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LIETUVOS PSICHIATRŲ ASOCIACIJA 

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ 

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO KLINIKINĖS MEDICINOS INSTITUTO 
PSICHIATRIJOS KLINIKA 

 

MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA  

„Ankstyvosios vaikystės traumos įtaka psichikos sutrikimų išsivystymui, jų diagnostikai 
ir gydymui“, skirta RVPL 115 įkūrimo metinėms  

Konferencija vyks Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, Parko 21, Vilniuje, 2018 m. 

gruodžio 19 d. 

Registracija ir pasitikimo užkandžiai prasideda nuo 10.30 val. 

I dalis. 11.00–12.45 val. Lietuvos psichiatrų asociacijos Vilniaus krašto ataskaitinė – rinkiminė 

konferencija.  

II dalis. 13.00–15.30 val. Mokslinė – praktinė konferencija. Pirmininkauja: Ramunė Mazaliauskienė, 

LPA prezidentė, ir prof. Arūnas Germanavičius, VU, RVPL direktorius. 

II DALIES PROGRAMA 

Laikas Pranešimai Pranešėjai 

13.00–13.10 val. Įžanginis žodis, sveikinimai. LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, VU 

atstovas 

13.10–13.40 val. „Psichologinės traumos ir 

atsparumas paauglystėje“ 

Dr. Paulina Želvienė, dokt. Ieva Daniūnaitė, 

Monika Kvedaraitė, prof. dr. Evaldas Kazlauskas 

(Vilniaus universitetas, Psichotraumatologijos 

centras) 

13.40–14.10 val. „Prieraišumo vaidmuo 

paauglystėje: savižalos 

fenomenas“ 

Monika Misevičė, VU MF doktorantė, RVPL vaikų 

ir paauglių gyd.–psichiatrė 

Rimtautė Gumbienė, gyd. rezidentė, VU MF, 

Psichiatrijos klinika 

14.10–14.25 val. „Vaikų potrauminio streso 

sutrikimo diagnostikos 

ypatumai teismo 

psichiatrijoje“ 

Sigutė Stanaitienė, Valstybinės teismo 

psichiatrijos tarnyba, gyd.-vaikų psichiatrė, 

teismo ekspertė 

14.25–14.55 val. „Disociacija ir psichologinė 

trauma: atsiradimo 

mechanizmai, klinikinis 

vaizdas, prognozė“ 

Ramunė Mazaliauskienė, gyd.-psichiatrė, 

psichoterapeutė, LPA prezidentė, LSMU MA 

Psichiatrijos klinika 

14.55–15.40 val. „Ankstyvosios vaikystės 

traumos įtaka šizofreniniam 

procesui: teorija ir klinikinių 

situacijų valdymas“ 

Laurynas Bukelskis, Vilniaus m. psichikos 

sveikatos centras 

Dr. Sergejus Andriuškevičius, RNVP 

 



Programa patikslinta 2018-11-29 

III dalis. 16.00–17.00 val. RVPL 115 metų jubiliejaus minėjimas. 

Dr. Aistis Žalnora (VU MF): „RVPL istorijos aspektai“ (20 min). 

Nusipelniusių darbuotojų apdovanojimai. Koncertas. Pažmonys. 

 

Informacija apie ataskaitinį–rinkiminį Lietuvos psichiatrų asociacijos Vilniaus krašto susirinkimą 

Susirinkimo metu bus renkamas LPA Vilniaus krašto primininkas bei valdyba.  

Nesusirinkus kvorumui, suvažiavimas bus paleidžiamas ir po pertraukos šaukiamas pakartotinis 

suvažiavimas. 

Balsuoti gali tik nariai, susimokėję visus narystės mokesčius iki 2018 metų imtinai.  

 

Informacija apie dalyvavimą mokslinėje–praktinėje konferencijoje 

Svarbu: kadangi vyks LPA Vilniaus krašto ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas, kitų kraštų nariai gali 

registruotis, tačiau pasiekus maksimalų dalyvių skaičių registracija bus stabdoma. Patvirtinimas 

apie sėkmingą registraciją bus išsiųstas, kai bus aiškus bendras dalyvių skaičius. Anksčiau 

užsiregistravę dalyviai turi pirmumą prieš užsiregistravusius vėliau.  

 

Konferencijos dalyvio mokestis 

Visiems LPA nariams, kurie susimokėję narystės mokesčius iki 2018 metų imtinai, bei RVPL 

darbuotojams dalyvavimas konferencijoje nemokamas. 

Registracija kitiems norintiems mokama: studentams, psichiatrijos rezidentams bei Jaunųjų 

psichiatrų asociacijos nariams dalyvio mokestis 20 €, visiems kitiems – 40 €. Mokestis iki 

konferencijos turi būti pervestas į Lietuvos psichiatrų asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą. 

Už konferenciją susimokėti galite pavedimu, mokėjimo paskirtyje nurodydami savo vardą, pavardę 

ir renginio pavadinimą: 

Lietuvos psichiatrų asociacija 

Įmonės kodas 191367135 

PVM kodas LT120296515 

A. s. LT077300010000548077, AB ,,Swedbank”, banko kodas 73000 

 


