
ATASKAITA
2012 - 2015

A.BASEVIČIUS



Nauja KKRD Valdyba
(išrinkta 2012 – 11 – 14)

 PIRMININKAS – prof. A.Basevičius

 PAVADUOTOJAI

- I - dr. I.Gineikienė  

- II – gyd. S.Jakštienė

IŽDININKAS – gyd. S.Ryškienė

 MOKSLINIS SEKRETORIUS – gyd. L.Erencas

 TECHNINIS SEKRETORIUS – gyd. D.Golubickas

 REVIZORIUS – gyd. L.Krajevienė



GARBĖS NARIAI (10)

 A.BĖČIŪTĖ                                                         

 R.BANDZAITIENĖ

 J.ČIŽAUSKAS

 A.DAMBRAUSKIENĖ                     

 H.GINTAUTAS

 A.MAKSIMAITIENĖ

 Z.SATKEVIČIUS

 A.STINSKAITĖ

 A.SUTKUS

 N.PADVELSKIENĖ



PROFESORIAI (6)

 Prof. Z.Satkevičius

 Prof. S.Lukoševičius

 Prof. A.Basevičius

 Prof. R.Gleiznienė

 Prof. E.Monastyreckienė

 Prof. I.Kulakienė



MEDICINOS DAKTARAI (23)

 DOCENTAI (9)

A.Sutkus
R.Bandzaitienė
H.Gintautas
R.S.Kaupas
K.Žvinienė
N.Jurkienė
D.Mitraitė
A.Jankauskas
V.Punys

 DAKTARAI (14)

L.Dobrovolskienė

S.Rutkauskas
G.Kuprionis
A.Venclauskienė
V.Atstupėnaitė
I.Gineikienė
A.Pranculis
E.Jonaitienė
G.Labanauskaitė - Šliumbienė
L.Butkevičienė
V.Stankevičius
R.Uktveris
J.Zaveckienė
A.Vanckavičienė



MEDICINOS DAKTARO 
DISERTACIJOS (5)

2012 metai
I.Gineikienė “Sergančiųjų II-III stadijos tiesiosios žarnos vėžiu 

magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos tyrimų 
palyginamoji vertė (2012-08-21) – vadovas- prof. D.Pavalkis, konsultantas 
– prof. A.Basevičius

J.Zaveckienė “Kompiuterinės tomografijos tūrinė analizė vertinant 
išplitusio nesmulkių ląstelių plaučių vėžio atsaką į gydymą” (2012-08-30) 
– vadovas – prof. A.Basevičius
2013 metai

A.Venclauskienė „Lazerinės doplerografijos reikšmė objektyvizuojant 
nudegimo gylį ir nudegiminės žaizdos savaiminės epitelizacijos galimybę“
(2010-08-30)- Vadovas – prof. S.Lukoševičius, konsultantas – prof. 

R.Rimdeika

2014 metai
S.Rutkauskas “Galvos ir kaklo kraujagyslių UG  tyrimų parametrų 

vertė prognozuojant lengvo kognityvinio sutrikimo progresavimą į 
demenciją” – vadovas – prof. S.Lukoševičius
2015 metai

A.Vanckavičienė “Radiologijos technologų pasiūlos ir poreikio 
prognozė 2012-2030 m. bei kompetencijų tyrimas (2015-05-29) – vadovė-
prof. J.Macijauskienė



KKRD NARIŲ SKAIČIAUS 
KAITA

 2012 metai – 127

 2013 metai – 115

 2014 metai – 110

 2015 metai – 128



KONFERENCIJOS

2012



KITI KKRD RENGINIAI 
(2012)

 Konferencija “Radiologinių tyrimų svarba akušerijoje –
ginekologijoje” Kaunas (02.10)

 Tarptautinė konferencija “Colorectal cancer diagnosis and 
treatment” Kaunas (02.23)

 Tarptautinė konferencija “Išsėtinė sklerozė – diagnostika ir 
gydymas” Kaunas (03.23)

