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Lietuvos ortopedų traumatologų draugijos konferencija  
Mokomoji diena 

Čiurnos trauma: kulkšnelių, šokikaulio, kulnakaulio lūžiai ir jų gydymas 
 

Kvietimas 

2015 balandžio 24 d.  viešbutyje „Park Inn by Radisson Kaunas“, K. Donelaičio 27, Kaunas,  Lietuvos 

ortopedų traumatologų draugija organizuoja konferenciją: „Mokomoji diena. Čiurnos trauma: 

Kulkšnelių, šokikaulio, kulnakaulio lūžiai ir jų gydymas “. 

Mokomoji diena – tai išsamus apžvalginis kursas pasirinkta tematika, skirtas LOTD nariams, jauniesiems 

gydytojams, rezidentams, tačiau laukiami ir patyrę specialistai. Tema parenkama norint padėti 

rezidentams/gydytojams gilinti ortopedines traumatologines žinias kasdieninėje praktikoje. 

Šių metų pasirinkta tema: čiurnos trauma: kulkšnelių, šokikaulio, kulnakaulio lūžiai ir jų gydymas. Tai 
dažnai pasitaikančios traumos, todėl šios konferencijos metu bus stengiamasi išsamiai jas apžvelgti, 
remiantis naujausiomis mokslinėmis žiniomis. Skaityti pranešimų į mokomąją dieną planuojama 
pakviesti atitinkamus nagrinėjamos srities specialistus: radiologus, reabilitologus bei čiurnos/pėdos 
srities ortopedus traumatologus.  
Po dėstomosios dalies, kiekvienas konferencijos dalyvis galės pasitikrinti įgytas žinias – laikyti 
egzaminą. Du, geriausiai egzaminą išlaikę, dalyviai bus apdovanoti specialiais LOTD prizais – po 1000 
EUR konferencijos/stažuotės išlaidoms padengti. Vienas prizas bus skirtas LOTD nariui ortopedijos 
traumatologijos gydytojui rezidentui, kitas LOTD nariui gydytojui ortopedui traumatologui. 
 
 
Programa: 

1. 9:00-9:45. Registracija. 

2. 9:45-10:00. Įžanginis žodis. 

3. 10:00-11:30. Anatomija, diagnostika, klasifikacija, reabilitacinis gydymas: 

 10:00-10:20. Klinikinė anatomija. (KKL. Gyd. ortopedas traumatologas A. Sipavičius). 

 10:25-10:45. Radiologinė anatomija. Radiologinės diagnostikos galimybės (UG, KT, MRT, 

rentgenologinis ištyrimas). (LSMU. Gyd. radiologas dr. S. Rutkauskas). 

 10:50-11:10. Čiurnos sąnario traumos epidemiologija. Kulkšnelių lūžių mechanizmai ir 

klasifikacija. (LSMU. Gyd. ortopedas traumatologas J. Stučinskas). 

 11:15-11:25. Čiurnos traumos reabilitacinis gydymas. (LSMU. Gyd. reabilitologas V. 

Trumpickas).  

4. 11:30-12:30. Pietų pertrauka. 

5. 12:30-15:10. Operacinis gydymas: 
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 12:30-13:00. Kulkšnelių lūžių operacinis gydymas. (LSMU. Gyd. ortopedas traumatologas 

V. Kimtys). 

 13:05-13:25. Blauzdikaulio užpakalinio krašto lūžis: osteosintezės indikacijos ir metodai. 

(KKL. Gyd. ortopedas traumatologas S. Širvinskas). 

 13:30-13:50. Kada tikslinga fiksuoti tibiofibuliarinę sindezmozę ir kaip? (LSMU. Gyd. 

ortopedas traumatologas V. Kimtys).  

 13:55-14:15. Šokikaulio lūžių klasifikacija, gydymo principai ir osteosintezės metodai. 

(KKL. Gyd. ortopedas traumatologas A. Sipavičius). 

 14:20-14:50. Kulnakaulio lūžių klasifikacija, gydymo principai ir osteosintezės metodai. 

(KKL. Gyd. ortopedas traumatologas A. Slavinskas). 

 14:55-15:10. Apibendrinimas/“Take-home message“. (LSMU. Gyd. ortopedas 

 traumatologas prof. Š. Tarasevičius). 

6. 15:15-16:15. Egzaminas (testas). 

7. 16:45-17:00. Egzamino rezultatų paskelbimas ir apdovanojimai. 

8. 17:00. Vakarienė.  

Konferencijos mokslinės dalies trukmė 6 valandos, bus išduodami sertifikatai.  

Dalyvio mokestis: 

 Iš anksto užsiregistravusiems LOTD nariams – nemokamai,  

 Medicinos studentams dalyvavimas nemokamas (būtina išankstinė registracija ir studento 

statusą patvirtinantis dokumentas), 

 Iš anksto neužsiregistravusiems arba ne LOTD nariams – 30 EUR.  

 

Išankstinė registracija iki 2014 balandžio 19 d., administratorius@ltod.lt atsiųsti: vardas, pavardė, 

darbovietė, pareigos, gimimo data. 

 
Pagarbiai, 
LOTD Prezidentas 
Šarūnas Tarasevičius 
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