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Renginiai asmens sveikatos priežiūros specialistams 
 
2023-03-09 12:00 Radisson Hotel Kaunas, K.Donelaičio g. 27, Kaunas 
LNDTA ir LSMU mokslinė praktinė konferencija „Nefrologija šiandien – krizių keliami iššūkiai“, 
skirta Pasaulinei inkstų dienai 

17:05 Ekotoksikologija ir endokrininiai disruptoriai (Rūta Lekšienė) 
 
2023-03-21 LSMU ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas 
LSMU profesinės kvalifikacijos tobulinimo paskaita bendrosios praktikos slaugytojoms (uždaras 
renginys) 

14:00 Ūminiai apsinuodijimai paracetamoliu ir paracetamolio perdozavimas (Jonas 
Šurkus) 

 
2023-03-21 LSMU ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas 
LSMU profesinės kvalifikacijos tobulinimo paskaita vidaus ligų profilio specialybių gydytojams 
(uždaras renginys) 

8:30 Alkoholis ūminių apsinuodijimų metu (Marius Perminas) 
 
2023-03-30 14:00 nuotolinis renginys 
LieAKTA ir LKTD mokslinė praktinė konferencija „Ūminių apsinuodijimų diagnostikos ir gydymo 
aktualijos“ (skirta tik iš anksto užsiregistravusiems asmens sveikatos priežiūros specialistams) 
 
2023-04-13 13:00 Kūrybinių industrijų centras Taurapilis, Aušros g. 47, Utena 
LieAKTA ir LGS Utenos filialo mokslinė praktinė konferencija „Utenos pavasaris 2023“ (skirta iš 
anksto užsiregistravusiems dalyviams) 

18:40 Apsinuodijimai grybais: ką verta žinoti gydytojui praktikui? (Rūta Lekšienė) 
 
2023 m. balandžio mėn. (data viešai nebus skelbiama) Prienų globos namai, Panemunės g. 28, 
Prienai 
LieAKTA seminaras „Slaugomų pacientų apsinuodijimų ypatumai” (uždaras renginys) 
 

Renginiai visuomenei 
 

Paskaitos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams (LSMU, prof. V.Lašo auditorija, 

A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas). 

2023-03-07 16:00 „Ekotoksikologija: aplinkos įtaka sveikatai“ (Rūta Lekšienė) 

2023-03-21 16:00 „Apsinuodijimai sunkiaisiais metalais: mistika ar realybė?“ (Marius 

Perminas) 

2023-03-22 pamoka KTU Vaižganto progimnazijoje „Fiziologinė ir patologinė iliuzijos“ ir 

„Laisvalaikio apsinuodijimai“ (Rima Naginienė, Edgaras Diržius, Jonas Šurkus) 
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Informacija sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei 
 

Tinklalaidžių ciklai 

- LieAKTA internetinėje svetainėje www.apsinuodijimai.lt bei feisbuko paskyrose 

-- „Apsinuodijai? Skambink 85 236 20 52“ ir  

--„Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija“: 

 

„Pašnekesiai prie kavos: klinikinės toksikologijos ir kitų specialybių gydytojai diskutuoja apie 

apsinuodijimus”: 

Alkoholis ir apgirtimas (M.Perminas ir J.Šurkus) 

Apie dopingą, mildronatą bei grėsmingus poveikius sveikatai ar kišenei 

(M.Perminas ir G.Mikulevičienė) 

Kas yra dopingas? Ką veikia antidopingo agentūra? (M.Perminas ir 

G.Mikulevičienė) 

Paprastoji angis ir jos įkandimas (M.Perminas ir R.Lekšienė) 

Paracetamolio perdozavimas (M.Perminas ir J.Šurkus) 

Saugus grybavimas: kaip (ne)prisirinkti nuodingųjų grybų (M.Perminas ir 

R.Lekšienė) 

 

„Trumpai apie tai, kas mums atrodo aktualu“: 

Kaip paprasčiau ir saugiau išvimdyti apsinuodijusį šunį (V.Sabūnas ir J.Šurkus) 

Kaip saugiai paruošti valgymui šeivamedžio uogas (J.Šurkus) 

Ne tik žmonės turi inkstus: smulkiųjų gyvūnų ištyrimo ir gydymo galimybės 

(V.Sabūnas ir J.Šurkus) 

Ne tik žmonės turi inkstus: toksiniai smulkiųjų gyvūnų inkstų pažeidimai 

(V.Sabūnas ir J.Šurkus) 

http://www.apsinuodijimai.lt/

