LVNA VI-oji metinė konferencija
Inovacijos dalyvumui
2019.11.29
8.30 - 9.00 Registracija
9.00 - 9.15 Įžanginis žodis
I sesija.
9.15 - 10.45 Cerebrinį paralyžių turinčių vaikų valgymo ir rijimo vertinimas ir terapijos.
Dr. Karen van Holst, Sandra de Groot
10.45 – 11.30 Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos vertinimas HINE testu
Prof. Leena Haataja
11.30 – 12.15 Raidos sutrikimas ir genetika. Ištyrimo galimybės.
Doc. Virginija Ašmonienė
12.15 - 12.45 Kava
II sesija.
12.45 -13.30 Autizmo spektras gyvenime: nuo ... iki
Kristina de Vitte, Lina Šriubėnė
13.30 – 14.00 Neuroįvairovė. Kas yra “normalu”?
Doc. A. Prasauskienė
14.00 – 14.30 Autizmo gydymas: ką, kada, kiek ir kam.
Gyd. I. Bakanienė
14.30 - 15.15 Pietūs. Stendinių pranešimų pristatymas.
15.15 - 15.30 LVNA narių susirinkimas
III sesija
15.30 – 16.00 Kas naujo autizmo fronte? Įspūdžiai iš XII tarptautinio Europos kongreso skirto
autizmo problemoms aptarti
Logoterapeutės Aušra Šlečkienė ir Birutė Stonytė, Psichologė Aistė Urbonavičė
16.00 – 16.20 Funkcinė elektrostimuliacija. Taikymo tikslai ir galimybės.
Kineziterapeutė Gintarė Urbonavičienė, gyd. Indrė Bakanienė
16.20 – 17.00 Šiuolaikinis požiūris į įtvarų kojoms ir avalynės pritaikymą
Kineziterapeutės Inga Leskauskienė ir Gintarė Baškevičiūtė
17.00 – 17.30 Diskusijos

Konferencija vyks Kaune, Tilžės g. 18, LSMU Veterinarijos akademijos posėdžių salėje.
Konferencijos organizatoriai: LSMU Vaikų reabilitacijos klinika ir Lietuvos vaikų negalios
akademija.
Konferencija skirta visų sričių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojams, vaikų chirurgams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, psichologams,
slaugytojoms, logoterapeutams, spec. pedagogams, dailės ir muzikos terapeutams, socialiniams
darbuotojams ir kitiems specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros, ugdymo ir socialinės
apsaugos paslaugas sutrikusios raidos ar funkciją dėl ligos/traumos praradusiems vaikams.
Bus išduodami sertifikatai.
Registracija
Registracijos mokestis ne LVNA nariams – 25 eurai, LVNA nariams registracijos mokestis 10 eurų,
metinis nario mokestis 10 eurų.
Registracijos mokestį prašome pervesti į LVNA sąskaitą Swedbank LT05 7300 0101 4090 1972,
įmonės kodas 303388931. Pastabų laukelyje prašome įrašyti savo pavardę ir:
registracijos mokestis ne LVNA nariams – 25 eurai
arba
registracijos mokestis LVNA nariams 10 eurų, metinis nario mokestis 10 eurų.
Norintiems bus išduodamos sąskaitos faktūros.
Pranešėjai nuo registracijos mokesčio atleidžiami.
Registruotis prašome el. paštu: lopselis@kaunoklinikos.lt. Registruojantis prašome atsiųsti šią
kontaktinę informaciją: vardas, pavardė, specialybė, darbo vieta, el. pašto adresas, telefonas, nurodyti
reikia/nereikia sąskaitos faktūros.
Telefonas pasiteiravimui: 837 260425

