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INFEKTOLOGŲ DRAUGIJOS PAGRINDINIAI 
UŽDAVINIAI:

 Profesinis gydytojų infektologų kvalifikacijos kėlimas
 Ginti infektologų interesus valdžios institucijose ir 

visuomenėje
 Padėti sveikatos apsaugos organizatoriams kovoje su 

infekcinėmis ligomis



30  METŲ DARBĄ GALIMA DALINTI Į DU 
PERIODUS:
I - 1979-1999

- daugiau uždaras darbas, bendradarbiaujant tik
su Vilniaus medicinos draugija

II - 2000-2009
- plačiai bendradarbiaujant su Lietuvos 

infektologų draugija (vad. prof. A. Ambrozaitis)
ir kitomis mokslinėmis draugijomis



VALDYBOS STRUKTŪRA
I Periodas

• pirmininkas: doc. E. Broslavskis
• pirmininko pavaduotojai: doc. R. Luneckaitė ir A. Marcinkutė
• sekretorės:  A. Perkauskienė (iki 1984 m.)

vėliau – V. Gulbinienė
• išdininkai: O. Pocienė, vėliau – A. Žitkovskis
• revizijos komisija: doc. I. Narkevičiūtė, Ž. Svičiulienė,
I. Lukoševičienė

• poliklinikos atstovė: A. Maknavičienė
II Periodas

• pirmininkas: doc. E. Broslavskis
• sekretorė: G. Bedalienė
• išdininkas: A. Žitkovskis





DRAUGIJOS NARIAI 

 Pradžioje draugijos narių buvo 50-60
 1992 m. narių skaičius draugijoje sumažėjo iki 42.
 Vėliau (II periode) draugijos narių skaičius vėl padidėjo 

iki 50-55
 2009 m. buvo 51 narys, 2008 m. - 55 tarp jų 7 

pensininkai
 Pradžioje nario mokestis buvo 10 Lt, stojamasis – 15 Lt, 

o nuo 2008 m. nario mokestis padidėjo iki 30 Lt, 
stojamasis iki 50 Lt

 Pensininkai (nedirbantys) nario mokesčio nemoka



POSĖDŽIAI 
 I periode per metus vykdavo 9-10 posėdžių. Kiekviename 

buvo nagrinėjamos 2-3 temos.
 Tematika:

 Žarnyno infekcijos
Meningitai
 Hepatitai A ir B
 Hospitalinės infekcijos
 Vaikų infekcijos
 Toksoplazmozė
 Botulizmas
 Stabligė 



POSĖDŽIAI 

 Kasmet išklausoma Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro ataskaita apie sergamumo infekcinėmis ligomis 
dinamiką

 Pristatomi klinikiniai atvejai: maliarija, visceralinė 
leišmaniozė, pseudotuberkuliozė, pseudomembraninis 
kolitas ir kt.

 Posėdžiuose išklausyta nemažai pranešimų gretimų 
medicinos specialybių tematika

 Įdomius pranešimus perskaitė Kauno infektologai: prof. 
A. Laiškonis, prof. J. Dievaitienė, gyd. S. Panavas ir kt.



POSĖDŽIAI 

 Draugijos nariai grįžę iš tarptautinių kongresų, simpoziumų ir 
tobulinimosi kursų dalindavosi savo žiniomis: prof. A. 
Ambrozaitis, doc. I. Narkevičiūtė, gydytojai – A. Griškevičius, 
A. Marcinkutė ir kt.

 Vilniaus infektologų draugijoje pranešimus apie infekcines 
ligas perskaitė užsienio profesoriai infektologai: V. 
Nikiforovas ir M. Turjanovas (Rusija), A. Lysenko (Ukraina), 
V.Bočorešvilis (Gruzija), P. Shult  ir S Gravenštein (JAV) ir 
kt.

 Draugijoje paminėti jubiliejai: Lui Pastero, Jono Basanavičius 
ir Vinco Kudirkos



POSĖDŽIAI 

 Specialūs posėdžiai buvo skirti prof. P. Čibiro 
70-ties ir 80-ties metų sukaktims

 1991 m. Trakuose kartu su Lietuvos infektologų 
draugija suorganizuota konferencija Lietuvos 
nepriklausomybei paminėti





POSĖDŽIAI 

 II periode konferencijų skaičius per metus sumažėjo iki 
2 -3 

 Visų konferencijų dienotvarkės buvo sudaromos su LID 
draugija. Dalyviams išduodami pažymėjimai.

 Tematika: 
 Difterija
 Hepatitas C
 Gripas
 Citomegalovirusinė infekcija
 ŽIV
 Pasiutligė, stabligė
 Imunoprofilaktika 



POSĖDŽIAI

 Lėtinis hepatitas B ir C
 Erkinis encefalitas
 Echinokokozė
 Creutzfeldto-Jakobo liga

 Speciali konferencija buvo skirta LID pirmininko prof. A. 
Ambrozaičio jubiliejui



POSĖŽIŲ DIENOTVARKĖS APTARIMAS



 Nuo 1995 m. (1992 m.) kasmet Palangoje vyko visos Lietuvos 
Infektologų konferencija, organizuojama prof.  A. Ambrozaičio, 
kurioje išklausoma 15 – 16 pranešimų



 Norintiems  Vilniaus infektologų draugijos nariams 
kiekvienais metais buvo sudarytos sąlygos du kartus 
nuvažiuoti i Kaune organizuotas įdomias konferencijas

 Gydytojai infektologai dažnai lanko kitų mokslinių 
draugijų konferencijas, skaito pranešimus ir net yra jų 
nariai: gastroenterologų, pediatrų, internistų

 Vilniaus infektologai, ypač valdybos nariai reguliariai 
lankė Vilniaus medicinos draugijos posėdžius, retkarčiais 
skaitė pranešimus





Vilniaus Medicinos draugijoje vyksta daug įdomių konferencijų



GYDYTOJŲ ATESTACIJA

 Vilniaus Infektologų draugijos valdyba I periodo metu 
nariams padėdavo pasiruošti kvalifikacinei atestacijai

 Gydytojai pretenduojantys į pirmąją ir aukščiausiąją 
kvalifikacinę kategoriją apie savo praktinį ir mokslinį 
darbą privalėjo atsiskaityti draugijos posėdžiuose

 Kiekvienam atestuojamam tekdavo rašyti išsamią 
charakteristiką

 Taip pat tekdavo recenzuoti kitų regionų infektologų 
ataskaitas, pateiktas atestacinei komisijai



 Kiekvienais metais rašomos ataskaitos, 
kuriose atsispindėdavo draugijos narių 
judėjimas, pavardės gydytojų dalyvavusių 
tobulinimosi kursuose šalyje ir užsienyje, 
posėdžių tematika



1986 m. ataskaita



2009 m. ataskaita



Kas 4 – 5 metus buvo rašomos apibendrinančios atskaitos



Išdininkai kiekvienais metais tvarkingai paruošdavo
finansines ataskaitas (O.Pocienė, A. Žitkovskis)



PASIŪLYMAI NAUJAI IŠRINKTAI VALDYBAI

 Skatinti gydytojus – praktikus daugiau ruošti pranešimus 
draugijai

 Padidinti posėdžių skaičių iki 4-5
 Posėdžiuose dažniau pristatyti klinikinius atvejus
 Organizuoti bendrus posėdžius su kitomis mokslinėmis 

draugijomis
 Inicijuoti infektologų ir mikrobiologų  draugijų 

susijungimą, giminingų draugijų asociacijos susikūrimą 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ IR 
BENDRADARBIAVIMĄ