 Konferencija “Onkologinė radiologija” Klaipėda (05.25)

 Konferencija :ES parama plėtojant PET. Radiologinės diagnostikos 
naujovės pasaulyje ir Lietuvoje” Kaunas (09.03)

 Konferencija “Širdies vaizdiniai tyrimai” Kaunas (10.04)

 Baltijos šalių radiologų kongresas Vilnius (10.12)

 Konferencija “Aktualūs diagnostikos ir gydymo klausimai 
kasdieninėje chirurgo praktikoje” Kaunas (10.19)



KONFERENCIJOS 2013 

 2013-02-13 “Širdies ir kraujagyslių ligų radiologinė 
diagnostika”

 2013-04-10 “Šiuolaikinė radiologinė diagnostika 2013” 
(mokslinė Radiologijos klinikos rezidentų konferencija)

 2013-04-23 “Vaizdo metodai kardiologijoje”                                           
(su LSMU Kardiologijos klinika)

 2013-04-25 “Pasiekimai ir problemos šiuolaikinėje medicinoje”            
(I tarptautinė Lietuvos ir Baltarusijos mokslinė konferencija)

 2013-05-17 “Vaikų radiologija”                                                  
(išvažiuojamoji konferencija Klaipėdoje)

 2013-05-17 “Virškinamojo trakto neuroendokrininių navikų 
diagnostika ir gydymas” (su Lietuvos Chemoterapeutų draugija)

 2013-10-18 “Radiologija – 2013”                                                              
(LRA suvažiavimas Kėdainiuose)

 2013-11-13 “Inkstų ligų radiologiniai tyrimai ir gydymo 
procedūros”



KONFERENCIJOS 2014
 2014-02-07 “Kaulų mineralų tankio matavimas ir jo svarba 

klinikinėje praktikoje” (su LSMU Endokrinologijos klinika)

 2014-02-12 “Naujausia šiuolaikinė radiologinė diagnostika ir jos 
reikšmė atskirų ligų diagnostikoje”

 2014-04-09 “Šiuolaikinė radiologinė diagnostika 2014” 
(mokslinė Radiologijos klinikos rezidentų konferencija)

 2014-05-16 “Nauji akcentai ambulatorinėje akušerinėje ir 
ginekologinėje praktikoje (Palanga) (su LPAGD)

 2014-06-06 “Radiologijos aktualijos” (Šventoji)

 2014-10-10 5-as Baltijos šalių radiologų kongresas                              
(Piarnu, Estija)

 2014-10-16 tarptautiniai kursai “Išplėstinė neuroradiologija: 
difuzija, perfuzija, spektroskopija” Vilnius (su ESMRMB)

 2014-11-12 “Radiologinių tyrimų galimybės lėtinių neinfekcinių 
ligų diagnostikoje”



KONFERENCIJOS 2015

 2015-02-11 “Magnetinio rezonanso tomografijos diagnostinės 
galimybės ir vertė”

 2015-04-15 “Onkologinių susirgimų radiologinės diagnostikos 
aktualijos”

 2015-05-13 “Radiologijos aktualijos”                                                            
(mokslinė Radiologijos klinikos rezidentų konferencija)

 2015-05-15 “Ultragarsinė diagnostika – 2015” (su LUA)

 2015-05-18 Pasaulio medicinos fizikų kursai Kaune (su ISMP)

 2015-09-09 Ataskaitinė – rinkiminė KKRD konferencija

 2015-10-16 Ataskaitinis – rinkiminis LRA suvažiavimas

 2015-11-11 “Osteoporozės šiuolaikinė radiologinė diagnostika” 



KKRD VALDYBOS 
POSĖDŽIAI 

 2012 metais – 10

 2013 metais – 7

 2014 metais – 7

 2015 metais - 8



NARYSTĖ UŽSIENIO RADIOLOGŲ 
DRAUGIJOSE (16/38)

