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RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ DISTANCINĖ KONFERENCIJA 

„GYDYMO IŠŠŪKIAI PSICHIATRIJOJE“ 
 

2020 m. birželio 5 d. 
Nuotolinis prisijungimas nuo 9:30 val. 

 
PROGRAMA 

  
10.00 – 10.15  Įžanginis žodis „Nenustojame kalbėti apie svarbius dalykus“ 

Ramunė Mazaliauskienė, LPA prezidentė 

 

10.15 – 10.45 Naujienos algoritmų taikyme diagnozuojant gydymui rezistentišką depresiją 

Doc. Dr. Vesta Steiblienė (LSMU) 

 

10.45 – 11.15 Esketamino vieta gydant gydymui rezistentišką depresiją: ką sako 

moksliniai tyrimai 

Ramunė Mazaliauskienė (Respublikinė Kauno ligoninė, LSMU). 

 

11.15 – 11.45 Praktiniai esketamino naudojimo aspektai 

Gyd. Dalia Gudeikienė (Respublikinė Kauno ligoninė). 

 

11.45 – 13.00 Pietų pertrauka 

 

13.00 – 13.30 Šizofrenijos negatyvūs simptomai: klinika, diagnostika ir diferencinė 

diagnostika 

Prof. Virginija Adomaitienė (LSMU). 

 

13.30 – 14.00 Šizofrenijos vyraujant negatyviems simptomams gydymas 

Ramunė Mazaliauskienė (LSMU, Respublikinė Kauno ligoninė) 

 

14.00 – 14.30  Gydymui rezistentiška šizofrenija ir jos gydymo ypatumai, įskaitant ir 

gydymą karantino sąlygomis 

Gyd. Jolita Valantiejienė (Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centras), 

gyd. Ramunė Mazaliauskienė (Respublikinė Kauno ligoninė, LSMU). 

 

14.30 – 15.00 Prailginto veikimo antipsichotikai: naudojimo karantino laikotarpyje 

ypatumai 

Laurynas Bukelskis (VU Psichiatrijos klinika, Vilniaus miesto psichikos 

sveikatos centras).  

15.00 – 15.30 Psichotropinių vaistų sunaudojimas Lietuvoje bei jo palyginimas su kitomis 

Baltijos ir Skandinavijos šalimis 

Algirdas Musneckis (Respublikinė Kauno ligoninė, LSMU).  

 

15.30 – 16.15 Diskusija ir konferencijos uždarymas 

Diskusiją moderuoja doc. Dr. Vesta Steiblienė (LSMU). 



 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

Konferencija vyks nuotoliniu būdu. 

Konferencija skirta gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichoterapeutams, 

psichikos sveikatos slaugytojams, socialiniams darbuotojams, medicinos psichologams, o taip pat kitų 

specialybių gydytojams. 

Pagrindinis konferencijos tikslai yra pagerinti dalyvių žinias, kaip diagnozuoti sudėtingas 

psichiatrines būsenas, tokias kaip rezistentiškumas, kaip tinkamai parinkti medikamentinį gydymą, 

integruojant jį į bendrą kompleksinį - medikamentinį bei psichoterapinį- gydymo planą; supažindinti 

dalyvius su naujausiomis mokslinėmis tendencijomis bei sudaryti galimybes pasidalinti aktualia 

praktine patirtimi; pagerinti dalyvių diagnostines ir gydymo kompetencijas dirbant su sunkius psichikos 

sutrikimus turinčiais pacientais. 

Pirmininkauja Ramunė Mazaliauskienė, gydytoja psichiatrė, gydytoja psichoterapeutė, Lietuvos 

psichiatrų asociacijos prezidentė. 
  


