LSMU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2020 M.
Gerb. kolegos, kviečiame registruotis į LSMU organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo kursus adresu https://medas.lsmu.lt/ Registracija į 2020 metų dalinai
valstybės finansuojamus kursus vyks iki 2019 m. rugsėjo 15 dienos. Popierinės paraiškos nepriimamos. Informacinėje sistemoje medas.lsmu.lt galite matyti
siūlomų kursų programas ir sekti, kada bus patvirtinta Jūsų registracija bei išsiųstas kvietimas. Visi duomenys apie išklausytus kursus kaupiami sistemoje.
Eil.
Nr.

Kursas

Kodas

Trukmė

Kaina

Paskirtis

Numatoma kurso
data

Atsakingas
padalinys

1

Dažniausiai pasitaikančios akių
ligos

KMU840

24 val.

144.00 Eur

2

Neinfekcinės vyresnio amžiaus
žmonių akių ligos
Ragenos ir uvealinio trakto
ligos
Regos funkcijos ir jų sutrikimai

KMU636

36 val.

216.00 Eur

KMU637

36 val.

216.00 Eur

biomedicinos, fizinių ar technologinių
mokslų bakalaurams ir magistrams,
optometrininkams
šeimos gydytojams, gyd.
oftalmologams
gyd. oftalmologams

KMU839

24 val.

144.00 Eur

optometrininkams

5

Dažniausiai pasitaikančios akių
ligos

KMU840

24 val.

144.00 Eur

6

Akių traumos

KMU751

36 val.

216.00 Eur

7

Tinklainės ligų diagnostikos ir
gydymo naujienos
Akies ir akiduobės
ultragarsiniai tyrimai
Akiduobės uždegimai

KMU712

36 val.

216.00 Eur

biomedicinos, fizinių ar technologinių
mokslų bakalaurams ir magistrams,
optometrininkams
skubiosios medicinos gydytojams, gyd.
oftalmologams
gyd. oftalmologams

KMU696

72 val.

432.00 Eur

KMU001

36 val.

216.00 Eur

10 Greivso oftalmopatijos

KMU005

36 val.

216.00 Eur

11 Regos funkcijos ir jų sutrikimai

KMU839

24 val.

144.00 Eur

12 Glaukomų diagnostikos ir
gydymo ypatumai
13 Akių ligos šeimos gydytojams

KMU004

36 val.

216.00 Eur

KMU002

36 val.

216.00 Eur

14 Specializuota akušerinė
pagalba

KMU836

16 val.

300.00 Eur

15 Gimdos kaklelio patologija

KMU807

36 val.

600.00 Eur

gyd. akušeriams ginekologams

2020 m.
spalio 22–23 d.

16 Specializuota ambulatorinė
nėščiųjų sveikatos priežiūra

KMU832

16 val.

96.00 Eur

gyd. akušeriams ginekologams

2020 m.
balandžio mėn.

17 Pirminė ambulatorinė nėščiųjų
sveikatos priežiūra

KMU831

16 val.

96.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd. akušeriams
ginekologams

2020 m. kovo mėn.

18 Pirminė akušerinė pagalba

KMU835

16 val.

300.00 Eur

šeimos gydytojams, medicinos
gydytojams, akušeriams

2020 m. kovo mėn.

19 Pirmojo nėštumo trečdalio
vaisiaus ultragarsinis tyrimas
(patikra)
20 Specializuota ambulatorinė
nėščiųjų sveikatos priežiūra

KMU694

16 val.

1000.00 Eur

gyd. akušeriams ginekologams

2020 m. kovo 5–6 d.

KMU832

16 val.

96.00 Eur

gyd. akušeriams ginekologams

2020 m.
vasario mėn.

21 Anestezija ir intensyvioji
slauga. Slaugos specializacija.

KMU697

960 val.

348.00 Eur

nuo 2020 m.
sausio 6 d.

22 Skubios medicinos pagalbos
teikimas vaikams ir
suaugusiesiems. Reanimacinės
pagalbos teikimo principai
traumos ir kritinių būklių metu

KMU763

36 val.

216.00 Eur

2020 m.
spalio 14–16 d.

Anesteziologijos
klinika

23 Ultragarsas (echoskopija)
anesteziologijoje, intensyviojoje terapijoje ir skubiojoje
medicinoje: įvadinis kursas

KMU795

72 val.

432.00 Eur

bendrosios praktikos slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams,
anestezijos ir intensyv. terapijos
slaugytojams
visų specialybių gydytojams,
visų specializacijų slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams,
priėmimo ir skubiosios pagalbos
skyriuose dirbantiems gydytojams ir
slaugytojams
visų specialybių gydytojams,
skubios medicinos gydytojams, gyd.
anesteziologams reanimatologams

Akušerijos ir
ginekologijos
klinika
Akušerijos ir
ginekologijos
klinika
Akušerijos ir
ginekologijos
klinika
Akušerijos ir
ginekologijos
klinika
Akušerijos ir
ginekologijos
klinika
Akušerijos ir
ginekologijos
klinika
Akušerijos ir
ginekologijos
klinika
Anesteziologijos
klinika

2020 m.
gegužės 11–16 d.

Anesteziologijos
klinika

3
4

8
9

2020 m.
lapkričio 23–27 d.

Akių ligų klinika

2020 m.
lapkričio 16–20 d.
2020 m.
lapkričio 2–6 d.
2020 m.
rugsėjo 21–25 d.
2020 m.
balandžio 6–10 d.

Akių ligų klinika

2020 m.
balandžio 13–17 d.
2020 m. kovo 30 d. –
balandžio 3 d.
gyd. oftalmologams
2020 m.
kovo 16–27 d.
gyd. oftalmologams
2020 m.
kovo 16–20 d.
šeimos gydytojams, gyd.
2020 m.
endokrinologams, gyd. oftalmologams vasario 17–21 d.
optometrininkams
2020 m.
vasario 10–14 d.
gyd. oftalmologams
2020 m.
sausio 20–24 d.
šeimos gydytojams
2020 m.
sausio 13–17 d.
medicinos gydytojams, gyd. akušeriams 2020 m.
ginekologams, akušeriams
lapkričio mėn.

