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Apsinuodijimų prevencijos savaitė 
& 

Smegenų pažinimo savaitė 
2016 m. kovo 14-20 d. 

 

Abromiškės 

03-16 15:00 
(renginys 
uždaras) 

Abromiškių 
reabilitacijos 
ligoninė 

Paskaita „Alkoholio poveikis 
kūnui ir protui“ 

prof. L.Šinkariova, Vytauto 
Didžiojo universitetas 

 

Kaunas 

03-03 8:30 
(renginys 
uždaras) 

LSMUL Kauno 
klinikos 

Paskaita terapinių specialybių 
gydytojams „Inhaliaciniai 
apsinuodijimai“ 

R.Lekšienė, LSMUL Kauno 
klinikos 

03-07 10:00 
(renginys 
uždaras) 

LSMU gimnazija Susitikimas su gimnazistais J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 

03-07 13:00 
(renginys 
uždaras) 

Miesto savivaldybė Apsinuodijimų prevencijos 
savaitės tikslų ir renginių 
pristatymas 

prof. D.Pavalkis, LSMUL Kauno 
klinikos 
dr. R.Naginienė, LSMU 
Neuromokslų institutas 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 
prof. A.Veryga, LSMU VSF 
Sveikatos tyrimų institutas 

03-10 8:30 
(renginys 
uždaras) 

LSMUL Kauno 
klinikos 

Paskaita terapinių specialybių 
gydytojams „Diuretikų poveikis 
inkstams“ 

doc. R.Vaičiūnienė, LSMUL 
Kauno klinikos 

03-15 15:00 Baras Sambaris 
(Vilniaus g. 34) 

Renginys jaunimui 
   „Ir jis gyveno ilgai ir 
laimingai… Ko reikia, kad taip 
būtų ne tik pasakose?“ 
(Paskaita apie gyvenimo ir 
psichologinę gerovę) 
   „Ką daryti? Renginio metu 
tualete radote žmogų be 
sąmonės“ 

 
dr. A.Pranckevičienė, LSMU 
Neuromokslų institutas 
 
 
 
N.Jasinskas, LSMUL Kauno 
klinikos 
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03-15 16:00 
(renginys 
uždaras) 

MLK prof. Kazio 
Oželio vardo 
auditorija (Eivenių g. 
4, Kaunas) 

Paskaita ir diskusija III amžiaus 
universiteto klausytojams 
„Vaistažoliniai preparatai ir jų 
sąveikos“ 

R.Lekšienė, LSMUL Kauno 
klinikos 

03-16 15:00 
(renginys 
uždaras) 

Santakos slėnio 
Naujausių 
farmacijos ir 
sveikatos 
technologijų atviros 
prieigos centras, A-
203 aud. (Sukilėlių 
pr. 13, Kaunas) 

Renginys LSMU studentams 
...“Kanapių vartojimo ir 
psichikos sutrikimų sąsajos. Ką 
sako klinikinė praktika ir 
mokslas?“ 
   „Ką daryti? Apsvaigęs draugas 
susižeidė“ 

 
dr. A.Pranckevičienė, LSMU 
Neuromokslų institutas 
M. Jasulaitis, UAB Romuvos 
klinika 
 
N.Jasinskas, LSMUL Kauno 
klinikos 

03-17 16:00 Asociacija Šviesuva 
(Raudondvario pl. 
150) 

Paskaitos visuomenei 
   „Ką daryti? Sudaužėte 
gyvsidabrinį termometrą“ 
   „Ką daryti, kad dėl krosnies 
nekiltų problemų“ 
   „Apsinuodijimas smalkėmis“ 
   
   „Ką daryti? Gatvėje sukniubo 
kaimynas“ 

 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 
 
Virginijus Sidaravičius, LSMU 
 
M.Perminas, LSMUL Kauno 
klinikos 
N.Jasinskas, LSMUL Kauno 
klinikos 

03-17 19:00 Kavinė Coffee Inn 
(Vilniaus g. 28) 

Renginys su Baltijos pažangių 
technologijų institutu Café 
Scientifique paskaita diskusija 
„Ką veikia mano automobilis, 
kai vairuoju apsvaigęs: lūkesčiai 
ir realybė“ 

dr. Laura Šeibokaitė, VDU 
Teorinės psichologijos katedra 

03-24 
13:00–17:30 

(renginys 
uždaras) 

LSMUL Kauno 
klinikos 

Pranešimai mokslinėje 
praktinėje konferencijoje 
   „Psichoaktyvūs augalai 
lietuvių tradicijose“ 
   „Piktnaudžiavimo 
alkoholiniais gėrimais 
biomarkeriai“ 
   „Vaistažoliniai preparatai ir jų 
sąveikos“ 
   „Genetiniai apsinuodijimų 
ypatumai“ 

