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KAUNO KRAŠTAS
• Teorinė – praktinė konferencija „Nutukimas ir inkstų ligos“ 2017 m. kovo 9 d., Park Inn (K. Donelaičio g. 27, Kaunas),skirta gydytojams, medicinos slaugytojoms, pacientams.Plačiau apie šią konferenciją skaitykite LSMU ir LSMU ligoninės Kauno Klinikų savaitraštyje „AVEVITA“ (2017m. kovo17d.): http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11573/2017_av11--10pslweb.pdf
• Spaudos konferencija 2017 03 09d., kurioje dalyvavo nefrologės LNDTA prezidentė prof. I.A. Bumblytė, doc. I.Skarupskienė, Delfi, Lryto, 15min.lt, Init televizijos žurnalistai, skirta nutukimui ir inkstų ligoms.
• TV laidoje „Laba diena“ apie nutukimą ir inkstus kalbėjo LNDTA prezidentė prof. I.A. Bumblytė.
• Paruošti Pasaulinei inkstų dienai skirti spaudiniai gydytojams, pacientams, kurie vėliau išplatinti Kauno kraštogydymo įstaigose.Pranešimai spaudoje:Pranešimai spaudoje:http://www.vlmedicina.lt/lt/atsikraciusi-25-kilogramu-moteris-isgelbejo-sau-gyvybehttp://www.emedicina.lt/lt/gydytojui/lietuvos_naujienos/atsikraciusi_25_kilogramu_moteris_isgelbejo_sau_gyvybe.htmlhttp://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/25-kilogramu-atsikraciusi-moteris-isgelbejo-sau-gyvybe-801178http://www.alfa.lt/straipsnis/50148842/atsikraciusi-25-kilogramu-moteris-isgelbejo-sau-gyvybehttp://www.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/25-kilogramu-atsikraciusi-moteris-isgelbejo-sau-gyvybe-801178
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/sveikata/atsikraciusi-20-kg-kauniete-isgelbejo-sau-gyvybe-541-766070 
http://www.delfi.lt/sveikata/iveik-liga/25-kg-atsikraciusi-marijampoliete-turejo-atsisakyti-didziausios-pagundos.d?id=73991066http://sveikata.lrytas.lt/ligos-ir-gydymas/marijampolietes-inkstus-nuvargino-tai-nuo-ko-kencia-daugelis-lietuviu-galejo-baigtis-tragiskai.htmhttp://www.ve.lt/naujienos/sveikata/sveikata/smarkus-nutukimas-didina-inkstu-ligu-rizika-ispeja-medikai-1537964/
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VILNIAUS KRAŠTAS
• Vilniaus krašto gydymo įstaigose platinti pasaulinei inkstų dienai paruošti ir LNDTA pagaminti spaudiniai vidausligų, šeimos gydytojams, pacientams.KLAIPĖDOS KRAŠTAS
• Paruošti ir atspausdinti straipsniai „Vakarų eksprese“, „Klaipėdos dienoje“ apie inkstus ir nutukimą.
• Pasaulinės inkstų dienos problematika pasidalinta per gydytojų penkiaminutes Klaipėdos krašto gydymoįstaigose.
• Platinti pasaulinei inkstų dienai paruošti ir LNDTA pagaminti spaudiniai vidaus ligų, šeimos gydytojams,pacientams.ŠIAULIŲ KRAŠTASŠIAULIŲ KRAŠTAS
• Platinti pasaulinei inkstų dienai paruošti ir LNDTA pagaminti spaudiniai vidaus ligų, šeimos gydytojams,pacientams Šiaulių miesto gydymo įstaigose, Šiaulių apskrities ligoninėse, poliklinikose (Pakruojo, Joniškio,Radviliškio).
• Šiaulių krašto nefrologai supažindino šeimos ir stacionarų gydytojus apie inkstų ligų sąsajas su kitomispatologijomis, kuo yra svarbi pasaulinė inkstų diena.
• Gyd. nefrologė E.Gaupšienė skaitė paskaitą Šiaulių ligoninės vidaus ligų gydytojų susirinkime "Metabolinissindromas nefrologijoje, besimtominė hiperurikemija“, buvo pristatytas atipinės podagros klinikinis atvejis.
• Prieš pasaulinę inkstų dieną atspausdintas straipsnis "Šiaulių naujienų„ laikraštyje VL Medicina.lt apienefrologinę pagalbą Šiaulių Respublikinėje ligoninėje.PANEVĖŽIO KRAŠTAS
• Pirminės priežiūros centruose Panevėžyje, Rokiškyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose buvo platinti pasaulineiinkstų dienai paruošti ir LNDTA pagaminti spaudiniai vidaus ligų, šeimos gydytojams, pacientams.
• Respublikinėje Panevėžio ligoninėje gydytojams buvo skaitoma paskaita apie inkstų svarbą.
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