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Programoje:

• Lietuvos teismo psichiatrijos aktualijos: civilinio veiksnumo ver�nimas
• Ribotas veiksnumas: laimėjimai ir iššūkiai
• Teismo psichiatrinių eksper�zių organizavimas Baltarusijos Respublikoje
• Lietuvos teismo psichologinės eksper�zės aktualijos
• Psichiatrinių, psichologinių tyrimų reikšmė ir problema�ka teisminėje prak�koje
• Teismo psichiatrinės eksper�zės iššūkiai ver�nant įvairių psichikos sutrikimų turinčių asmenų riboto 
    veiksnumo būkles

• Teismo psichiatrinių eksper�zių dėl civilinio veiksnumo įver�nimo daugiaplanė analizė
• Psichologiniai (juridiniai) asmens veiksnumo ver�nimo kriterijai tur�nių sandorių bylose
• Teismo psichiatrinė eksper�zė pakarto�no nužudymo bylose
• Rizikos ver�nimas teismo psichiatrijoje
• Moterų, įvykdžiusių žmogžudystę, teismo psichiatriniai tyrimai�
• Psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių asmenų teismo psichiatrinis ver�nimas
• Latvijos teismo psichologijos aktualūs klausimai: nukentėjusiųjų gebėjimas duo� teisingus parodymus
• Klinikinio interviu ypatumai teismo psichiatrijoje
• Psichofiziologinių eksper�zių atlikimo pa�r�s seksualinės prievartos prieš vaikus bylose
• Vaikų teismo psichiatrijos aktualijos
• Tėvų elgesio ver�nimas teismams nustatant vaiko gyvenamąja vietą ir ribojant tėvų valdžią
• Tarp tėvų poreikių ir vaiko interesų: psichologinės dilemos aukšto konflik�škumo skyrybų bylose
• Tėvų gebėjimų ver�nimas Italijos teismų prak�koje
• Teismo psichiatrų ir psichologų vaidmuo saugant asmens teises. Teismo eksper�niai aspektai: 
    perkeliant vaiką iš socialinės rizikos šeimos į globėjų šeimą

• Niekas nepastebėjo, niekas neišgirdo: vaikų, patyrusių seksualinę prievartą, atsiskleidimas
• Teismo psichiatrijos pacientų poreikių įver�nimo svarba ir metodai. Kembervelio poreikių įver�nimo 
    metodikos (CANFOR) pritaikomumas Lietuvoje

• Teismo  psichiatrijos pacientų stacionarinio gydymo ir tyrimo ypatumai
• Nepakal�namų asmenų resocializacijos aktualijos
• Socialinės brandos psichodiagnos�nio ver�nimo galimybės teismo psichologijos eksper�zėje

Konferencijos sekretoriatas: EVENTAS | +370 656 57527 | info@eventas.lt | www.eventas.lt

Į konferencijos dalyvio mokes� įskaičiuota:

• Dalyvavimas dviejų dienų mokslinėje programoje
• 12 val. kvalifikacijos kėlimo dalyvio pažymėjimas
• Vaišės kavos pertraukų ir pietų metu

Informacija apie registraciją:

• Registracija ir daugiau informacijos �nklapyje: www.eventas.lt/TPTPA2016
• Išanks�nė registracija į konferenciją baigiama 2016 m. gegužės 19 d.

Konferencija skirta teismo psichiatrams ekspertams, teismo vaikų ir paauglių psichiatrams 
ekspertams, teismo psichologams ekspertams, teismo vaikų ir paauglių psichologams ekspertams, 

gydytojams psichiatrams, visų kvalifikacijų gydytojams, visų kvalifikacijų psichologams, socialiniams 
darbuotojams, visų kvalifikacijų slaugytojams. 
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