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KONFERENCIJOS PROGRAMA 
I dalis 
Pirmininkauja prof. Dalius Jatužis
10.00–10.30 Kraujagysliniai pažinimo sutrikimai (prof. Dalius Jatužis) 
10.30–10.50 Tarptautinis trumpas kognityvinių funkcijų vertinimas išsėtine skleroze 

sergančių pacientų Lietuvos sąlygomis (gyd. Nataša Giedraitienė)
10.50–11.20 Tinkamo išsėtinės sklerozės imunomoduliuojančio gydymo parinkimas:  

ar mums svarbu žinoti? (dr. Rasa Kizlaitienė)
11.20–11.40 Psichozės sergant Parkinsono liga (dr. Rūta Kaladytė-Lokominienė) 
11.40–12.10 Neurologinės ir psichiatrinės kilmės svaigimo diferenciacija  

(dr. Kristina Ryliškienė) 
12.10–12.30 Nemiga – rizika sveikatai ir gerbūviui (gyd. Raminta Masaitienė) 
12.30–13.00 Epilepsija ir ją lydintys psichikos sutrikimai (doc. Rūta Mameniškienė) 
13.00–14.00 Pietūs

II dalis 
Pirmininkauja doc. Alvydas Navickas, prof. Vita Danilevičiūtė
14.00–14.30 Individualizuotas depresijos gydymas (gyd. Edgaras Dlugauskas) 
14.30–15.10 Naujos šizofrenijos gydymo galimybės (gyd. Ramunė Mazaliauskienė) 
15.10–15.40 Kognityviniai simptomai kasdieninėje praktikoje: tradiciniai ir 

multimodaliniai antidepresantai (prof. Arūnas Germanavičius)
15.40–16.10 Valgymo sutrikimų problema (gyd. Brigita Baks)
16.10–16.40 Psichikos ligų ir įvairių medikamentų grupių sukelti miego sutrikimai  

(gyd. Zita Alseikienė)
16.40–17.00 Kaip kalbėtis su bandančiu nusižudyti asmeniu?  

(psichologas Robertas Balčiūnas)

Konferencijos dalyviai:
Konferencijoje kviečiami dalyvauti gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai,  
gydytojai neurologai, vaikų ir paauglių neurologai, šeimos gydytojai ir šių specialybių 
rezidentai
Konferencijos trukmė:
Dalyviams bus išduodami 6 val. konferencijos dalyvio pažymėjimai, suteikiant numerius
Konferencijos pradžia 10 val., registracija nuo 9 val.
Registracijos mokestis: draugijų nariams 10 Eur, ne draugijų nariams 15 Eur
Išankstinė registracija: telefonu +370 618 01503 arba elektroniniu paštu  
ineta@medinfocentras.lt
*Registruojantis elektroniniu paštu, reikia nurodyti dalyvio vardą, pavardę, pareigas, darbovietės 
pavadinimą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą
Konferencijos leidinys:
Konferencijos metu, remiantis jos medžiaga, bus išleistas žurnalas „Nervų ir psichikos ligos“, 
skirtas šiam renginiui. Jis bus išplatintas visiems konferencijos dalyviams nemokamai
Oficialus konferencijos administratorius UAB „Medicininės informacijos centras“


