Lietuvos Skausmo draugija
Tarptautinės skausmo studijų asociacijos Lietuvos skyrius
Lithuanian Pain Society
Lithuanian Chapter/International Association for the Study of Pain

Lietuvos skausmo draugijos 17-asis suvažiavimas
SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO IŠŠŪKIAI
Druskininkai, Všį Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“
2022 m. birželio 3-4 d.
Programa

15.00 – 15.10
15.10 – 16.40

16.40 – 17.10
17.10 – 17.50
17.50 – 19.20
19.20 – 20.00
20.00
9.00 – 10.00
10.00 -10.30
10.30 - 12.30

12.30 – 13.45

13.45 – 14.00

I diena
Pradžia
I sesija „Skausmo medicinos praktinės rekomendacijos“
Skausmo klinika ir diagnostika
dr. G.Veličkaitė (LSMU)
Pirminis lėtinis galvos skausmas
prof. A.Vaitkus / I.Banaitytė-Baleišienė (LSMU)
Išplitęs griaučių raumenų skausmas
doc. I.Bilevičiūtė-Ljungar (Karolinska i-tas, Švedija)
Kavos pertrauka
Specialioji sesija Žurnalui „Skausmo medicina“ – 20!
Lietuvos skausmo draugijos leidybinė veikla
doc. A.Ščiupokas (LSMU)
LSD ataskaitinis-rinkiminis posėdis
Fizinio aktyvumo pertrauka
Furšetas
II diena
Pratimai su treniruokliais – propriorecepcijos atgaiva sąnariams ir raumenims
kinez. V.Zaveckas (LSMU)
Kavos pertrauka
II sesija „Skausmo medicinos rinktiniai klausimai“
Skausmas ir malonumas
prof K.Petrikonis (LSMU)
Ūminio pooperacinio skausmo gydymas naujai dr. Alf.Vaitkus (VUL Santaros klinikos)
Opioidai prieš kanabinoidus
prof. E.Kaduševičius (LSMU)
III sesija Klinikinių atvejų iššūkiai ir pamokos
Nugaros apatinės dalies skausmas
dr I.Pancyreva (Centro p-ka, Vilnius)
Veido neuropatinis skausmas
dr. A.Rapalavičius (LSMUL Šeimos k-ka, Kaunas)
Sudėtingas onkologinio skausmo gydymo atvejis dr. I.Baradinskė (Geriatrijos c-as, Šiauliai)
Baigiamas posėdis, 18-ojo suvažiavimo skelbimas

Organizatoriai: Lietuvos skausmo draugija, LSMU MA Neurologijos klinika
Dalyviai: Šeimos gydytojai, gydytojai specialistai, slaugytojai, kineziterapeutai, medicinos psichologai, vaistininkai.
Registracijos mokestis: Su nakvyne dviviečiame kambaryje 50 eurų, LSD nariams (su nario mokesčiu), šeimos
gydytojams, vaistininkams – 40 eurų; registracijos mokestis be nakvynės – 25 ir 15 eurų atitinkamai.
Dalyvio krepšelis: Leidinys „Skausmo diagnostikos ir gydymo rekomendacijos“, žurnalas „Skausmo medicina“ Nr.49,
akademinio tobulinimo pažymėjimas –10 val.
Prašau registruotis draugijos tinklapyje www.skausmomedicina.lt iki 2022-05-25 imtinai. Įvykdžius registracijos
reikalavimus, bus išsiųstas registracijos patvirtinimas. Po 2022-05-25 registracija (+ 10 eurų) galima tik vietoje.

Doc. Arūnas Ščiupokas, LSD prezidentas

