
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija  
„Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla:  

teorija ir  praktika 2017“ 
  

Dalyvių apklausos rezultatai 
2017 07 28-30 



Anketos	sta*s*ka	

	
• 	Dalyvių	skaičius	–	159	
	
• 	Anketą	atsakė	–	37		(23%)	
	
	



Kaip	ver*nate	konferencijos	mokslinės	programos	
turinį?		



Lektorių	pranešimų	konferencijos	mokslinėje	
programoje	var*nimas	(I)	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R.	Uktveris	-	Vaikų	urogenitalinės	sistemos	ultragarsinių…
L.	Jazukevičius	-	Regeneracinė	veido	odos	chirurgija.…

A.	Ulys	-	Prostatos	ultragarsinė	diagnostika
A.	Žalimas	-	Inkstų	navikų	ultragarsinis	tyrimas.…
P.	Bosas	-	Intraoperaciniai	ultragarsiniai	tyrimai…

N.	Balčiūnas	-	Peirono	ligos	ir	akmenligės	diagnostika.…
A.	Cimbalas	-	Naujausi	diagnostikos	tyrimai…

R.	Riauka	-	Ultragarsinis	tyrimas	ir	jo	vieta	šiuolaikinėje…
V.	Gedvilaitė	-	Krūtinės	ląstos	ultragarsiniai	tyrimai

M.	Radzina	-	Hiperechogeniškų	inkstų	navikų	diagnostika
J.	Valaikienė	-	Klinikinės	neurosonologijos	naujienos	2017

M.	Radzina	-	Kontrastiniai	ultragarsiniai	tyrimai…
R.	Lukšaitė	-	Kontrastiniai	ultragarso	tyrimai	Lietuvoje.…

A.	Samuilis	-	Ultragarsinių	tyrimų	klasifikacija.…

Puikiai

Gerai

Vidutiniškai

Prastai

Nevertinama



Lektorių	pranešimų	konferencijos	mokslinėje	
programoje	var*nimas	(II)	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S.	Rutkauskas	-	Pacientų	(sportininkų)	ištyrimas
A.	Šukys	-	Kelio	ir	čiurnos	sąnarių	ultragarsinis	ištyrimas

S.	Rutkauskas	-	Sportinių	traumų	ultragarsinė	diagnostika
A.	Grubinskas	-	Kelio	priekinės	srities	patologijos…

L.	Šiupšinskas	-	Sportininko	apatinių	galūnių	funkcinė…
R.	Žitkauskas	-	Kūdikių	klubo	sąnarių	ultragarsinis…

L.	Zaleckas	-	Veido	ir	kaklo	ultragarsinė	diagnostika	ir…
E.	Mišeikytė	Kaubrienė	-	Ultragarsinė	sritinių…

R.	Komiagienė	(vietoj	A.	E.	Tamošiūno)	-	Melanomos…
R.	Komiagienė	-	Pradinis	radiologinis	ištyrimas…
A.	Arlauskienė	-	Ultragarsinis	tyrimas	pirmuoju…

D.	Artmonienė	-	Didintos	krūties	ultragarsinė	diagnostika
J.	Vitko	-	Kiaušidžių	patologijos	ultragarsinis	tyrimas

R.	Mardosienė	-	Pilvo	sienos	nervų	blokados	ultragarso…
A.	Mačionis	-	Tulžies	latakų	cholangiostomija/	plastika.…

D.	Mitraitė	-	Pilvaplėvės	ertmės	pūlinių	ultragarsinė…
J.	Valantinas	-	Pilvo	organų	ultragarsinė	diagnostika
R.	Komiagienė	(vietoj	A.	E.	Tamošiūno)	-	Melanomos…

