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 Šis pusmetis buvo ypatingai aktyvus LARD gyvenime. Jau surengėme ir prisidėjome rengiant net   
 septynis mokslinius ir praktinius renginius, šalia tradicinių draugijos konferencijų įvyko net penki     
 renginiai skirti regioninei anestezijai ir džiaugiamės ypatingai puikiais dalyvių atsiliepimais.    
 Nuoširdžiai dėkojame visų renginių organizatoriams, lektoriams ir dalyviams. Pasinaudodamas proga  
 noriu priminti, kad konferencijų rengimas yra atviras procesas ir mūsų draugijos internetinėje    
 svetainėje jūs galite siūlyti paskaitų temas ir lektorius.
 LARD pirma kartą surengė draugijos tarybos posėdį Prienų ligoninėje, kurio metu buvo svarstomos      
 ilgalaikės dirbtinės plaučių ventiliacijos situacija šalyje ir LARD rolė sprendžiant susiklosčiusias     

problemas. Pirma kartą šiais metais Lietuvoje yra laikomos dvi Europos anesteziologijos diplomo egzamino dalys, kurį mūsų
draugija rengia kartu su ESA. Esame dėkingi LSMU už suteiktas patalpas ir įrangą. Sveikiname pirmuosius rezidentus
pasiryžusius laikyti šį prestižinį egzaminą!
Kaip ir žadėjome per visuotinį draugijos susirinkimą gruodžio mėnesį, atnaujintus draugijos įstatus pateikėme teisininkams ir
metų pabaigoje pateiksime draugijos nariu balsavimui.
Draugija aktyviai dalyvavo įvairiose darbo grupėse rengiant mums aktualių įstatymų ir įsakymų pataisas. Bene didžiausia
naujiena yra Mirties ir kritinių būklių įstatymo pakeitimas. Esame dėkingi Aurimui Pečkauskui ir kitiems draugijos nariams už
aktyvų dalyvavimą šiame sudėtingame projekte. Tarybos nariai taip pat dalyvavo atnaujinant gydytojo anesteziologo-
reanimatologo normą, tikslinant reanimacijos paslaugų teikimo sąlygas ir eilėje kitų projektų. 
Neabejoju, kad antroji metų pusė ne mažiau sėminga ir aktyvi.
 
Iki susitikimų LARD renginiuose!
 
Pagarbiai,
Tomas Jovaiša
 
 

  

2019-03-01 | VILNIUS
DIRBTINĖ PLAUČIŲ VENTILIACIJA
ANESTEZIOLOGIJOJE IR INTENSYVIOJE
TERAPIJOJE
 
2019-03-15 | VILNIUS 
PRAKTINIAI MOKYMAI „REGIONINĖ
ANESTEZIJA KONTROLIUOJANT
ECHOSKOPU“ 
 
2019-04-05 | KAUNAS 
KASMETINĖ REZIDENTŲ KLINIKINIŲ
ATVEJŲ KONFERENCIJA
 
 
 
 
 
 

 

MIELI KOLEGOS

 

 

PRAKTINIAI MOKYMAI

 

 

 

Dėkojame draugijos nariams už aktyvų dalyvavimą draugijos organizuojamose konferencijose.  Džiaugiamės per pirmąjį pusmetį
įvykusiais RENGINIAIS:
 
 
 
 
 

 

LARD RENGINIAI

 

 

 

 

Norime pasidžiaugti sėkmingai
startavusiomis regionininės anestezijos,
kontroliuojant echoskopu, pamokėlėmis. Per
pusmetį   kursuose apsilankė jau trys grupės,
viso -24 gydytojų ir rezidentų, iš visų pasaulio
kampelių: Šilalės, Biržų, Klaipėdos, Kauno ir
įvairiausių Vilniaus ligoninių.

 
PRAKTINIAI MOKYMAI

PRAKTINIAI MOKYMAI

 

2019-04-12  | VILNIUS 
PRAKTINIAI MOKYMAI „REGIONINĖ
ANESTEZIJA KONTROLIUOJANT
ECHOSKOPU“
 
2019 05 10-11  |  PALANGA
5th ANNUAL INTERNATIONAL
CONFERENCE OF THE BALTIC
SOCIETY OF REGIONAL ANAESTHESIA
KAUNAS ECHO
 
 
 
 
 

 

 

2019-05-31  | VILNIUS 
PRAKTINIAI MOKYMAI „REGIONINĖ
ANESTEZIJA KONTROLIUOJANT
ECHOSKOPU“
 
2019-06-15 | KLAIPĖDA
KLINIKINIŲ ATVEJŲ KONFERENCIJA

 

PRAKTINIAI MOKYMAI



ARTIMIAUSI RENGINIAI

2019-09-06 | VILNIUS 
PRAKTINIAI MOKYMAI „REGIONINĖ ANESTEZIJA KONTROLIUOJANT ECHOSKOPU“
 
2019-09-20 | JURBARKAS
ANESTEZIJA AKUŠERIJOJE IR KITOMS OPERACIJOMS NĖŠTUMO METU. PEDIATRINĖ ANESTEZIJA
 
2019-10-04  | VILNIUS 
PRAKTINIAI MOKYMAI „REGIONINĖ ANESTEZIJA KONTROLIUOJANT ECHOSKOPU“
 
2019-11-15 | VILNIUS 
PRAKTINIAI MOKYMAI „REGIONINĖ ANESTEZIJA KONTROLIUOJANT ECHOSKOPU“
 
2019-12-06 | KAUNAS
EKSTRINĖ ANESTEZIOLOGIJA. ANESTEZIOLOGAS UŽ OPERACINĖS IR RITS RIBŲ
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ANESTEZIJOS KORTELĖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lietuvos anesteziologų reanimatologų draugija yra parengusi ANESTEZIJOS KORTELES, kurias siunčia
paštu į ligonines.
 