Akių ligų klinika
Akių ligų klinika
Akių ligų klinika

Akių ligų klinika
Akių ligų klinika
Akių ligų klinika
Akių ligų klinika
Akių ligų klinika
Akių ligų klinika
Akių ligų klinika
Akių ligų klinika

Eil.
Nr.

Kursas

Kodas

Trukmė

Kaina

24 Trauma ir kraujavimas:
gydymas, prioritetai

KMU833

10 val.

60.00 Eur

25 Fibrooptinė bronchoskopija
ir sunkių kvėpavimo takų
valdymas naudojant
medicininę simuliaciją
26 Skubios medicinos pagalbos
teikimas vaikams ir
suaugusiesiems. Reanimacinės
pagalbos teikimo principai
traumos ir kritinių būklių metu

KMU623

18 val.

108.00 Eur

KMU763

36 val.

27 Europos anesteziologų
draugijos (Edukacinio
komiteto) kursai: motinos
ir vaiko anesteziologija ir
intensyvioji terapija
28 Darbo medicina

KMU613

Paskirtis
skubios medicinos gydytojams, gyd.
anesteziologams reanimatologams,
gyd. chirurgams, gyd. ortopedamstraumatologams
visų specialybių gydytojams, gyd.
anesteziologams reanimatologams

Numatoma kurso
data

Atsakingas
padalinys

2020 m. gegužės 3 d. Anesteziologijos
klinika

2020 m.
balandžio 1–2 d.

Anesteziologijos
klinika

216.00 Eur

visų specialybių gydytojams, visų
2020 m.
specializacijų slaugytojams, išplėstinės
balandžio 1–3 d.
praktikos slaugytojams, priėmimo
ir skubiosios pagalbos skyriuose
dirbantiems gydytojams ir slaugytojams

Anesteziologijos
klinika

36 val.

216.00 Eur

vaikų ligų gyd., gyd. neonatologams,
gyd. akušeriams ginekologams, gyd.
anesteziologams reanimatologams

2020 m.
vasario 12–14 d.

Anesteziologijos
klinika

KMU045

40 val.

246.00 Eur

registracija 2020
metams

Aplinkos ir darbo
medicinos katedra

29 Profilaktinių sveikatos tikrinimų KMU745
tvarkos ir profesinių ligų
diagnostikos naujovės

10 val.

60.00 Eur

registracija 2020
metams

Aplinkos ir darbo
medicinos katedra

30 Profesinės sveikatos priežiūra
įmonėje

40 val.

160.00 Eur

registracija 2020
metams

Aplinkos ir darbo
medicinos katedra

31 Galvos ir kaklo navikų
KMU8112
sarginio limfmazgio biopsijos
metodikos teoriniai ir praktiniai
pagrindai, multidisciplininė
klinikinė reikšmė
32 ANG ligų diferencinė
KMU036
diagnostika

36 val.

216.00 Eur

vidaus ligų gyd., šeimos gyd., darbo
medicinos gyd., visų specializacijų
slaugytojams, išplėstinės praktikos
slaugytojams
vidaus ligų gyd., šeimos gyd., darbo
medicinos gyd., visų specializacijų
slaugytojams, išplėstinės praktikos
slaugytojams
vidaus ligų gyd., šeimos gyd., darbo
medicinos gyd., visų specializacijų
slaugytojams, išplėstinės praktikos
slaugytojams
gyd. onkologams radioterapeutams,
gyd. onkologams chemoterapeutams,
gyd. otorinolaringologams, gyd. veido
ir žandikaulių chirurgams

2020 m.
spalio 19–23 d.

Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika

36 val.

216.00 Eur

skubiosios medicinos gydytojams, šeimos 2020 m.
gydytojams, gyd. otorinolaringologams
spalio 12–16 d.

Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika

33 Bendroji suaugusiųjų ir vaikų
otorinolaringologija
34 Knarkimo ir obstrukcinės
miego apnėjos sindromo
otorinolaringologinės
diagnostikos ir chirurginio
gydymo aktualijos
35 Vaikų otorinolaringologijos
aktualūs klausimai

KMU037

36 val.

216.00 Eur

KMU454

36 val.

216.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd.
otorinolaringologams
šeimos gydytojams, gyd.
otorinolaringologams, gyd.
pulmonologams

2020 m. spalio 5–9 d. Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika
2020 m.
Ausų, nosies,
rugsėjo 28 d. –
gerklės ligų klinika
spalio 2 d.

KMU040

36 val.

216.00 Eur

2020 m.
rugsėjo 21–25 d.

Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika

36 Ankstyva galvos ir kaklo navikų KMU847
diagnostika ir gydymas

18 val.

108.00 Eur

2020 m.
rugsėjo 14–19 d.

Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika

37 Aktualūs laringologijos
klausimai
38 Vaikų otorinolaringologijos
aktualūs klausimai

KMU781

36 val.

216.00 Eur

KMU040

36 val.

216.00 Eur

2020 m.
gegužės 18–22 d.
2020 m.
gegužės 11–15 d.

Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika
Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika

39 Ankstyva galvos-kaklo navikų
diagnostika ir gydymas

KMU847

18 val.

108.00 Eur

2020 m.
balandžio 6–10 d.

Ausų, nosies,
gerklės ligų klinika

40 Ūminių pilvo ertmės organų
chirurginių ligų diagnostika ir
gydymas
41 Medicinos etika

KMU069

72 val.

432.00 Eur

vaikų ligų gyd., skubiosios medicinos
gydytojams, šeimos gydytojams, gyd.
otorinolaringologams
gyd. onkologams radioterapeutams,
gyd. onkologams chemoterapeutams,
gyd. otorinolaringologams
šeimos gydytojams, gyd.
otorinolaringologams
vaikų ligų gyd., skubios medicinos
gydytojams, šeimos gydytojams, gyd.
otorinolaringologams
gyd. onkologams radioterapeutams,
gyd. onkologams chemoterapeutams,
gyd. otorinolaringologams
abdominalinės chirurgijos gyd., gyd.
chirurgams

2020 m.
rugsėjo 14–25 d.

Bendrosios
chirurgijos klinika

KMU786

36 val.

144.00 Eur

registracija 2020
metams

Bioetikos katedra

42 Integrali pagalba

KMU787

16 val.

56.00 Eur

registracija 2020
metams

Bioetikos katedra

43 Integrali pagalba epilepsija
sergantiems asmenims

KMU789

24 val.