 
 
doc. D.Senvaitytė, Vytauto 
Didžiojo universitetas 
L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 
R.Lekšienė, LSMUL Kauno 
klinikos 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 

03-29 11:50 
(renginys 
uždaras) 

Saulės gimnazija Susitikimas su gimnazistais prof. D.Pavalkis, LSMUL Kauno 
klinikos 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 

03-30 11:05 
(renginys 
uždaras) 

Dariaus ir Girėno 
gimnazija 

Susitikimas su gimnazistais prof. D.Pavalkis, LSMUL Kauno 
klinikos 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 
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03-31 13:30 
(renginys 
uždaras) 

Puškino gimnazija Susitikimas su gimnazistais prof. D.Pavalkis, LSMUL Kauno 
klinikos 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 
M.Perminas, LSMUL Kauno 
klinikos 

04-01 10:00 
(renginys 
uždaras) 

Jablonskio gimnazija Susitikimas su gimnazistais prof. D.Pavalkis, LSMUL Kauno 
klinikos 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 

 

Kelmė 

03-15 10:00 
(renginys 
uždaras) 

Kelmės rajono 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Vytauto Didžiojo g. 
23, Kelmė) 

Paskaita asmens ir visuomenės 
sveikatos specialistams „Pirmoji 
pagalba apsinuodijus“ 

L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-15 12:00 Kelmės rajono 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Vytauto Didžiojo g. 
23, Kelmė) 

Paskaita visuomenei 
„Apsinuodijimai vyresniame 
amžiuje“ 

L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-15 10:00 
(renginys 
uždaras) 

Kelmės J. Graičiūno 
gimnazija (Raseinių 
g. 1, Kelmė) 

Paskaita moksleiviams 
„Priklausomybės“ 

R.Badaras, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

 

Klaipėda 

03-14 14:00 
(renginys 
uždaras) 

Klaipėdos miesto 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76, 
Klaipėda) 

Paskaita mokyklų sveikatos 
specialistams „Kaip išvengti 
apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-14 16:30 Klaipėdos miesto 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76, 
Klaipėda) 

Paskaita visuomenei 
„Apsinuodijimai vyresniame 
amžiuje“ 

L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 
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03-14–18 d. 
(renginys 
uždaras) 

Gimnazijos, 
mokyklos 

Renginiai moksleiviams Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro specialistai 

03-15 
(renginys 
uždaras) 

Vitės pagrindinė 
mokykla 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė  
D. Gintalienė 

03-15-18 d. 
(renginys 
uždaras) 

Gedminų 
progimnazija 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
L. Bulvydienė 

03-15-17 d. 
(renginys 
uždaras) 

„Aitvaro“ gimnazija Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
N. Markina 

03-16 
(renginys 
uždaras) 

„ Verdenės“ 
progimnazija 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
D. Gintalienė 

03-16 
(renginys 
uždaras) 

„Varpo“ gimnazija Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
V. Cirtautienė 

03-16 
(renginys 
uždaras) 

Sendvario 
progimnazija 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
G. Povilaitienė 

03-16 
(renginys 
uždaras) 

S. Dacho 
progimnazija 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė  
N. Jencienė  

03-16 
(renginys 
uždaras) 

Siuvimo ir paslaugų 
verslo mokykla 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
N. Jencienė 

03-17 
(renginys 
uždaras) 

M. Gorkio 
pagrindinė mokykla 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
D. Užgalienė 

03-17 
(renginys 
uždaras) 

„Vyturio“ pagrindinė 
mokykla 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
K. Safina 

03-17 
(renginys 
uždaras) 

M. Mažvydo 
progimnazija 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
V. Povilionienė 

03-17 
(renginys 
uždaras) 

„Pajūrio“ pagrindinė 
mokykla 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
G. Zacharova 

03-18 
(renginys 
uždaras) 

„Smeltės“ 
progimnazija 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
S. Lukienė 
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03-18 
(renginys 
uždaras) 

Laivų statybos ir 
remonto mokykla 

Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
V. Povilionienė 

 

Mažeikiai 

data 
derinama 

(renginys 
uždaras) 

Gabijos gimnazija Diskusija su gimnazistais M.Perminas, LSMUL Kauno 
klinikos 

data 
derinama 

(renginys 
uždaras) 

Politechnikos 
mokykla 

Diskusija su moksleiviais M.Perminas, LSMUL Kauno 
klinikos 

 

Nida 

03-15  
(renginys 
uždaras) 

Neringos gimnazija Paskaita mokiniams „Kaip 
išvengti apsinuodijimų ir padėti 
nukentėjusiajam“ 

Mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 
M.  Lavickienė 

 