Puikiai

Gerai

Vidutiniškai

Prastai

Nevertinama



A.	Samuilis	-	Ultragarsinių	tyrimų	klasifikacija.	Kontras*niai	
ultragarsiniai	tyrimai	ir	jų	indikacijos		



R.	Lukšaitė	-	Kontras*niai	ultragarso	tyrimai	Lietuvoje.	Klinikiniai	
atvejai	



M.	Radzina	-	Kontras*niai	ultragarsiniai	tyrimai	pediatrijoje	



J.	Valaikienė	-	Klinikinės	neurosonologijos	naujienos	2017	



M.	Radzina	-	Hiperechogeniškų	inkstų	navikų	diagnos*ka	



V.	Gedvilaitė	-	Krū*nės	ląstos	ultragarsiniai	tyrimai	



R.	Riauka	-	Ultragarsinis	tyrimas	ir	jo	vieta	šiuolaikinėje	
o\almologijoje	



A.	Cimbalas	-	Naujausi	diagnos*kos	tyrimai	o\almologijoje	



N.	Balčiūnas	-	Peirono	ligos	ir	akmenligės	diagnos*ka.	Indikacijos	
litotripsijai	



P.	Bosas	-	Intraoperaciniai	ultragarsiniai	tyrimai	atliekant	
laparoskopines	operacijas	



A.	Žalimas	-	Inkstų	navikų	ultragarsinis	tyrimas.	Indikacijos	
mikroinvaziniams	gydymo	metodams	ir	stebėjimui	



A.	Ulys	-	Prostatos	ultragarsinė	diagnos*ka	



L.	Jazukevičius	-	Regeneracinė	veido	odos	chirurgija.	Metodas	ir	
rezultatai	



R.	Uktveris	-	Vaikų	urogenitalinės	sistemos	ultragarsinių	tyrimų	
ypatumai	



J.	Valan*nas	-	Pilvo	organų	ultragarsinė	diagnos*ka	



D.	Mitraitė	-	Pilvaplėvės	ertmės	pūlinių	ultragarsinė	diagnos*ka	



A.	Mačionis	-	Tulžies	latakų	cholangiostomija/	plas*ka.	Kas	
svarbu	ultragarsinėje	diagnos*koje	



R.	Mardosienė	-	Pilvo	sienos	nervų	blokados	ultragarso	
kontrolėje	



J.	Vitko	-	Kiaušidžių	patologijos	ultragarsinis	tyrimas	



D.	Artmonienė	-	Didintos	krū*es	ultragarsinė	diagnos*ka	



A.	Arlauskienė	-	Ultragarsinis	tyrimas	pirmuoju	nėštumo	
trečdaliu:	vaisiaus	patologijos	diagnos*kos	galimybės	



R.	Komiagienė	-	Pradinis	radiologinis	ištyrimas	diagnozavus	odos	
melanomą	



R.	Komiagienė	(vietoj	A.	E.	Tamošiūno)	-	Melanomos	metastazių	
kompleksinis	radiologinis	vaizdinimas	



E.	Mišeikytė	Kaubrienė	-	Ultragarsinė	sri*nių	limfmazgių,	sergant	
melanoma,	vizualizacija	



L.	Zaleckas	-	Veido	ir	kaklo	ultragarsinė	diagnos*ka	ir	jos	
pa*kimumas	



R.	Žitkauskas	-	Kūdikių	klubo	sąnarių	ultragarsinis	tyrimas	pagal	
prof.	R.	Graf'ą	ir	jo	atlikimo	problemos	



L.	Šiupšinskas	-	Spor*ninko	apa*nių	galūnių	funkcinė	diagnos*ka	



A.	Grubinskas	-	Kelio	priekinės	sri*es	patologijos	ultragarsinė	
diagnos*ka	



S.	Rutkauskas	-	Spor*nių	traumų	ultragarsinė	diagnos*ka	



A.	Šukys	-	Kelio	ir	čiurnos	sąnarių	ultragarsinis	ištyrimas	



S.	Rutkauskas	-	Pacientų	(spor*ninkų)	ištyrimas	



Komentarai	ir	pastabos	apie	konferencijos	mokslinę	
programą	(I)	

•  Reikia atsinaujinti. Pradeda kartotis. Mokslinė - praktinė konferencija? Ar 

tikrai? Gal keisti pavadinimą reikia 

•  Visumoje - puiki konferencija, puikus renginys 

•  Kaimo ambulatorija geriau būtų po pranešimų, kad nesidubliuotų, tada 

galėtume prisidėti 

•  Jei į programą įtraukiamas reklaminis pranesimas, nesusijęs su 

konferencijos tema, būtų korektiška jį įvardinti kaip reklaminį (kalbu apie L. 

Jazukeviciaus pranešimą ir savo klinikos reklamą) 

•  Net su sonoskopija nelabai susiję pranešimai buvo įdomūs ir paįvairinantys 

kontekstą 



Komentarai	ir	pastabos	apie	konferencijos	mokslinę	
programą	(II)	

•  Konferencija puiki. Ačiū organizatoriams   

•  Problemos su anglų kalba (bet čia mano problemos)   

•  Nepatiko preliminarios ir realios paskaitų programos skirtumai, gan nemaži, 

nes pagal tai planuojamas dalyvavimas 

•  Puiki programa, nes apima įvairias sritis. Labai įdomi naujovė - Kaimo 

ambulatorija 



Kaip	ver*nate	konferencijos	eigą?		



Kaip	ver*nate	konferencijos	metu	vykusią	laisvalaikio	
programą?		



Kaip	ver*nate	konferencijos	sekretoriato	darbą?		



Kaip	ši	konferencija	a**ko	Jūsų	lūkesčius?		



Ar	rekomenduotumėte	šią	konferenciją	savo	kolegoms?	
		



Kokios	konferencijos	temos	Jums	būtų	aktualios	kitose	
konferencijose?	(I)	 		

•  Įvairių sričių limfmazgių diferencinė diagnostika 

•  Daugiau temų susijusių su sąnarių patologija, ištyrimu ir gydymo taktika 

•  Dubens dugno ultragarsinis tyrimas, šlapimo nelaikymas, nervų ultragarsinis 

tyrimas, riešo kanalo UG tyrimas, skydliaukės difuzinės ligos, BIRADS, 

gimdos patologija, onkologinio paciento UG sekimas, blužnies patologija, 

klubo sąnario patologija, pilvo sienos išvaržos, kepenų kraujotakos tyrimas ir 

cirozė.   

