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Vaizdo konferencijos transliacija www.medpraktika.eu
prisijungus tik registruotiems vartotojams*

PROGRAMA
I DALIS. BALANDŽIO 21 D.
Pirmininkauja
14.30–15.28
15.28–15.30
15.30–15.50
15.50–16.10
16.10–16.30
16.30–16.50
16.50–17.10
17.10–17.30
17.30–17.50
17.50–18.30

doc. A. Chomičienė
Dalyvių registracija, prisijungimo testavimas
Įvadinis žodis. Doc. A. Chomičienė
Alerginės ligos ir jų gydymas COVID-19 eroje. Dr. N. Stirbienė
Molekulinė alerginių ligų diagnostika šeimos gydytojo praktikoje. Gyd. L. Griguola
Sunkios alerginės ligos ir jų gydymo galimybės. Prof. L. Malinauskienė
Alerginio rinito kontrolės svarba: šiuolaikinis gydymas. Prof. B. Šitkauskienė
Astmos gydymo tendencijos ir inhaliatoriaus svarba. Gyd. J. Vėbrienė
Atopinis dermatitas ir biologinė terapija. Gyd. A. Astrauskaitė
Anafilaksijos prevencija ir gydymas. Doc. A. Blažienė
Diskusija

Nuotolinė konferencija skirta visų profesinių kvalifikacijų gydytojams.
4 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas bus išduotas tik konferencijos dieną prisijungusiems
unikaliu kodu prie vaizdo konferencijos transliacijos dalyviams.
Pažymėjimai bus išsiųsti el. paštu per 1 mėnesį pasibaigus renginiui.
Nemokama registracija www.medpraktika.lt.
Registruodamiesi į nuotolines konferencijas, prašome teisingai nurodyti savo duomenis, nes nuo to priklauso tolesnis
informacijos pateikimas ir pažymėjimų duomenys (informaciją Jums siunčia ir pažymėjimus generuoja elektroninė sistema).

Nelikus nemokamų vietų, organizatorius pasilieka teisę stabdyti registraciją.
Sustabdžius nemokamą registraciją, mokestis gydytojams – 10 Eur.
Dėl ribotų vietų skaičiaus organizatoriai pasilieka teisę atšaukti dalyvių (apie tai iš anksto informavus), nesusijusių su tos srities
specialybe, kuriems rengiama konferencija, registraciją.
*Svarbu nuotolinės konferencijos dalyviui:
• Kiekvienam užsiregistravusiajam į konferenciją dieną prieš renginį bus išsiųstas unikalus prisijungimo vardas ir slaptažodis.
• Su vienu kodu gali prisijungti tik vienas dalyvis.
• Jei registruojate daugiau dalyvių, būtina nurodyti kiekvieno jų el. pašto adresą.
• Kilus klausimų dėl prisijungimo, prašome susisiekti el. paštu juozas@idejugrupe.lt ar tel. +370 672 48 371.