 EANM (European Association of Nuclear Medicine) – 4 (G.Kuprionis, I.Kulakienė, N.Jurkienė, S.Šedienė)
 ESGAR (European Society of Gastroabdominal Radiology) – 7 (A.Basevičius, I.Gineikienė, K.Žvinienė, 

L.Butkevičienė, E.Bieliūnienė, I.Zaborienė, V.Strakšytė)
 ESMRMB (European Society of Magnetic Resonanse in Medicine and Biology) – 1 (A.Basevičius)
 ILAE (International League Against Epilepsy) – 1 (R.Gleiznienė)
 ESUR (European Society of Urogenital Radiology) – 1 (A.Basevičius)
 AURE (Association of University Radiologists in Europe) – 2 (A.Basevičius, S.Lukoševičius)
 EFE (European Federation of Endocrinologists) – 1 (G.Kuprionis)
 ISMRM (International Society in Magnetic Resonance in Medicine) – 1 (A.Basevičius)
 ESR (European Society of Radiology) – visi LRA nariai
 RSNA (Radiological Society of North America) – 5 (T.Budrys, M.Aržanauskaitė, E.Keleras, D.Golubickas, 

P.Randakevičius)
 EASL (European Society of Study of the Liver) – 1 (A.Basevičius)
 ESTI (European Society of Thoracic Imaging) – 2 (A.Basevičius, J.Zaveckienė)
 ESER (European Society of Emergency Radiology) – 1 (A.Basevičius)
 EUSOBI (European Society of Breast Imaging) – 2 (D.Artmonienė, D.Bartuškaitė)
 ESPR (European Society of Pediatric Radiology) – 1 (S.Rutkauskas)
 ESNCH (European Society of Neurosonology and Cerebral Haemodymamics) – 1 (S.Rutkauskas)
 ESNR (European Society of Neuroradiology) – 1 (S.Rutkauskas)
 ESSR (European Society of Skeletal Radiology) – 2 (S.Rutkauskas, K.Grigaitė)
 ESU (European Society of Urology) – 1 (R.Mickevičius)
 BNMS (Baltic Society of Nuclear Medicine) – 1 (I.Kulakienė)
 ESTRO (European Society of  Radiation Oncology) – 1 (A.Vaitkus)
 EFSUMB (European Federation of  Societies in Ultrasound in Medicine and Biology) – 1 (D.Mitraitė)
 NSR (Norway Society of Radiology) – 1 (G.Labanauskaitė – Šliumbienė)
 ISMP (International Society of Medical Physicysts) – 1 (A.Vaitkus)



NARYSTĖ LIETUVOS 
DRAUGIJOSE

 Lietuvos Medicinos fizikų draugija

 Lietuvos Ultragarso asociacija

 Lietuvos Radiacinės saugos draugija

 Lietuvos Spindulinės terapijos sąjunga

 Lietuvos Branduolinės medicinos draugija

 Lietuvos Transplantologijos draugija



RYŠIAI SU UŽSIENIO 
MOKSLININKAIS

 PROF. JOVITAS SKUČAS (Ročesteris, JAV)
- paskaitos, darbas su rezidentais, doktorantais, 

straipsniai, mokslinė literatūra, konsultacijos
 PROF. ARŪNAS GASPARAITIS (Čikaga, JAV)

- konsultacijos, organizacinis darbas
DR. AUGUSTINAS ŠAKINIS (Geteborgas, Švedija)

- konsultacijos, organizacinis darbas



KKRD NAUJOVĖS

 Nuo 2012 metų –
- kasmet 3 posėdžiai – sertifikuojamos teminės 

konferencijos
- likę posėdžiai – rezidentų mokslinės praktinės 

konferencijos, įdomių atvejų aptarimai

KKRD internetinis tinklapis – www.radiologai.lt (nuo 
2014 metų – T.Budrys)

Radiologijos rezidentūros programos europinė 
ekspertizė (2014 metai)

http://www.radiologai.lt/




POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 
NUO 2013 METŲ

 Organizuojami ne mažiau, kaip 3 posėdžiai per metus, 
iš jų –

- 1 posėdį organizuoja Kauno klinikos (atsakingi 
Radiologijos klinikos sektorių/skyrių vadovai) – vasario 
mėn.