96.00 Eur

visų specialybių gydytojams, visų
specializacijų slaugytojams, išplėstinės
praktikos slaugytojams
šeimos gydytojams,socialiniams
darbuotojams, visų specializacijų
slaugytojams, išplėstinės praktikos
slaugytojams, ergoterapeutams, kineziterapeutams, medicinos psichologams
šeimos gydytojams, visų specializacijų
slaugytojams, išplėstinės praktikos
slaugytojams, medicinos psichologams,
socialiniams darbuotojams

registracija 2020
metams

Bioetikos katedra

KMU748

Eil.
Nr.

Kursas

Kodas

Trukmė

Kaina

44 Profesinių santykių etika

KMU785

36 val.

144.00 Eur

45 Periodonto ir burnos gleivinės
ligos vaikų amžiuje

KMU659

36 val.

252.00 Eur

46 Nekarioziniai dantų pažeidimai, KMU660
diagnostika, gydymas ir
profilaktika
47 Odontologinių ligų profilaktika KMU043

36 val.

48 Pieninių dantų ėduonies ir
jo komplikacijų diagnostika,
gydymas ir profilaktika
49 Periodonto ir burnos gleivinės
ligos vaikų amžiuje

Paskirtis

Numatoma kurso
data

Atsakingas
padalinys

visų specialybių gydytojams, visų
specializacijų slaugytojams, išplėstinės
praktikos slaugytojams, farmacijos
specialistams, psichologams,
socialiniams darbuotojams
visų specialybių gyd. odontologams,
gyd. vaikų odontologams

registracija 2020
metams

Bioetikos katedra

2020 m.
spalio 12–16 d.

252.00 Eur

visų specialybių gyd. odontologams,
gyd. vaikų odontologams

2020 m.
gegužės 4–8 d.

36 val.

252.00 Eur

2020 m. balandžio
27 d. – gegužės 1 d.

KMU041

36 val.

252.00 Eur

KMU659

36 val.

252.00 Eur

šeimos gydytojams, visų specialybių
gyd. odontologams, burnos
higienistams
šeimos gydytojams, gyd.
odontologams, gyd. vaikų
odontologams
visų specialybių gyd. odontologams,
gyd. vaikų odontologams

50 Profesionalioji burnos higiena

KMU661

36 val.

252.00 Eur

visų specialybių gyd. odontologams

2020 m.
balandžio 20–24 d.

51 Virškinimo sistemos navikų
diagnostika ir gydymas

KMU571

36 val.

216.00 Eur

2020 m.
spalio 12–16 d.

Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos
klinika
Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos
klinika
Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos
klinika
Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos
klinika
Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos
klinika
Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos
klinika
Chirurgijos klinika

52 Chirurginių storosios žarnos
ligų diagnostika ir gydymas
53 Gydytojas koloproktologas
(įvadinis kursas)
54 Įvadinis krūtų onkochirurgijos
kursas
55 Ūminis pilvas chirurgijoje

KMU412

72 val.

432.00 Eur

2020 m.
spalio 5–16 d.
registracija 2020 m.

Chirurgijos klinika

KMU767

36 val.

216.00 Eur

56 Aktualūs tulžies latakų ir kasos
susirgimų chirurginio gydymo
klausimai
57 Ambulatorinė proktologija

KMU070

36 val.

216.00 Eur

KMU071

36 val.

216.00 Eur

58 Šiuolaikiniai pilvo sienos
išvaržų ir operacinės žaizdos
eventracijos gydymo būdai
59 Tarpvietės ir dubens organų
funkcijos sutrikimai

KMU082

36 val.

216.00 Eur

KMU073

36 val.

216.00 Eur

60 Klinikinė endodontija

KMU053

24 val.

312.00 Eur

61 Klinikinė endodontija

KMU053

24 val.

312.00 Eur

62 Didelės apimties dantų eilių
KMU058
defektų atstatymo problemos
63 Danties kietųjų audinių defektų KMU057
ortopedinis gydymas

36 val.

252.00 Eur

36 val.

252.00 Eur

64 Protezavimas ant implantų

KMU062

24 val.

312.00 Eur

65 Bedančių žmonių protezavimas KMU056

24 val.

168.00 Eur

66 Lietų dantų protezų gamybos
ypatumai
67 Storosios žarnos diagnostinė ir
gydomoji endoskopija

KMU060

36 val.

252.00 Eur

KMU106

36 val.

216.00 Eur

2020 m.
balandžio 13–17 d.
2020 m.
balandžio 6–10 d.

KMU615

1584 val. 9504.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd.
gastroenterologams, abdominalinės
chirurgijos gyd., gyd. chirurgams, gyd.
radiologams
gyd. koloproktologams, abdominalinės
chirurgijos gyd., gyd. chirurgams
abdominalinės chirurgijos gyd.

KMU693

1600 val. 9600.00 Eur

gyd. chirurgams

registracija 2020 m.

Chirurgijos klinika

šeimos gydytojams, gyd. gastroenterologams, abdominalinės chirurgijos
gyd., gyd. chirurgams, gyd. radiologams
abdominalinės chirurgijos gyd., gyd.
chirurgams

2020 m.
gegužės 18–22 d.

Chirurgijos klinika

2020 m.
gegužės 11–15 d.

Chirurgijos klinika

šeimos gydytojams, gyd.
koloproktologams, gyd.
gastroenterologams, abdominalinės
chirurgijos gyd., gyd. chirurgams
abdominalinės chirurgijos gyd., gyd.
chirurgams

2020 m.
gegužės 4–8 d.

Chirurgijos klinika

2020 m.
balandžio 20–24 d.

Chirurgijos klinika

šeimos gydytojams, gyd. koloproktologams, gyd. gastroenterologams,
abdominalinės chirurgijos gyd.,
gyd. akušeriams ginekologams, gyd.
chirurgams, gyd. urologams
gyd. endodontologams, gyd.
odontologams
gyd. endodontologams, gyd.
odontologams
gyd. odontologams, gyd.
odontologams ortopedams
gyd. odontologams, gyd.
odontologams ortopedams

2020 m.
balandžio 6–10 d.

Chirurgijos klinika

2020 m.
spalio 12–15 d.
2020 m.
balandžio 6–9 d.
2020 m.
spalio 19–23 d.
2020 m.
lapkričio 9–13 d.

