
 
 
 
 
 

 

 

Onkologijos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų 
atstovų patirties pasidalinimo ir gebėjimų stiprinimo  

RENGINIO PROGRAMA 

2021 m. vasario 4 d. 

9.45-9.55  Dalyvių prisijungimas nuotoliniu būdu 

9.55-10.00 Atidarymas 

10.00-10.30 Europos komisijos iniciatyvos kovojant su vėžiu ir bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais svarba  
Vytenis Povilas Andriukaitis, PSO Europos biuro spec. patarėjas, kadenciją 
baigęs eurokomisaras sveikatai ir maisto saugai. 
 

10.30-10.50 

 

Pacientų organizacijų vaidmuo sveikatos sistemoje  
Prof. Augustina Jankauskienė, VULSK direktorė Inovacijoms   
 

 

10.50-11.10 

Onko-pacientų atstovavimas ir gynimas – asociacijos „Kraujas” įdirbis ir  
sėkmės istorija 
Ieva Drėgvienė, asociacijos „Kraujas” direktorė 
 

11.10 -11.20 Pagalba su onkologine liga  susidūrusiems suaugusiems Baltarusijoje 
Valiantsina Kazukevich, Pagalbos onkologiniams pacientams centro „Pora” 
vadovė 
 

11.20-11.35 Pagalbos onkologiniams pacientams centro patirtis 
Iryna Zhykhar,  Pagalbos onkologiniams pacientams centro „In the Name of 
Life” direktorė 
 

11:35-11:45 Diskusija: tarp institucinio bendradarbiavimo reikšmė -  ką turėtume 
padaryti tam, kad pagerintume pacientų gyvenimo kokybę 
 

11.45-11.55 Pertraukėlė 

11.55-12.10 Inovatyvios laparoskopinės chirurgijos paslaugos onko pacientams 
Grodno universitetinėje ligoninė 
Aleksandr Pravorov, Grodno universitetinės ligoninės Onko-urologijos 
skyriaus vedėjas 
 

 

12.10-12.30 

Inovacijų reikšmė onko urologijoje. Laparoskopijos ir kitų minimaliai 
invazinių chirurginių metodų privalumai 
Doc. Albertas Čekauskas, VULSK Urologijos centro Urologijos skyriaus 
vedėjas – gydytojas 
 



 
 
 
 
 

 

12.30-12.50 Inovacijų medicinoje vertė onkologiniams pacientams  – laparoskopinė 
chirurgija ginekologijoje  
Doc.Vilius Rudaitis, VULSK Akušerijos ir ginekologijos centro Ginekologijos 
skyriaus vedėjas- gydytojas  
 

12.50-13.10 Inovacijų medicinoje vertė onkologiniams pacientams  – laparoskopinė 
chirurgija pilvo chirurgijos srityje 
Dr. Donatas Danys,  VULSK Pilvo chirurgijos centro Abdominalinės 
chirurgijos gydytojas  
 

 

13.10-13.40 

Viso gyvenimo skiepijimo programos svarba vyresnių ir imunosupresuotų 
asmenų populiacijai 
Prof. Ligita Jančorienė, VULSK Infekcinių ligų centro vadovė, infekcinių ligų 
gydytoja  
 

13.40-13.50 Klausimai ir atsakymai 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Onkologijos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų 
atstovų patirties pasidalinimo ir gebėjimų stiprinimo  

RENGINIO PROGRAMA 

2021 m. vasario 5 d.  

 

9.50-10.00 Dalyvių prisijungimas nuotoliniu būdu 

10.00-11.00 Sėkmingas paciento ir gydytojo komunikavimas ir bendradarbiavimas 
Dr. Giedrė Bulotienė,  Nacionalinio vėžio instituto gydytoja psichiatrė 
psichoterapeutė 
 

11.00-12.00  Psichologinė sveikata ir onkopsichologinė pagalba  
Dr. Giedrė Bulotienė,  Nacionalinio vėžio instituto gydytoja psichiatrė 
psichoterapeutė 
 

12.00-12.10 Pertraukėlė 

12.10-12.55 Mitybos vaidmuo onkologinių pacientų gyvenimo kokybės gerinime 
Evelina Cikanavičiūtė, VULSK Hepatologijos, gastroenterologijos ir 
dietologijos centro gydytoja dietologė  
 

12.55-13.55  Fizinis aktyvumas ir reabilitacija po onkologinės ligos                                                                                                                             
Jolanta Paškevičienė, Nacionalinio vėžio instituto Fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytoja 
 

13.55-14.05 Klausimai ir atsakymai 

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. 

 