•  Kojų arterinės kraujotakos ištyrimo algoritmas, kojų veninės kraujotakos 

ištyrimo algoritmas kraujotakos ne pakankamumo požiūriu (ne trombozių), 

kaklo kraujotakos tyrimo radiai, jų vertinimas ir tolimesnė taktika konkračiais 

atvejais   



Kokios	konferencijos	temos	Jums	būtų	aktualios	kitose	
konferencijose?	(II) 		

•  Periferinių nervų UG. Galimybė atlikti blokadas 

•  Pasigedau skydliaukės problemų, visada aktuali ūmių pilvo būklių 

diagnostika, gal būtų naudinga ir pilvo traumų echoskopijos ypatybių 

priminimas. Visai naudinga kada nors būtų aptarti ir metodologijos 

problemas, echoskopinio ištyrimo protokolo suvienodinimą 

•  Išvaržos. Poodiniai dariniai 

•  Radiologinė diagnostika, ultragarsinė diagnostika, vidaus, vaikų ligų 

diagnostika ir kitos   

•  Kitų odos ir paodžio darinių tyrimai ir vertinimas. Inkstų parenhiminių ligų UG 

diagnostika. Inkstų kraujotakos tyrimai ir vertinimas. Kojų arterijų UG 

diagnostika, ligos, vertinimas, sekimo taktika   



Kokios	konferencijos	temos	Jums	būtų	aktualios	kitose	
konferencijose?	(III)	

•  Norėtųsi pilvo organų ultragarsinės diagnostikos temų, kuo daugiau ir įvairių 

•  Krūtų echoskopija, virškinamojo trakto organų ultragarsinis tyrimas 

•  Antrojo nėštumo trimestro patikra galimos vaisiaus įgimtos ydos echo 

vaizdai   

•  Ir kartojimas yra mokslų motina   

•  Raumenų, sąnarių, sausgyslių ir raiščių ultragarsinė diagnostika. Sporto 

medicina ir diagnostika 



Bendri	komentarai,	pastabos	ir	pasiūlymai	(I)		

•  Manau buvo puikiai organizuota 

•  Maistas tragiškas   

•  Dauguma pranešimų kartojasi, girdėti kitose konferencijose. Prastas 

maistas. Pasigedau A. Mačionio žadėtų klinikinių atvejų internetiniame 

puslapyje   

•  Viskas konferencijoje buvo puiku, tačiau maistas... prastokas. Ir stovėti laukti 

eilėje 15 min. Ar ne geriau būtų švediško stalo principu ? Šeštadienį šašlykai 

buvo neiškepę..:(   

•  Konferencija patiko, gavau pakankamai naujos informacijos. Vertinau man 

aktualius pranešimus 



Bendri	komentarai,	pastabos	ir	pasiūlymai	(II)		

•  Laimės ir ištvermės organizatoriams   

•  Gal galėtumėte leisti žmonėms rinktis kurią dieną dalyvauti (temos apėmė 

labai platų spektrą ir tikrai ne visiems viskas yra aktualu), taip manau, kad 

daugiau pritrauktumėte specialistų iš įvairių sričių. Pvz.: stomatologus, 

šeimos gydytojus ir t.t. O jūsų silpnoji stipriai vieta yra maitinimas. Buvo 

žmonių, kuriems tiesiog neliko maisto :(   

•  Labai naudinga tiek informacijos, tiek bendrystės prasme   

•  Visiems ačiū  

•  Viskas puiku, ačiū   



Bendri	komentarai,	pastabos	ir	pasiūlymai	(III)		

•  Dubliavosi praktines mokyklos ir paskaitų laikas. Trūko pertraukų ir laisvo 

laiko tarpų. Bendras įspūdis geras. Gal galėtų būti rudeninis stovyklos 

laikas, pvz. rugsėjis. Arba organizuoti kas antri metai   

•  Gera nuotaika, puikus oras ir graži gamta - labai gera vieta vasaros 

konferencijai. Beje, kelias į sodybą neįtikėtinai prastas, duobėtas ir siauras, 

tačiau geros nuorodos, tad lengva surasti. Puikus sekretoriato darbas - 

jaučiama kultūra ir pagarbus bendravimas. Labai dėkoju už įdomiai ir 

naudingai praleistą laiką  

•  Norėtusi daugiau praktinių mokyklėlių kaip būdavo anksčiau. Salės 

užtemdymas ne visada buvo pakankamas. Ačiū ir sėkmės   



Ačiū	
	

Lietuvos ultragarso asociacijos sekretoriatas: 
EVENTAS | Ramunė Balnionytė 
Mob.: +370 620 20098 
El. paštas: LUA@eventas.lt 
www.ultragarsas.lt  