Dantų ir burnos ligų
klinika
Dantų ir burnos ligų
klinika
Dantų ir žandikaulių
ortopedijos klinika
Dantų ir žandikaulių
ortopedijos klinika

gyd. odontologams, gyd.
odontologams ortopedams
gyd. odontologams, gyd.
odontologams ortopedams
gyd. odontologams, gyd.
odontologams ortopedams
vidaus ligų gyd., gyd.
gastroenterologams, gyd.
endoskopuotojams, abdominalinės
chirurgijos gyd., gyd. chirurgams,
gyd. vaikų chirurgams, gyd. vaikų
gastroenterologams

2020 m. spalio 5–8 d. Dantų ir žandikaulių
ortopedijos klinika
2020 m.
Dantų ir žandikaulių
gegužės 4–7 d.
ortopedijos klinika
2020 m.
Dantų ir žandikaulių
balandžio 20–24 d.
ortopedijos klinika
2020 m.
Gastroenterologijos
lapkričio 9–13 d.
klinika

Chirurgijos klinika

Eil.
Nr.

Kursas

Kodas

Trukmė

Kaina

Paskirtis

68 Virškinimo organų ir kepenų
ligų diagnostikos ir gydymo
aktualijos

KMU439

36 val.

216.00 Eur

vidaus ligų gyd., šeimos gydytojams,
medicinos gydytojams, infekcinių ligų
gyd., gyd. gastroenterologams, gyd.
endoskopuotojams, gyd. chirurgams,
gyd. dietologams, gyd. vaikų
gastroenterologams
vidaus ligų gyd., gyd.
gastroenterologams, gyd.
endoskopuotojams, abdominalinės
chirurgijos gyd., gyd. chirurgams, gyd.
vaikų gastroenterologams
vidaus ligų gyd., gyd.
gastroenterologams, gyd.
endoskopuotojams, abdominalinės
chirurgijos gyd., gyd. chirurgams, gyd.
vaikų gastroenterologams
vidaus ligų gyd., šeimos gydytojams,
gyd. geriatrams, gyd. neurologams,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gyd.,
gyd. psichiatrams
vidaus ligų gyd.

69 Endoskopijos metu
konstatuojamų pakitimų
klinikinė interpretacija

KMU102

36 val.

216.00 Eur

70 Stemplės, skrandžio ir
dvylikapirštės žarnos
diagnostinė ir gydomoji
endoskopija

KMU105

36 val.

216.00Eur

71 Gerontologijos ir geriatrijos
naujovės

KMU112

72 val.

432.00Eur

72 Gerontologijos ir geriatrijos
naujovės
73 Imunologijos ir alergologijos
naujovės klinikinėje praktikoje

KMU845

288 val.

1728.00 Eur

KMU796

36 val.

216.00 Eur

74 Alergologija ir klinikinė
imunologija

KMU778

36 val.

216.00 Eur

75 Infekcinės ligos šeimos
gydytojo praktikoje
76 Antimikrobinis infekcinių ligų
gydymas
77 Klinikinė echokardiografija

KMU119

36 val.

216.00 Eur

visų specialybių gydytojams, šeimos
gydytojams, gyd. alergologams ir
klinikiniams imunologams, gyd. vaikų
alergologams
gyd. alergologams ir
klinikiniams imunologams, gyd.
dermatovenerologams, gyd.
otorinolaringologams, kitų specialybių
gydytojams
šeimos gydytojams

KMU476

36 val.

216.00 Eur

infekcinių ligų gyd.

KMU149

72 val.

432.00 Eur

vidaus ligų gyd., gyd. kardiologams,
gyd. klinikiniams fiziologams

78 Širdies nepakankamumo
diagnostika, gydymas ir
ambulatorinės priežiūros
organizavimas
79 Įvadinio kurso programa
echokardiografijai studijuoti
80 Aktualūs išeminės širdies
ligos, miokardo, perikardo
ir vožtuvinių širdies ligų
diagnostikos bei gydymo
klausimai
81 Urgentinė terapija
kardiologijoje
82 Širdies nepakankamumas
bendrojoje praktikoje

KMU760

72 val.

432.00 Eur

KMU601

576 val.

KMU150

Numatoma kurso
data

Atsakingas
padalinys

2020 m.
lapkričio 16–20 d.

Gastroenterologijos
klinika

2020 m.
balandžio 27–30 d.

Gastroenterologijos
klinika

2020 m.
balandžio 20–24 d.

Gastroenterologijos
klinika

2020 m.
kovo 16–27 d.

Geriatrijos klinika

nuo 2020 m.
sausio 27 d.
2020 m.
lapkričio 9–13 d.

Geriatrijos klinika

2020 m.
kovo 23–27 d.

Imunologijos ir
alergologijos klinika

2020 m.
lapkričio 9–13 d.
2020 m.
spalio 12–16 d.
2020 m. lapkričio
23 d. – gruodžio 4 d.

Infekcinių ligų
klinika
Infekcinių ligų
klinika
Kardiologijos
klinika

gyd. kardiologams

2020 m.
spalio 19–30 d.

Kardiologijos
klinika

3456.00 Eur

visų specialybių gydytojams

72 val.

432.00 Eur

gyd. kardiologams, gyd. vaikų
kardiologams

2020 m. spalio 1 d. –
2021 m. sausio 31 d.
2020 m. rugsėjo
21 d. – spalio 2 d.

Kardiologijos
klinika
Kardiologijos
klinika

KMU672

72 val.

432.00 Eur

KMU146

36 val.

216.00 Eur

gyd. kardiologams, gyd.
anesteziologams reanimatologams
vidaus ligų gyd., šeimos gydytojams

2020 m. balandžio
27 d. – gegužės 8 d.
2020 m.
balandžio 4–10 d.

Kardiologijos
klinika
Kardiologijos
klinika

83 Perstemplinė ultragarsinė
širdies ligų diagnostika

KMU166

36 val.

216.00 Eur

84 Neatidėliotina kardialinė
patologija: diagnostika ir
pirmoji pagalba
85 Širdies ritmo ir laidumo
sutrikimų diagnostika ir
gydymas

KMU164

36 val.

216.00 Eur

KMU145

36 val.