- 1 ar 2 posėdžius organizuoja Radiologijos klinikos 
rezidentai (atsakingi Radiologijos klinikos IV/III metų 
rezidentų seniūnai) – balandžio/gegužės mėn.

- 1 posėdį organizuoja KKRD regioniniai padaliniai 
(atsakingi KKRD pirmininko pavaduotojai) – lapkričio 
mėn.

- kiti posėdžiai gali būti inicijuojami atskirų KKRD 
narių iniciatyva pagal poreikį



PIRMININKO FUNKCIJOS

 Atstovavimas KKRD

 KKRD Valdybos posėdžių organizavimas

 Rėmėjų KKRD veiklai paieška

 Ryšiai su kitomis Lietuvos mokslinėmis 
draugijomis ar organizacijomis

 Organizaciniai klausimai (konferencijos 
vietos parinkimas, sertifikatų 
spausdinimas ir tt.)

 Kita pagal KKRD įstatus reikalinga veikla



I PAVADUOTOJO 
FUNKCIJOS

 KKRD metinio posėdžio plano rengimas 
kartu su II pavaduotoju

 Dalyvavimas klinikos pedagoginėje, SMD 
ir rezidentų mokslinėje veikloje

 Pirmininko pavadavimas ir jo funkcijų 
perėmimas jam nesant



II PAVADUOTOJO 
FUNKCIJOS

 Ryšių su KKRD padaliniais kitose gydymo 
įstaigose koordinacija

 Pirmininko ar I pavaduotojo pavadavimas 
ir jų funkcijų perėmimas jiems nesant

 Posėdžių plano kitiems metams 
pateikimas Radiologijos klinikos skelbimų 
lentoje bei www.radiologai.lt (taip pat ir 
www.radiologija.lt) iki einamųjų metų 
pabaigos 

http://www.radiologai.lt/
http://www.radiologija.lt/


MOKSLINIO SEKRETORIAUS 
FUNKCIJOS

 KKRD posėdžių dalyvių registracija

 Naujų KKRD narių prašymų registracija ir 
pristatymas KKRD posėdžių metu

 Posėdžių protokolų rašymas ir saugojimas

 Techninio sekretoriaus pavadavimas jam 
nesant



TECHNINIO SEKRETORIAUS 
FUNKCIJOS

 KKRD posėdžio auditorijos, techninių 
priemonių, aparatūros ir kt. paruošimas

 Mokslinio sekretoriaus pavadavimas jam 
nesant

 Informacijos apie posėdžius bei 
priminimų dėl narystės KKRD nariams 
išsiuntimas e-paštu



IŽDININKO FUNKCIJOS

 Nario mokesčio rinkimas

 Finansinės KKRD operacijos

 Finansinė atsiskaitomybė KKRD ir LRA

 KKRD skolininkų (nesumokėjusių nario 
mokesčio, neatsiskaičiusių už paramą) 
sarašo pateikimas metų gale KKRD 
Valdybai



REVIZORIAUS FUNKCIJOS

 KKRD veiklos ir dokumentacijos auditas 
ne mažiau 1 kartą per metus

 Išvados apie auditą pateikimas 1 kartą 
per metus KKRD valdybai

 Išvados apie auditą pateikimas 1 kartą 
per 3 metus KKRD ataskaitinio –
rinkiminio posėdžio metu



LRA Valdybai 
(problemos reikalaujančios bendro 

sprendimo)

 LRA įstatų klausimai, Nario mokesčio dalies pervedimo į LRA 
procentinė išraiška, Draugijų paramos (gautos tiesiogiai) 
pervedimas į LRA

Radiologų darbo normatyvai (sąlygos, kriterijai, eiliškumas ir tt.)