Panevėžys 

03-03 
12:00–18:00 

(registracija į 
renginį baigta) 

Bistrampolio dvaras Pranešimai Tarptautinės inksto 
dienos renginyje 
   „Kava ir sveikata“ 
 
   „Žoliniai preparatai ir inkstai“ 
 
   „Vaikų apsinuodijimų 
ypatumai ir prevencija“ 

 
 
prof. M.Miglinas, VU Medicinos 
fakultetas 
L.Santockienė, LSMUL Kauno 
klinikos 
J.Šurkus, LSMUL Kauno klinikos 
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Vilnius 

03-16 14:00 
(renginys 
uždaras) 

Vilniaus Antakalnio 
atviras jaunimo 
centras (Antakalnio 
g. 84A, Vilnius) 

Paskaita jaunimo darbuotojams 
„Psichoaktyvios medžiagos 
jaunimo tarpe“ 

L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-16 16:00 Lietuvos „Žinijos“ 
draugija (Vilniaus g. 
22) 

Paskaita visuomenei 
„Apsinuodijimai vyresniame 
amžiuje“  

L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-16 18:00 
(renginys 
uždaras) 

Paramos fondas 
„Jaunimo linija“ 
(Naugarduko g. 34, 
Vilnius) 

Mokymai „Jaunimo linijos“ 
savanorių mokytojams 
-.“Pirmoji pagalba 
apsinuodijusiajam“ 
 
   „Apsinuodijimas 
medikamentais, ką daryti?“ 
 
   „Apsinuodijimai ir 
piktnaudžiavimas 
psichoaktyviomis 
medžiagomis“ 

 
 
I.Mironova, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 
J.Margerienė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 
L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-17 14:45 
(renginys 
uždaras) 

Medardo Čoboto 
trečiojo amžiaus 
universitetas 
(Pamėnkalnio g. 15, 
Vilnius) 

Paskaita „Apsinuodijimai, juos 
sukeliantys veiksniai ir 
prevencija“ 

J.Margerienė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-17 18:00 
(renginys 
uždaras) 

Atviro jaunimo 
centro „Mes“ 
padalinys 
„Naujosios Vilnios 
atvira jaunimo 
erdvė“ (Pergalės g. 
13, Vilnius) 

Diskusija „Jaunimo vakarėliai“ L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

03-17 18:00 
(renginys 
uždaras) 

Vilniaus atviras 
jaunimo centras 
„Mes“ (Šopeno g. 3, 
Vilnius) 

Diskusija „Psichoaktyvios 
medžiagos“ 

J. Garšva, Respublikinė Vilniaus 
universitetinė ligoninė 
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03-18 15:00 Jungtinis gyvybės 
mokslų centras 
(Saulėtekio al. 9, 
Vilnius) 

Renginys visuomenei 
- „Elektroencefalograma“ 
 
- „Aliuminio poveikis 
organizmui/smegenims“ 
- „Slenka plaukai? Gal tai 
apsinuodijimas?“ 
 
- „Psichoaktyvių medžiagų įtaka 
galvos smegenų bioelektriniam 
aktyvumui“ 
- „Psichoaktyvių medžiagų 
neurobiologija“ 
 
- Tema derinama 
 
- „Kaip padėti 
apsinuodijusiajam: pirmoji 
pagalba“ 

 
doc. I.Griškova-Bulanova, VU 
Gamtos mokslų fakultetas 
doc. V.Kisnierienė , VU Gamtos 
mokslų fakultetas 
L.Gruzdytė, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 
dr. K.Dapšys, Respublikinė 
Vilniaus psichiatrijos ligoninė 
 
R.Badaras, SAM ESSC 
Apsinuodijimų informacijos 
biuras 
O.Davidonienė, Valstybinio 
psichikos sveikatos centras 
 
I.Vaitekonytė, Respublikinė 
Vilniaus universitetinė ligoninė 

 

Organizatoriai: 
–Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija 
–Lietuvos neuromokslų asociacija 
–LSMU Neuromokslų institutas 
–SAM ESSC Apsinuodijimų informacijos biuras 
Partneriai: 
–Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija 
–Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija 
–Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
–LSMUL Kauno klinikos 
–Vilniaus universitetas 
–Vytauto Didžiojo universitetas 
–Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 
–Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 
–VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 
–Trečiojo amžiaus universitetas 
–Baltijos pažangių technologijų institutas 
–Respublikinė Panevėžio ligoninė 
–Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
–Paramos fondas „Jaunimo linija“ 
–Atviras jaunimo centras „Mes“ 
–Asociacija „Šviesuva“ 
–Lietuvos „Žinijos“ draugija 
–Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras 
–Lietuvos medicinos studentų asociacija 