216.00 Eur

86 Hematologiniai ir
KMU608
bendrieji klinikiniai tyrimai
automatizuotoje laboratorijoje
87 Laboratorinių tyrimų
KMU827
vertinimas ir interpretacija
klinikinėje praktikoje
88 Racionalios antibiotikoterapijos KMU792
principai ir mikrobiologinės
diagnostikos svarba

36 val.

216.00 Eur

36 val.

216.00 Eur

36 val.

216.00 Eur

Imunologijos ir
alergologijos klinika

gyd. kardiologams, gyd. klinikiniams
2020 m.
fiziologams, gyd. anesteziologams reani- kovo 16–20 d.
matologams, gyd. vaikų kardiologams
vidaus ligų gyd., medicinos gydytojams 2020 m.
vasario 24–28 d.

Kardiologijos
klinika

vidaus ligų gyd., skubios medicinos
gydytojams, šeimos gydytojams, gyd.
kardiologams, gyd. nefrologams, gyd.
neurologams, gyd. endokrinologams,
gyd. anesteziologams reanimatologams,
gyd. širdies chirurgams
laboratorinės medicinos gyd.,
medicinos biologams

2020 m.
sausio 20–24 d.

Kardiologijos
klinika

2020 m.
lapkričio 9–13 d.

Laboratorinės
medicinos klinika

medicinos biologams, visų specialybių
gydytojams, laboratorinės medicinos
gyd.
medicinos mikrobiologams, visų
specialybių gydytojams, medicinos
biologams

2020 m.
lapkričio 9–13 d.

Laboratorinės
medicinos klinika

2020 m.
kovo 23–27 d.

Laboratorinės
medicinos klinika

Kardiologijos
klinika

Eil.
Nr.

Kursas

Kodas

Trukmė

Kaina

89 Antibiotikų vartojimas
gydytojo praktikoje
90 Rinktiniai klinikinės
toksikologijos klausimai
91 Organų ir audinių
transplantacija

KMU530

36 val.

216.00 Eur

KMU178

36 val.

216.00 Eur

KMU687

72 val.

432.00 Eur

92 Praktiniai peritoninės dializės
klausimai
93 Praktiniai peritoninės dializės
klausimai slaugytojams

KMU180

36 val.

216.00 Eur

KMU181

24 val.

144.00 Eur

94 Aktualūs dializės klausimai

KMU176

72 val.

432.00 Eur

95 Praktinė nefrologija

KMU179

36 val.

216.00 Eur

96 Aktualūs nefrologijos klausimai KMU177

36 val.

216.00 Eur

97 Urgentinė ultragarsinė
diagnostika neonatologijoje

KMU823

36 val.

1000.00 Eur

98 Naujagimio būklės
stabilizavimas ir paruošimas
transportavimui

KMU643

16 val.

96.00 Eur

99 Ultragarsinių tyrimų
neonatologijoje pagrindai

KMU190

36 val.

1000.00 Eur

100 Miego sutrikimų šiuolaikinė
diagnostika ir gydymas

KMU248

36 val.

216.00 Eur

101 Pažangus gyvybės palaikymas
traumos atveju (Advanced
Trauma Life Support-ATLS)
102 Vaikų ortopedijos ir
traumatologijos ypatumai

KMU733

20 val.

120.00 Eur

KMU453

36 val.

216.00 Eur

103 Pažangus gyvybės palaikymas
traumos atveju (Advanced
Trauma Life Support-ATLS)
104 Aktualūs priklausomybių
medicinos klausimai
105 Aktualūs afektinių sutrikimų
diagnostikos ir gydymo
klausimai
106 Psichosomatinė medicina
klinikinėje praktikoje
107 Smurto prevencija artimoje
aplinkoje

KMU733

20 val.

120.00 Eur

KMU420

36 val.

216.00 Eur

KMU435

36 val.

216.00 Eur

KMU526

36 val.

216.00 Eur

KMU749

12 val.

72.00 Eur

108 Aktualūs psichiatrijos klausimai KMU241

36 val.

216.00 Eur

Paskirtis

Numatoma kurso
data

Atsakingas
padalinys

visų specialybių gydytojams, medicinos 2020 m.
Laboratorinės
biologams
vasario 17–21 d.
medicinos klinika
visų specialybių gydytojams
2020 m. spalio 5–9 d. Nefrologijos klinika
biomedicinos, fizinių ar technologinių
mokslų bakalaurams ir magistrams,
gyd. odontologams, perfuzininkams,
psichologams, visų specialybių
gydytojams ir slaugytojams,
dalyvaujantiems organų ir audinių
transplantacijose, transplantacijų
koordinatoriams, audinių bankų
darbuotojams
gyd. nefrologams, gyd. vaikų
nefrologams
išplėstinės praktikos slaugytojams,
bendrosios praktikos slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams,
anestezijos ir intensyv. terapijos slaugytojams, hemodializės specialistams,
gydomosios aferezės specialistams
vidaus ligų gyd., vaikų intensyviosios
terapijos gyd., šeimos gydytojams,
klinikinės toksikologijos gyd., gyd.
nefrologams, gyd. anesteziologams
reanimatologams
vidaus ligų gyd., šeimos gydytojams,
klinikinės toksikologijos gyd., gyd.
kardiologams, gyd. endokrinologams,
gyd. anesteziologams reanimatologams
gyd. nefrologams, gyd. vaikų
nefrologams
vaikų ligų gyd., vaikų intensyviosios
terapijos gyd., gyd. neonatologams,
gyd. vaikų neurologams, gyd.
echoskopuotojams, gyd. radiologams,
gyd. vaikų kardiologams
visų specialybių gydytojams, gyd. neonatologams, visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams, akušeriams, paramedikams
vaikų ligų gyd., vaikų intensyviosios
terapijos gyd., gyd. neonatologams,
gyd. vaikų neurologams, gyd.
echoskopuotojams, gyd. radiologams,
gyd. vaikų kardiologams
vidaus ligų gyd., šeimos gydytojams,
gyd. kardiologams, gyd. neurologams,
fizinės medicinos ir reabilitacijos
gyd., gyd. pulmonologams, gyd.
psichiatrams
visų specialybių gydytojams

2020 m.
spalio 12–23 d.

Nefrologijos klinika

2020 m. spalio 5–9 d. Nefrologijos klinika
2020 m.
gegužės 18–22 d.

Nefrologijos klinika

2020 m.
gegužės 4–15 d.