 Radiologinės aparatūros išdėstymo Lietuvoje planai, kriterijai, 
rodikliai

 Tyrimų atliktų kitose ASPĮ pakartotiniai aprašymai -
rekonsultacijos

 Jaunų specialistų (po rezidentūros) įdarbinimo klausimai

 Radiologijos rezidentūros programos akreditacija

 Rezidentūros programų suvienodinimas, bazių parinkimas

 Europos radiologo diplomo klausimas

 Teleradiologijos paslaugų reglamentavimas

 Radiologiniai tyrimai įvairių specialistų normose

 LRA ryšiai su Lietuvos Radiologijos laborantų draugija

 Vieningų radiologinių tyrimų aprašų (šablonų) kūrimas



RINKIMAI

 Už kiekvieną LRA Valdybos narį balsuoti 
atskirai, slaptu balsavimu 

(t.p. ir renkant sekcijų vadovus)



SIŪLOMI KANDIDATAI Į 
LRA SEKCIJŲ VADOVUS

 Kaulų-raumenų ir minštųjų audinių sistemos radiologija

 Veido srities, kaklo ir galvos radiologija

 Krūtinės ląstos ir mamologinė radiologija – siūloma siaurinti sekciją

 Širdies ir kraujagyslių radiologija

 Neuroradiologija

 Pilvo ir dubens organų radiologija

 Pediatrinė radiologija

 Intervencinė ir specialioji  radiologija – siūloma siaurinti sekciją

 Magnetinis rezonansas  (siūloma naikinti sekciją)

 Edukacija ir ryšiai su užsieniu

 Informacinės technologijos ir teleradiologija  (siūloma naikinti sekciją)

 Jaunieji radiologai

 Branduolinė medicina– siūloma nauja sekcija

 Mamologinės radiologija – siūloma nauja sekcija



SIŪLOMI LRA GARBĖS NARIAI

 KONSTANTINAS CHMIELIAUSKAS

 VYTAUTAS PRANCIŠKUS STANKEVIČIUS

 JADVYGA RAMUTĖ ZYKIENĖ



KKRD Delegatai (42 iš 128) į LRA 
ataskaitinį - rinkiminį suvažiavimą

 1. A.Basevičius

 2. S.Lukoševičius

 3. E.Monastyreckienė

 4. V.Punys

 5. R.Gleiznienė

 6. E.Jonaitienė

 7. L.Dobrovolskienė

 8. V.Atstupėnaitė

 9. D.Bubalienė

 10. D.Petrova

 11. J.Zaveckienė

 12. K.Valatkevičienė

 13. I.Kulakienė

 14. K.Žvinienė

 15. I.Gineikienė

 16. A.Vanckavičienė

 17. S.Jakštienė

 18. A.Jankauskas

 19. D.Golubickas

 20. N.Jurkienė

 21. T.Budrys

 22. L.Padervinskienė

 23. I.Krasnovaitė

 24. A.Monkevič

 25. S.Ryškienė

 26. R.S.Kaupas

 27.  D.Mitraitė 

 28. J.Mikšaitė

 29. Ž.Dieninienė

 30. T.Tereščenko

 31. I.Žoštautienė

 32. G.Kuprionis

 33. A.Venckutonytė

 34 . R.Uktveris

 35. S.Miniauskas

 36.  L.Krajevienė

 37.  I.Pikūnienė

 38. A.Krimelis

 39. J.Mikalonienė

 40. J.Gruodienė

 41. N.Vanagaitė 

 42. I.Kunigiškienė

2012-12-112015-09-09



Nauja KKRD Valdyba
(išrinkta 2015 – 09 – 09)

 PIRMININKAS – A.Basevičius

 PAVADUOTOJAI

- I - I.Gineikienė

- II – E.Jonaitienė

IŽDININKAS – D.Golubickas

 MOKSLINIS  SEKRETORIUS – L.Padervinskienė

 TECHNINIS  SEKRETORIUS – T.Budrys 

 REVIZORIUS – l.Krajevienė