Prašome kreiptis el. paštu: info@anest-rean.lt arba tel. 860378930.
 
Būtina nurodyti:
 
1. ligoninės pavadinimas, skyrius
2. adresas
3. kontaktinis asmuo
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ĮSTATYMŲ PATAISOS

LR mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo pokyčiai
 
Lietuvos anesteziologų-reanimatologų bendruomenei ne paslaptis, kad pastaruosius dvejus metus teisėkūros institucijų
koridoriuose garsiai kalbama apie LR mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymą. Po ilgų visų suinteresuotų pusių diskusijų
ir daugybės projekto variacijų. Praėjusią savaitę įvyko šios istorijos atomazga, kuomet seimo plenariniame posėdyje buvo
pritarta paskutiniam siūlomam minėto įstatymo pakeitimo projektui. Naujajam prezidentui pritarus šiems pokyčiams,
įstatymas įsigaliotų nuo 2020 sausio 1-osios, tuo tarpu SAM turėtų parengti poįstatyminius teisės aktus iki 2019 gruodžio 31-
osios. Iššūkiai laukia visos medikų bendruomenės, bet vistik labiausiai tai palies dirbančiuosius Intensyviosios terapijos
skyriuose.
Pagrindiniai pokyčiai atsirandantys šiame įstatymo projekte:
·       Įvedama nauja sąvoka:
o   Beviltiškas gaivinimas – gaivinimas paciento, kurio ligos etiopatogenetiniai gydymo būdai neegzistuoja arba yra išnaudoti
ir yra objektyvių gyvybines funkcijas užtikrinančių vienos ar kelių organų sistemų negrįžtamo pažeidimo požymių, dėl kurių
nėra mediciniškai pagrįstos tikimybės pagerinti arba atkurti paciento gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas, kurios buvo iki
kritinės būklės atsiradimo.
·       10-ajame straipsnyje „Teisė nepradėti gaivinimo“, koreguojamas antras ir atsiranda naujas 3-ias punktai:
o   „2) jeigu pacientas įstatymų nustatyta tvarka yra pareiškęs nesutikimą, kad būtų gaivinamas, ir yra gydytojų konsiliumo
pritarimas. Į gydytojų konsiliumo sudėtį turi įeiti bent vienas gydytojas anesteziologas-reanimatologas;“
o   „3) jeigu yra gydytojų konsiliumo sprendimas, kad paciento gaivinimas prilygtų beviltiškam gaivinimui. Į gydytojų
konsiliumo sudėtį turi įeiti bent vienas gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Gydytojų konsiliumo sprendimas priimamas
vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatytais vienos ar kelių žmogaus organų sistemų negrįžtamo pažeidimo
požymiais ir tvarka ir įgauna teisinę galią, kai yra paciento arba jo atstovo pagal įstatymą rašytinis pritarimas“
·       11-ajame straipsnyje „Teisė nutraukti gaivinimą“, pakeičiamas trečias bei atsiranda naujas 4-as punktai:
o   3) išaiškėjus, jog pacientas yra pareiškęs rašytinį nesutikimą, kad būtų gaivinamas, ir yra gydytojų
konsiliumo sprendimas, kad paciento gaivinimas prilygtų beviltiškam gaivinimui . Į gydytojų konsiliumo sudėtį turi įeiti bent
vienas gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Gydytojų konsiliumo sprendimas priimamas vadovaujantis sveikatos
apsaugos ministro nustatytais vienos ar kelių žmogaus organų sistemų negrįžtamo pažeidimo, dėl kurio nėra mediciniškai
pagrįstos tikimybės pagerinti arba atkurti paciento gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų, buvusių iki kritinės būklės,
požymiais ir tvarka;
o   4) išaiškėjus, jog yra gydytojų konsiliumo sprendimas, kad paciento gaivinimas prilygtų beviltiškam gaivinimui. Į gydytojų
konsiliumo sudėtį turi įeiti bent vienas gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Gydytojų konsiliumo sprendimas priimamas
vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatytais vienos ar kelių žmogaus organų sistemų negrįžtamo pažeidimo, dėl
kurio nėra mediciniškai pagrįstos tikimybės pagerinti arba atkurti paciento gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų, buvusių iki
kritinės būklės, požymiais ir tvarka ir įgauna teisinę galią, kai yra paciento arba Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos
sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais, paciento atstovo rašytinis pritarimas.”
 
Gyd. Anesteziologas-reanimatologas
Aurimas Pečkauskas
 
 
 
 

 

 

LARD
KONTAKTAI
 
 
info@anest-rean.lt
+370 603 78930

 