Nefrologijos klinika

2020 m.
kovo 16–20 d.

Nefrologijos klinika

2020 m.
sausio 27–31 d.
2020 m.
gruodžio 7–11 d.

Nefrologijos klinika

2020 m.
lapkričio 13–15 d.

Neonatologijos
klinika

2020 m.
spalio 19–23 d.

Neonatologijos
klinika

registracija 2020
metams

Neuromokslų
institutas

2020 m.
rugsėjo 24–25 d.

Ortopedijos
traumatologijos
klinika
Ortopedijos
traumatologijos
klinika

vaikų ligų gyd., šeimos gydytojams,
2020 m.
fizinės medicinos ir reabilitacijos gyd.,
gegužės 18–22 d.
gyd. chirurgams, gyd. ortopedamstraumatologams, gyd. vaikų chirurgams
visų specialybių gydytojams
2020 m.
kovo 19–20 d.

Neonatologijos
klinika

Ortopedijos
traumatologijos
klinika
Psichiatrijos klinika

visų specialybių gydytojams, šeimos
gydytojams, gyd. psichiatrams
visų specialybių gydytojams

2020 m.
lapkričio 2–6 d.
2020 m.
spalio 26–30 d.

visų specialybių gydytojams,
psichologams
visų specialybių gydytojams, šeimos
gydytojams, gyd. psichiatrams, gyd.
vaikų ir paauglių psichiatrams
šeimos gydytojams, gyd. neurologams,
gyd. psichiatrams

2020 m.
spalio 26–30 d.
2020 m.
spalio 9–10 d.

Psichiatrijos klinika

2020 m. rugsėjo
28 d. – spalio 2 d.

Psichiatrijos klinika

Psichiatrijos klinika

Psichiatrijos klinika

Eil.
Nr.

Kursas

Kodas

Trukmė

Kaina

Paskirtis

109 Psichodinaminė psichoterapija

KMU418

36 val.

216.00 Eur

110 Aktualūs vaikų ir paauglių
psichiatrijos klausimai

KMU419

36 val.

216.00 Eur

111 Kvėpavimo organų ligų
diagnostika ir gydymas
112 Plaučių funkcijų tyrimai

KMU801

36 val.

216.00 Eur

šeimos gydytojams, medicinos
gydytojams, gyd. neurologams, gyd.
psichoterapeutams, gyd. psichiatrams,
gyd. vaikų ir paauglių psichiatrams,
psichologams psichoterapeutams,
psichologijos magistrams
socialinės pediatrijos gyd., šeimos
gydytojams, gyd. vaikų neurologams,
gyd. psichiatrams, gyd. vaikų ir
paauglių psichiatrams
šeimos gydytojams, vidaus ligų gyd.

KMU804

18 val.

108.00 Eur

gyd. pulmonologams

113 Pulmonologija

KMU826

72 val.

432.00 Eur

gyd. pulmonologams

114 Kvėpavimo sutrikimai miegant

KMU800

36 val.

216.00 Eur

115 Plaučių difuzinės ir kraujagyslių KMU802
ligos
116 Tuberkuliozės diagnostika ir
KMU803
gydymas
117 Tuberkuliozės profilaktikos,
KMU838
diagnostikos, gydymo
organizavimo gerinimas ir
praktinių įgūdžių tobulinimas

36 val.

216.00 Eur

vidaus ligų gyd., gyd. kardiologams,
gyd. neurologams, gyd. otorinolaringologams, gyd. pulmonologams
gyd. pulmonologams

36 val.

216.00 Eur

32 val.

192.00 Eur

118 Pilvo organų kompiuterinė
tomografija
119 Urgentinė kompiuterinė
tomografija
120 Rentgenologinio darbo
specifika odontologijoje,
darbas su dentaliniais, panoraminiais rentgeno ir kūginės
apšvietos kompiuterinės
tomografijos aparatais
121 Pozitronų emisijos tomografijos
su kompiuterine tomografija
atlikimo ir vertinimo pagrindai
122 Skubi neuroradiologija

KMU268

36 val.

216.00 Eur

KMU282

36 val.

216.00 Eur

KMU272

36 val.

216.00 Eur

KMU736

288 val.

1440.00 Eur

KMU458

36 val.

123 Echoskopijos įvadinis kursas

KMU573

124 Kalbos korekcijos pagrindai

šeimos gydytojams, gyd.
pulmonologams
šeimos gydytojams, gyd. vaikų
pulmonologams, gyd. pulmonologams,
visų specializacijų slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams,
visuomenės sveikatos specialistams
visų specialybių gydytojams, gyd.
radiologams
visų specialybių gydytojams, gyd.
radiologams
gyd. odontologams, radiologijos
technologams, gyd. odontologo
padėjėjams, burnos higienistams

Numatoma kurso
data
2020 m.
gegužės 18–22 d.

Atsakingas
padalinys
Psichiatrijos klinika

2020 m. kovo 30 d. – Psichiatrijos klinika
balandžio 3 d.

2020 m.
lapkričio 23–27 d.
2020 m.
lapkričio 9–13 d.
2020 m.
spalio 12–23 d.
2020 m. spalio 5–9 d.

Pulmonologijos
klinika
Pulmonologijos
klinika
Pulmonologijos
klinika
Pulmonologijos
klinika

2020 m.
balandžio 6–10 d.
2020 m. kovo 2–6 d.

Pulmonologijos
klinika
Pulmonologijos
klinika
Pulmonologijos
klinika

2020 m.
vasario 3–7 d.

2020 m.
spalio 12–16 d.
2020 m.
balandžio 20–24 d.
2020 m.
balandžio 20–24 d.

Radiologijos klinika

gyd. radiologams

2020 m. vasario 3 d.
– kovo 27 d.

Radiologijos klinika

216.00 Eur

gyd. radiologams

Radiologijos klinika

864 val.

5184.00 Eur

visų specialybių gydytojams

KMU662

140 val.

560.00 Eur

logoterapeuto spaudui gauti

125 Šiuolaikinė neuroreabilitacija

KMU307

18 val.

108.00 Eur

126 Šiuolaikinė neurologinių
ligonių reabilitacija

KMU507

36 val.

216.00 Eur

2020 m.
gegužės 18–22 d.

Reabilitacijos
klinika

127 Bendri reabilitacijos klausimai

KMU293

36 val.

