vadovė, l.e.p. Inovacijų ir 
technologijų skyriaus vedėja 

12:35 - 12:55 

 

Laparoskopinės onkochirurgijos pažanga Gardino srityje įgyvendinant 
projektą „Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties 
mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino 
regionuose“. 
Aleksandr Pravorov, Gardino universitetinės ligoninės Onko-urologijos 
skyriaus vedėjas 

 

12:55 – 13:35 
Laparoskopinė storosios ir tiesiosios žarnos vėžio chirurgija. 
Dr. Donatas Danys,  VULSK Pilvo chirurgijos centro Abdominalinės 
chirurgijos gydytojas  

Kodėl onkologinė chirurgija turi būti centralizuota? 
Prof. Tomas Poškus, VULSK Pilvo chirurgijos centro Vyresnysis 
Abdominalinės chirurgijos gydytojas 

13:35 – 13:45 Pertrauka 

 

 

Laparoskopinė prostatos vėžio chirurgija.  
Dr. Albertas Čekauskas, VULSK Urologijos centro Urologijos skyriaus 
vedėjas – gydytojas 



 
 
 
 
 

 

13:45 – 14:30 Laparoskopinė inkstų vėžio chirurgija.  
Dr. Arnas Bakavičius, VULSK Urologijos centro Urologijos skyriaus 
gydytojas urologas 
Retrogradinė ureteropieloskopija viršutinių šlapimo takų urotelio 
karcinomos gydymui. 
Doc. Arūnas Želvys, VULSK Urologijos centro vadovas 

 

14:30 – 15:20 

Endometro abliacija - pacienčių atranka, procedūros atlikimo technika ir 
kaštai.  
Doc. Dr. Vilius Rudaitis, VULSK Akušerijos ir ginekologijos centro 
Ginekologijos skyriaus vedėjas- gydytojas  
Sarginio limfmazgio paieškos atlikimo technika ir medžiagos, naudojant 
minimaliai invazyvius metodus.  
Linas Andreika,  VULSK Akušerijos ir ginekologijos centro Ginekologijos 
skyriaus gydytojas 
Kiaušidžių piktybiniai navikai - ar yra vieta minimaliai invazyviai 
chirurgijai. 
 Doc. Dr. Vilius Rudaitis, VULSK Akušerijos ir ginekologijos centro 
Ginekologijos skyriaus vedėjas- gydytojas 

15:20 – 16:00 
Klausimai ir atsakymai.  
Baigiamosios įžvalgos 

Renginys vyks lietuvių ir rusų kalbomis su sinchroniniu vertimu. 

Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą „Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų 
socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose“ Nr. 
ENI-LLB-1-029. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 

 

 

 

 

 

 

 


