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Dalyko anotacija:
Tikslas:
Studijuojami vaikų kvėpavimo sistemos anatominiai ir fiziologiniai ypatumai,
kvėpavimo sistemos vystymasis intrauterininiu ir postnataliniu periodais, ypatingą
dėmesį skiriant ankstyvajam postnataliniam periodui, skirtingo amžiaus vaikų
kvėpavimo funkcijos ištyrimas, įskaitant bronchų provokacinius mėginius,
kvėpavimo funkcijos normos vertės, kvėpavimo sistemos radiologinis ištyrimas,
bronchoskopija ir kiti invazyvios pulmonologijos tyrimo metodai, vaikų torokalinės
chirurgijos pagrindai, kvėpavimo sistemos ryšys su kitomis gyvybiškai svarbiomis
vaiko organizmo sistemomis normoje ir ligos metu, mokomasi į problemą
orientuotos vaikų plaučių ligų diagnostikos, įrodymais pagrįstų vaikų kvėpavimo
takų ligų profilaktikos, diferencinės diagnostikos ir gydymo principų.
Tematika:
Intrauterininis kvėpavimo sistemos vystymosi periodas, atskirų kvėpavimo sistemos
dalių diferenciacijos laikas, kritiniai raidos periodai. Postnatalinis kvėpavimo
sistemos vystymasis, plaučių alveolizacija. Kvėpavimo sistemos vystymąsi
įtakojantys veiksniai (pasyvus ir aktyvus rūkymas, aplinkos tarša, infekcija,
deguonies badas, termo- ir barotrauma, kt.). Surfaktanto sistemos branda,
surfaktanto trūkumo ir fukcinės brandos sukeltos ligos. Dujų apykaita prenataliniu ir
postnataliniu periodu. Šarmų – rūgščių balansas ir jo įvertinimo būdai. Ūminis
kvėpavimo veiklos nepakankamumas, pirmoji pagalba, gydymas. Naujagimių ir
vyresnių vaikų gaivinimas. Įvairaus amžiaus vaikų intubacija. Dirbtinės plaučių
ventiliacijos tipai, indikacijos, atlikimo technika. Naujagimių asfiksija. Naujagimių
pneumonija, respiracinio distreso sindromas. Lėtinė naujagimystės periodo plaučių
liga. Įgimtos kvėpavimo takų anomalijos (tracheomaliacija, bronchomaliacija,
ezofagotrachėjinė fistulė, kraujagysliniai žiedai, kt.). Įvairaus amžiaus vaikų
krūtinės ląstos rentgenologinis ištyrimas, kompiuterinė tomografija. Bronchoskopija,
bronchoalveolinis lavažas, transbronchinė biopsija, plaučių echoskopija ir kiti
instrumentiniai tyrimai. Pleuros punkcija, pleuros ertmės drenavimas. Chloridų
kiekio prakaite tyrimas. Bazinių nosies potencialų matavimo tyrimas. Genetinis
ištyrimas pulmonologijoje, dažniausi genetiniai sindromai vaikų pulmonologijoje.
Įgimtų
ligų,
pasireiškiančių
kvėpavimo
sistemos
pažeidimu,
skriningas
naujagimystėje. Ūminis rinitas, tonzilitas, sinusitas, otitas. Sinobronchinis refleksas.
Alerginis ir infekcinis rinitai, jų klasifikacija, sunkumo įvertinimas. Viršutinių
kvėpavimo takų obstrukcinių ligų etiologija ir diferencinė diagnostika: obstrukcinis
laringitas, epiglotitas, bakterinis tracheitas. Ūminė virusinė respiracinė infekcija,
gripas ir jo komplikacijos. Ūminės apatinių kvėpavimo takų obstrukcijos diferencinė

diagnostika: bronchų astmos paūmėjimas, obstrukcinis bronchitas, bronchiolitas,
svetimkūnis kvėpavimo takuose. Bronchų astma ir jos fenotipai, diagnostika
skirtingo amžiaus vaikams, sunkumo įvertinimas, paūmėjimo ir ilgalaikis pakopinis
gydymas. Specifinė imunoterapija, biologinė terapija. Poinfekcinis ir kitos etiologijos
padidinto bronchų jaudrumo sindromas. Vaikų užsitęsusio ir lėtinio kosulio
diferencinė diagnostika ir gydymas. Psichogeninės kosulio priežastys (kosulio tikas,
balso stygų disfunkcija, kt.). Plaučių ir tarpuplaučio navikai, čiobrialiaukės
hiperplazija. Pneumokoniozės. Intersticinė plaučių liga. Skendimo, krūtinės ląstos
suspaudimo sindromas, apsinuodijimas dūmais ir kitais degimo produktais. Pirminis
ir antrinis mukocilijinio klirenso nepakankamumas. Plaučių patologija sergant nervų
ir raumenų degeneracinėmis ligomis, kologenozėmis. Gastroezofaginio refliukso
liga. Plaučių patologija sergant įgimtomis ir įgytomis širdies ligomis. Pirminė plaučių
hipertenzija. Alfa 1 antitripsino deficitas. Plaučių patologija sergant įvairios
etiologijos sepsiu. Ūminė bendruomenėje įgyta pneumonija, jos etiologija skirtingo
amžiaus vaikams, diagnostika, sunkumo įvertinimas, indikacijos hospitalizacijai,
gydymo namuose ir ligoninėje algoritmai, racionalaus gydymo antibiotikais
pagrindai. Pneumonijos komplikacijos. Hospitalinė pneumonija. Pleuritas, empiema.
Kvėpavimo sistemos tuberkuliozė, jos formos, diagnostika, gydymas, specifinė
profilaktika. Ekstrapulmoninė tuberkuliozė. Lėtinės pūlingos kvėpavimo sistemos
ligos: cistinė fibrozė, bronchektazinė liga, pirminė ciliarinė diskinezija. Įgimti ir įgyti
imunodeficitai ir plaučių ligos. Cistinės fibrozės etiologija, diagnostika, paūmėjimo ir
ilgalaikis gydymas. Deguonies terapijos pagrindai. Vaikų torokalinės chirurgijos
pagrindai, ūminis kraujavimas iš kvėpavimo takų, indikacijos kvėpavimo sistemos
ligų chirurginiam gydymui. Bronchų ir plaučių parenchimos biopsijos indikacijos,
paėmimo būdai ir technika. Vaikų plaučių ir plaučių-širdies komplekso
transplantacija – indikacijos, donoro ir recipiento atranka, pooperacinė priežiūra.
Aukštikalnių pulmonologijos pagrindai. Sportas ir plaučių ligos. Antibiotikų,
antiastminių ir kitų plaučių ligoms gydyti skirtų vaistų klinikinė farmakologija.
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