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KONFERENCIJOS PROGRAMA

I sesija
Moderatoriai: prof. dr. Diana Ramašauskaitė, doc.  dr. Daiva Bartkevičienė, 
dr. Ieva Briedite

1100–1105 Konferencijos atidarymas
prof. dr. Diana Ramašauskaitė, VU MF Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė

1105–1120 Kosmetinė, funkcinė ir rekonstrukcinė ginekologija - šiuolaikinės aktualijos
doc. dr. Daiva Bartkevičienė, VU MF Akušerijos ir ginekologijos klinika, 
Lietuvos estetinės ginekologijos asociacijos prezidentė

Dalyvių registracija, pasitikimo kava1000–1100

 Pietūs1300–1400

II sesija 
Moderatoriai: med. dr. Vilius Rudaitis, gyd. Renaldas Vaičiūnas

1400–1430 Lyties organų suformavimas lyties keitimo atveju. Vokietijos patirtis

1430–1445 Vaginalinė histerektomija su makšties ir tarpvietės plastika

1445–1500 Seksualinė disfunkcija ir estetinė ginekologija

1150–1220 Skirtingos operacinės technikos genitalijų estetinėms ir rekonstrukcinėms operacijoms

1220–1240 Funkcinė ginekologija: �zinės seksualinės disfunkcijos gydymas energijų technologijomis
prof. dr. Elena Silantieva, gyd. akušerė ginekologė, �zioterapeutė,  Lapino klinikinė ligoninė (Maskva, Rusija)

1240–1255 Pomenopauzinė hormonų terapija – moters grožis ir sveikata. Praktinės rekomendacijos 

1255–1300 Diskusija ir konferencijos ekspozicijos lankymas

med. dr. Rafal Kuzlik, gyd. akušeris ginekologas, SaskaMed Klinika (Varšuva, Lenkija)

dr. Ieva Briedite, gyd. akušerė ginekologė, Rygos Stradins Universitetas Akušerijos ir ginekologijos klinika,
Latvijos Estetinės ginekologijos asociacijos prezidentė (Ryga, Latvija)

1120–1150 APTOS siūlų panaudojimas vulvos ir makšties įeigos liftingui ir atjauninimui
(Video paskaita)
dr. Natalia Markova, gyd. dermatologė (Praha, Čekija)

med. dr. Rafal Kuzlik, gyd. akušeris ginekologas, SaskaMed Klinika (Varšuva, Lenkija)

doc. dr. Mindaugas Šilkūnas, VU MF Akušerijos ir ginekologijos klinika

prof. dr. Hermann van Ahlen, gyd. urologas, Osnabriuko miesto ligoninės 
Urologijos klinikos vadovas (Osnabriukas, Vokietija)
gyd. Raina van Ahlen, gyd. urologė, Osnabriuko miesto ligoninės Urologijos klinika (Osnabriukas, Vokietija)



1500–1515 Krūtų asimetrijos korekcija panaudojant riebalinio audinio persodinimą     
med. dr. Nerijus Jakutis, gyd. Simonas Kaupas, VU MF Reumatologijos, ortopedijos traumatologijos 
ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika 
gyd. Renaldas Vaičiūnas Medicinos diagnostikos ir gydymo centro,
Plastinės-estetinės chirurgijos ir dermatologijos centras 

1515–1535 Tarpvietės traumatizmo pro�laktika, chirurginė korekcija iškart po gimdymo.
Vokietijos patirtis

Jau trečiąjį kartą organizuojamia Lietuvos Estetinės ginekologijos asociacijos tarptautinė konferencija, kurioje patirtimi 
dalinsis profesionalai iš Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos. 
Tai unikali galimybė ne tik išgirsti ekspertų ir kolegų pranešimus, dalintis klinikine patirtimi, dalyvauti diskusijose. Konferencijos 
metu veikiančioje ekspozicijoje bus galima susipažinti su naujausiomis šios srities priemonėmis. 

Konferencija skirta: 
Gydytojams akušeriams ginekologams, 
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojams, 
Dermatovenerologams, 
Urologams,
Šeimos gydytojams

Dalyvio registacijos mokestis:
Gydytojai – 60.00 €
Tikrieji LEGA asociacijos nariai – 30.00 € (sumokėję 2019 m. nario mokestį)
LEGA, LAGD, LDVD, Lietuvos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos nariai – kaina 30 €
Gydytojai rezidentai – 20 €

Į registracijos mokestį įskaičiuota:
Konferencijos programa / Dalomoji konferencijos medžiaga / Paroda / Pietūs / Kava ir užkandžiai / 
Serti�katai

1535–1550

dr. Rasa Aleksienė, gyd. akušerė ginekologė, Marienhospital Akušerijos ir ginekologijos klinika,
ginekologijos padalinio vadovė (Osnabriukas, Vokietija)

Kūno formų chirurginė korekcija po gimdymo.
Kada ir kokios rekomenduojamos operacijos?
dr. Jonas Drąsutis, plastinės ir rekonstrukcijos gydytojas, Perfectus klinika (Vilnius, Lietuva) 

1550–1610

1610–1740 Neauvia hialurono rūgšties užpildų panaudojimas estetinėje ginekologijoje.
Tiesioginė transliacija: praktinis hialurono rūgšties užpildų panaudojimas 

Kombinuotos vulvos ir makšties atjauninimo galimybės – lazerinės technologijos,
PRP ir lipo�lingas

Kompleksinis atjauninimas1740–1755

med. dr. Nataliya Lakotko, gyd. akušerė ginekologė, CONFIDENCE Medicinos Centras (Minskas, Baltarusija)

prof. dr. Salvatore Stefano, gyd. akušeris ginekologas, San Ra�aele Uroginekologijos funkcinio skyriaus
vadovas, Europos Uroginekologijos asociacijos Viceprezidentas (Milanas, Italija)

gyd. Dainius Balčiūnas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, DR Klinika (Vilnius, Lietuva)
dr. Aleh Stasevič, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas,
CONFIDENCE Medicinos Centras (Minskas, Baltarusija)

Diskusijos ir konferencijos uždarymas
Serti�katų išdavimas konferencijos dalyviams 

Konferencijos pabaiga

1755–1800

Papildoma  informacija:
Šių metų balandžio 9 dieną bus organizauojami mokymai 
APTOS siūlų panaudojimas vulvos ir makšties įeigos liftingui ir atjauninimui. 
Konferencijos metu bus galima registruotis į šiuos mokymus. 
Mokymus ves gydytojas akušeris ginekologas Eugenijus Lešunovas.



Konferencijos mecenatas

Konferencijos rėmėjai

Konferencijos techninis organizatorius

Nauja ra�nuotos galios era
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