216.00 Eur

2020 m.
balandžio 20–24 d.

Reabilitacijos
klinika

128 Pagyvenusių žmonių
kineziterapija
129 Pagyvenusių žmonių
ergoterapija
130 Aktualūs ergoterapijos
klausimai
131 Tikslinis reabilitacijos metodų
taikymas

KMU819

37 val.

144.00 Eur

visų specialybių gydytojams, šeimos
gydytojams, gyd. neurochirurgams,
gyd. neurologams, fizinės medicinos ir
reabilitacijos gyd.
sporto medicinos gyd., visų specialybių
gydytojams, šeimos gydytojams, gyd.
neurochirurgams, gyd. neurologams,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gyd.,
ergoterapeutams, kineziterapeutams
sporto medicinos gyd., šeimos
gydytojams, fizinės medicinos ir
reabilitacijos gyd., ergoterapeutams,
kineziterapeutams
kineziterapeutams

2020 m.
sausio 20 – 24 d.
2020 m. sausio 13 d.
– birželio 30 d.
2020 m. sausio 30 d.
– vasario 28 d.
2020 m.
gegužės 18–20 d.

KMU814

36 val.

144.00 Eur

ergoterapeutams

KMU315

36 val.

144.00 Eur

ergoterapeutams

KMU506

18 val.

108.00 Eur

sporto medicinos gyd., fizinės
medicinos ir reabilitacijos gyd.

registracija 2020
metams
registracija 2020
metams
registracija 2020
metams
2020 m.
kovo 16–18 d.

Reabilitacijos
klinika
Reabilitacijos
klinika
Reabilitacijos
klinika
Reabilitacijos
klinika

132 Reumatinių ligų diagnostikos ir KMU317
gydymo naujovės

36 val.

216.00 Eur

vidaus ligų gyd., gyd. reumatologams

2020 m.
gegužės 4–8 d.

Reumatologijos
klinika

Radiologijos klinika
Radiologijos klinika

Radiologijos klinika
Reabilitacijos
klinika
Reabilitacijos
klinika

Eil.
Nr.

Kursas

Kodas

Trukmė

Kaina

Paskirtis

133 Paliatyvioji pagalba

KMU321

36 val.

78.00 Eur

134 Streso valdymas ir
atsipalaidavimas

KMU669

18 val.

72.00 Eur

135 Pacientų neigiamų emocijų
valdymas

KMU322

18 val.

72.00 Eur

136 Slaugytojo vaidmuo teikiant
geriatrines paslaugas
137 Paciento griuvimo profilaktika
pirminėje sveikatos priežiūroje
138 Paciento griuvimo profilaktika
medicinos įstaigose
139 Sergančiųjų širdies
nepakankamumu specializuota
slauga
140 Pagyvenusių žmonių slauga

KMU619

72 val.

288.00 Eur

KMU775

16 val.

64.00 Eur

KMU776

8 val.

32.00 Eur

KMU758

288 val.

576.00 Eur

KMU704

36 val.

144.00 Eur

141 Psichoneuroendokrinologija

KMU821

40 val.

240.00 Eur

142 Pilvo aortos ir pagrindinių
arterijų ligų diagnostika ir
gydymas
143 Onkourologija

KMU141

36 val.

216.00 Eur

KMU358

72 val.

432.00 Eur

144 Endourologija

KMU357

72 val.

432.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd. kraujagyslių
chirurgams, gyd. chirurgams, karo
medicinos tarnyboje dirbantiems gyd.
šeimos gydytojams, gyd. chirurgams,
gyd. urologams
šeimos gydytojams, gyd. urologams

145 Prostatos ligos. Šiuolaikinės
diagnostikos ir gydymo
tendencijos
146 Onkourologija

KMU359

72 val.

432.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd. urologams

KMU358

72 val.

432.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd. chirurgams,
gyd. urologams

147 Prostatos ligos. Šiuolaikinės
diagnostikos ir gydymo
tendencijos
148 Endourologija

KMU359

72 val.

432.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd. urologams

KMU357

72 val.

432.00 Eur

šeimos gydytojams, gyd. urologams

149 Vaikų chirurgija pediatro
praktikoje
150 Vaikų chirurginių ligų
diagnostika ir gydymo
naujovės
151 Vaikų ūminių chirurginių ligų
diagnostika
152 Vaikų minimaliai invazinė
chirurgija
153 Vaikų chirurgija pediatro
praktikoje
154 Vaikų chirurginių ligų
diagnostika ir gydymo
naujovės
155 Vaikų ūminių chirurginių ligų
diagnostika
156 Vaikų minimaliai invazinė
chirurgija

KMU361

36 val.

216.00 Eur

vaikų ligų gyd.

KMU686

36 val.

216.00 Eur

abdominalinės chirurgijos gyd., gyd.
chirurgams, gyd. vaikų chirurgams

KMU362

36 val.

216.00 Eur

KMU363

36 val.

216.00 Eur

KMU361

36 val.

216.00 Eur

šeimos gydytojams, medicinos
gydytojams
abdominalinės chirurgijos gyd., gyd.
chirurgams, gyd. vaikų chirurgams
vaikų ligų gyd.

KMU686

36 val.

216.00 Eur

abdominalinės chirurgijos gyd., gyd.
chirurgams, gyd. vaikų chirurgams

KMU362

36 val.

216.00 Eur

KMU363

36 val.

216.00 Eur

šeimos gydytojams, medicinos
gydytojams
abdominalinės chirurgijos gyd., gyd.
chirurgams, gyd. vaikų chirurgams

157 Vaikų kardiologijos pagrindai

KMU376

36 val.

216.00 Eur

158 Vaikų gastroenterologijos
pagrindai
159 Aktualūs pediatrijos klausimai

KMU372

72 val.

432.00 Eur

KMU365

72 val.

432.00 Eur

160 Vaikų intensyvioji terapija

KMU374

36 val.

