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Konferencijos vieta: viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Miško g. 11, www.groupeuropa.com/europa_royale_lt/kaunas_viesbutis

Dalyvio mokestis užsiregistravus ir apmokėjus iki lapkričio 20 d. – 50 eurų, 
vėliau – 60 eurų. 
Mokestis studentams ir rezidentams užsiregistravus ir apmokėjus iki 
lapkričio 20 d. – 25 eurai, vėliau – 30 eurų.
Jūsų registracija bus patvirtinta tik gavus apmokėjimą.

Apmokėti už konferenciją galite:
• Pavedimu VŠĮ „Psichikos sveikatos institutas”, Įmonės kodas: 

303079205, banko sąskaitos numeris: LT64 7044 0600 0790 6483  
(AB SEB bankas). Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti, kad mokama  
už konferenciją, nurodomas dalyvio vardas ir pavardė.

• Jei bus laisvų vietų – grynaisiais prieš konferenciją (dalyvio mokestis – 
60 eurų, studentams ir rezidentams – 30 eurų).

Išsamesnė informacija ir registracija: 
El. paštu konferencija@romuvosklinika.lt arba  
info@cannabisconference.eu
Telefonu: +370 644 22448

www.cannabisconference.eu

RĖMĖJAI:



Gerbiami kolegos,
Maloniai kviečiame psichiatrus, vaikų psichiatrus, teismo psichiatrus, 
psichologus, psichoterapeutus, neurologus, vaikų neurologus, šeimos 
gydytojus ir visų kitų specialybių gydytojus, visuomenės sveikatos 
specialistus, socialinius darbuotojus, slaugytojus bei visus, besidominčius 
psichikos sveikata dalyvauti 2015 metų lapkričio 27 d. Kaune vyksiančioje 
pirmoje tarptautinėje Baltijos šalių konferencijoje „Kanapės – iššūkis 
moderniai visuomenei“, skirtoje kanapių vartojimo prevencijai bei jų 
sukeltų psichikos sveikatos sutrikimų gydymui. Konferencijos dalyviams bus 
išduoti 8 valandų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sertifikatai.

Lektoriai:
Allebeck Peter (psichiatras, medicinos mokslų daktaras, profesorius, 

Socialinės medicinos departamento Geteborgo universiteto vadovas).
Badaras Robertas (klinikinis toksikologas, Vilniaus Respublikinės 

universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas).
Deltuvienė Daiva (psichiatrė-psichoterapeutė, viena iš kognityviosios ir 

elgesio terapijos pradininkių Lietuvoje).
Jakubonis Darius (Kauno priklausomybės ligų centro gydytojas psichiatras).
Jarvelaid Mari (psichiatrė, Šiaurės Estijos sveikatos centras).
Jonušienė Giedrė (psichiatrė, dirbanti ir Lietuvoje, ir Norvegijoje, mokslinio 

žurnalo „Seksualinė medicina“, skirto specialistams, atsakingoji 
redaktorė).

Kooyman Martien (psichiatrė-psichoterapeutė, medicinos mokslų daktarė, 
dirbanti priklausomybių srityje, daugelio straipsnių bei knygos šia tema 
autorius).

Lundqvist Thomas (psichologas, socialinių mokslų daktaras, gydymo 
programos (kuri plačiai taikoma Skandinavijoje), skirtos dirbti su 
lėtiniais kanapių vartotojais, bendraautoris).

Martinkienė Vaiva (teismo psichiatrė ekspertė, Valstybinės teismo 
psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė).

Veryga Aurelijus (psichiatras, medicinos mokslų daktaras, profesorius, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto 
vadovas).

Oficiali konferencijos kalba – anglų. Bus užtikrintas sinchroninis vertimas į 
lietuvių kalbą.
Konferencijos dalyviai bus supažindinti su kognityvine elgesio terapija 
paremta metodika, skirta dirbti su pacientais, priklausomais nuo kanapių 
vartojimo. 
Konferencijos dalyviai bus vaišinami pietumis, kava ir užkandžiais.

PROGRAMA
08.00–09.00 Dalyvių registracija.
Pirma konferencijos dalis. Pirmininkauja prof. Virginija Adomaitienė  
(Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
09.00–09.20 Dalyvių pasveikinimas ir konferencijos atidarymas. Narkotikų, 

tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė.
09.20–09.50 Istoriniai ir kultūriniai kanapių vartojimo aspektai.  

Mari Järvelaid (Estija).
09.50–10.20 Kanapių vartojimas Olandijoje. Ką reikėtų daryti, kad kanapių 

vartojimas netaptų nekontroliuojamas. Martien Kooyman 
(Olandija).

10.20–10.40 Ar yra skirtumas tarp medicininio kanapių naudojimo, 
dekriminalizacijos ir legalizacijos? Aurelijus Veryga (Lietuva).

10.40–11.00 Diskusija.
11.00–11.30 Kavos pertrauka.
Antra konferencijos dalis. Pirmininkauja prof. Aurelijus Veryga (Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas)
11.30–12.00 Kanapių vartojimas ir psichikos sveikata. Peter Allebeck (Švedija).
12.00–12.20 Kanapių poveikis smegenims. Intoksikacijos požymiai ir 

simptomai, detoksikacijos principai. Robertas Badaras (Lietuva).
12.20–12.40 Kanabinoidus vartojančių asmenų psichikos ir nusikalstamos 

veikos ypatumai teismo psichiatrijos ekspertinių tyrimų 
duomenimis (2005 – 2014 m.). Vaiva Martinkienė (Lietuva).

12.40–13.00 Diskusija.
13.00–14.00 Pietų pertrauka.
Trečia konferencijos dalis. Pirmininkauja prof. Nida Žemaitienė (Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas)
14.00–14.20 Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijos gydant 

priklausomybę kanapėms. Darius Jakubonis (Lietuva).
14.20–14.50 Švedų patirtis gydant nuo kanapių priklausomus pacientus. 

Thomas Lundqvist (Švedija).
14.50–15.10 Supažindinimas su kognityvine elgesio terapija paremta 

metodika, skirta gydyti pacientus, priklausomus nuo kanapių. 
Daiva Deltuvienė (Lietuva).

15.30–16.00 Kanapės ir seksas: mitai ir realybė. Giedrė Jonušienė  
(Lietuva/Norvegija).

16.00–16.30 Baigiamoji diskusija.


