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RESPUBLIKINĖ NUOTOLINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

„PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGOS AKTUALIJOS“ 
 

IŠSAMUS TOBULINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

Konferencijos pradžia 2020 m. birželio 30 d. 10:00 val. 
Konferencijos pabaiga 2020 m. birželio 30 d. 15:30 val. 

 
PROGRAMA 

  
10.00 – 10.15  Įžanginis žodis 

 

10.15 – 10.45 Agresijos ir pykčio valdymas priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ir 

gydomuosiuose skyriuose 

Ramunė Mazaliauskienė (Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika) 

 

10.45 – 11.15 Fizinio suvaržymo aktualijos 

Dr. Algirdas Jaras (LSMU Psichiatrijos klinika) 

 

11.15 – 11.45 Psichotropiniai medikamentai: ką reikia žinoti slaugytojui? 

Doc. Dr. Vesta Steiblienė (LSMU Psichiatrijos klinika, LSMU Neuromokslų 

institutas) 

 

11.45 – 12.45 Pietų pertrauka 

 

12.45 – 13.15 Vadovavimo stilių įtaka slaugos proceso organizavimui COVID-19 infekcijos 

metu 

Albertina Vitkienė (Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika). 

 

13.15 – 13.45 LEAN -  arčiau paciento. Respublikinės Vilniaus Psichiatrijos ligoninės (RVPL) 

pradinio etapo apžvalga 

Reda Rukienė, RVPL procesų analitikė, dr. Arūnas Germanavičius, VU MF 

Klinikinės medicinos instituto PK profesorius, RVPL direktorius 

 

13.45 – 14.15  Streso įveika mediko darbe 

Martyna Geležiūnienė, Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos 

psichologė 

 

14.15 – 14.45 Korupcijos prevencija – kas aktualu slaugytojos darbe 

Vidmantas Eigėlis, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Bendrųjų 

tarnybų vadovas  

 

14.45 – 15.30 Diskusija ir konferencijos uždarymas 

Moderuoja gyd. R. Mazaliauskienė, A. Vitkienė 

 



 
PAPILDOMA INFORMACIJA 

 
Renginys vyks nuotoliniu būdu. 

Konferenciją organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija, LSMU Psichiatrijos klinika, Respublikinės 

Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika. 

Konferencija skirta psichikos sveikatos slaugytojams, gydytojams psichiatrams, 

psichoterapeutams, vaikų ir paauglių psichiatrams, teismo psichiatrams, medicinos psichologams, visų 

specialybių gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams. 

Pirmininkauja Ramunė Mazaliauskienė, gydytoja psichiatrė, gydytoja psichoterapeutė, Lietuvos 

psichiatrų asociacijos prezidentė. 

 
Pagrindiniai programos tikslai 

 

1. Pagerinti dalyvių žinias, kaip diagnozuoti ir integruoti psichologines, psichiatrines bei 

vadybines žinias į psichikos sveikatos slaugos procesą, siekiant geriau valdyti sudėtingų 

psichiatrinių būsenų gydymo bei slaugos procesus.  

2. Supažindinti dalyvius su naujausiomis mokslinėmis tendencijomis bei sudaryti 

galimybes pasidalinti aktualia praktine patirtimi. 

3. Pagerinti dalyvių gydymo, slaugos ir psichikos sveikatos priežiūros vadybos 

kompetencijas dirbant su psichikos sutrikimus turinčiais pacientais.  

 

 
Teorinių ir praktinių įgūdžių pasiskirstymas 

 

Seminaro trukmė yra 6 akademinės val., iš kurių 1 val. laiko bus skiriama praktiniam darbui, ir 

5 val. - teoriniam darbui. 

 
Įgyjamos žinios, įgūdžiai 

 

1. Pagerėjusios dalyvių žinios, kaip diagnozuoti ir integruoti psichologines, psichiatrines 

bei vadybines žinias į psichikos sveikatos slaugos procesą, siekiant geriau valdyti 

sudėtingų psichiatrinių būsenų gydymo bei slaugos procesus.  

2. Dalyviai susipažįsta su naujausiomis mokslinėmis tendencijomis bei pasidalina aktualia 

praktine patirtimi. 

3. Pagerėjusios dalyvių gydymo, slaugos ir psichikos sveikatos priežiūros vadybos 

kompetencijos dirbant su psichikos sutrikimus turinčiais pacientais. 

 

  

 