216.00 Eur

Numatoma kurso
data

Atsakingas
padalinys

visų specialybių gydytojams, visų
specializacijų slaugytojams, išplėstinės
praktikos slaugytojams, dvasiniams
asistentams, kineziterapeutams,
psichologams, socialiniams
darbuotojams
visų specialybių gydytojams, visų
specializacijų slaugytojams, išplėstinės
praktikos slaugytojams
visų specialybių gydytojams, visų
specializacijų slaugytojams, išplėstinės
praktikos slaugytojams
visų specializacijų slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams
visų specializacijų slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams
visų specializacijų slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams
visų specializacijų slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams

registracija 2020
metams

Slaugos ir rūpybos
katedra

registracija 2020
metams

Slaugos ir rūpybos
katedra

registracija 2020
metams

Slaugos ir rūpybos
katedra

registracija 2020
metams
registracija 2020
metams
registracija 2020
metams
registracija 2020
metams

Slaugos ir rūpybos
katedra
Slaugos ir rūpybos
katedra
Slaugos ir rūpybos
katedra
Slaugos ir rūpybos
katedra

visų specializacijų slaugytojams,
išplėstinės praktikos slaugytojams
šeimos gydytojams

registracija 2020
metams
nuo 2020 m.
vasario 17 d.
2020 m.
spalio 12–16 d.

Slaugos ir rūpybos
katedra
Šeimos medicinos
klinika
Širdies, kraujagyslių
ir krūtinės
chirurgijos klinika
Urologijos klinika

vaikų ligų gyd., šeimos gydytojams,
gyd. vaikų kardiologams
vaikų ligų gyd., šeimos gydytojams,
gyd. vaikų gastroenterologams
visų profesinių kvalifikacijų vaikų ligų
gydytojams, šeimos gydytojams
visų specialybių gydytojams, vaikų
intensyviosios terapijos gyd., gyd.
anesteziologams reanimatologams

2020 m.
lapkričio 9–20 d.
2020 m.
spalio 19–30 d.
Susidarius grupei,
kursas 2020 m.
spalio 5–16 d.
Susidarius grupei,
kursas 2020 m.
gegužės 4–15 d.
2020 m.
balandžio 14–27 d.

Urologijos klinika
Urologijos klinika

Urologijos klinika

Urologijos klinika

2020 m.
kovo 16–27 d.
2020 m.
lapkričio 16–20 d.
2020 m.
lapkričio 9–13 d.

Urologijos klinika

2020 m.
spalio 19–23 d.
2020 m.
spalio 12–16 d.
2020 m.
gegužės 4–8 d.
2020 m.
balandžio 20–25 d.

Vaikų chirurgijos
klinika
Vaikų chirurgijos
klinika
Vaikų chirurgijos
klinika
Vaikų chirurgijos
klinika

2020 m.
kovo 23–27 d.
Susidarius grupei,
kursas vyks 2020 m.
kovo 16–20 d.
2020 m.
gegužės 25–29 d.
2020 m.
balandžio 20–30 d.
2020 m. kovo 2–6 d.

Vaikų chirurgijos
klinika
Vaikų chirurgijos
klinika

2020 m.
vasario 17–21 d.

Vaikų ligų klinka

Vaikų chirurgijos
klinika
Vaikų chirurgijos
klinika

Vaikų ligų klinka
Vaikų ligų klinka
Vaikų ligų klinka

Eil.
Nr.

Kursas

161 Aktualūs hematologijos
ir onkologijos klausimai
praktinėje pediatrijoje
162 Paliatyvioji pagalba.
Paliatyviosios pagalbos
teikimo ypatumai vaikams ir
paaugliams
163 Botulino toksino terapija vaikų
spastiškumo ir distonijos
gydymui

Kodas

Trukmė

Kaina

Paskirtis

Numatoma kurso
data

KMU364

36 val.

216.00 Eur

vaikų ligų gyd., šeimos gydytojams,
gyd. vaikų hematologams

KMU809

36 val.

216.00 Eur

visų specializacijų slaugytojams,
registracija 2020
išplėstinės praktikos slaugytojams, visų metams
specialybių gydytojams

Vaikų reabilitacijos
klinika

KMU808

36 val.

216.00 Eur

registracija 2020
metams

Vaikų reabilitacijos
klinika

164 Vaikų kalbos, kalbėjimo,
KMU744
valgymo sutrikimų diagnostika
ir šalinimas

36 val.

144.00 Eur

registracija 2020
metams

Vaikų reabilitacijos
klinika

165 Autizmas: šiuolaikiniai
diagnostikos ir terapijos
metodai

KMU725

30val.

120.00 Eur

registracija 2020
metams

Vaikų reabilitacijos
klinika

166 Veido ir žandikaulių srities
uždegimų ypatumai
167 Personalizuotų implantų
taikymo klinikinėje praktikoje
ypatumai (Veido ir žandikaulių
medicina)
168 Burnos chirurgija

KMU396

72 val.

504.00 Eur

vaikų ligų gyd. gyd. vaikų neurologams,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gyd.,
gyd. ortopedams-traumatologams,
ergoterapeutams kineziterapeutams
ikimokyklinio ugdymo pedagogams,
logoterapeutams, pradinio ugdymo
pedagogams, specialiesiems
pedagogams
ergoterapeutams, ikimokyklinio
ugdymo pedagogams,
kineziterapeutams, logoterapeutams,
pradinio ugdymo pedagogams,
psichologams, specialiesiems
pedagogams
visų specialybių gyd. odontologams

KMU862

20 val.

260.00 Eur

2020 m.
gegužės 11–23 d.
2020 m.
balandžio 15–17 d.

Veido ir žandikaulių
chirurgijos klinika
Veido ir žandikaulių
chirurgijos klinika

KMU393

72 val.

504.00 Eur

169 Aktualūs vidaus ligų klausimai

KMU511

36 val.

216.00 Eur

2020 m. balandžio
20 d. – gegužės 2 d.
2020 m.
balandžio 14–18 d.

Veido ir žandikaulių
chirurgijos klinika
Vidaus ligų klinika

gyd. burnos, veido ir žandikaulių
chirurgams, gyd. burnos chirurgams,
gyd. odontologams, gyd. veido ir
žandikaulių chirurgams
visų specialybių gyd. odontologams
vidaus ligų gyd., šeimos gydytojams,
gyd. gastroenterologams,
gyd. hematologams, gyd.
kardiologams, gyd. nefrologams,
gyd. endokrinologams, gyd.
pulmonologams, gyd. reumatologams,
vidaus ligų specializacijų bloko
gydytojams

2020 m.
vasario 3–7 d.

Atsakingas
padalinys
Vaikų ligų klinka

