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MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

„IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS GYDANT SERGANČIUOSIUS PSICHIKOS LIGOMIS“ 
 

IŠSAMUS TOBULINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

Konferencijos pradžia 2020 m. rugsėjo 9 d. 15:30 val. 
Konferencijos pabaiga 2020 m. rugsėjo 9 d. 18:30 val. 

 
PROGRAMA 

  
15.00 – 15.30  Registracija 

 

15.30 – 15.45 Įžanginis žodis. Savižudybių prevencijos svarba šiuolaikinėje psichiatrijoje. 

Ramunė Mazaliauskienė, Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė, ir prof. 

Virginija Adomaitienė (LSMU MA Psichiatrijos klinika) 

 

15.45 – 16.15 Savižudiško elgesio rizika: psichiatriniai aspektai ir pagalbos galimybės. 

Dr. Aida Kunigėlienė (LSMU MA Psichiatrijos kinika) 

 

16.15 – 16.45 Integralus požiūris į seksualinę sveikatą gydytojo psichiatro praktikoje 

Dr. Giedrė Jonušienė, Kaunas 

 

16.45 – 17.15 Pirmojo šizofrenijos epizodo farmakoterapija prailginto veikimo 

antipsichotikais 

Gyd. Jūratė Lengvenienė, Vilnius 

 

17.15 – 17.45 Psichiatrijos ligoninės dailininkų akimis 

Gyd. Danguolė Survilaitė, Vilnius 

 

17.45 – 18.30  Diskusija 

Diskusiją moderuoja prof. Virginija Adomaitienė ir Ramunė Mazaliauskienė 

 

 
PAPILDOMA INFORMACIJA 

 
Konferencija vyks viešbučio „Park Inn by Radisson“ konferencijų salėje, Donelaičio g. 27, Kaune. 

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

psichiatrams ekspertams, psichologams. 

Pirmininkauja Ramunė Mazaliauskienė ir prof. Virginija Adomaitienė. 

Konferenciją organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija. 

 

 
 
 
 

 



Pagrindiniai programos tikslai 
 

Kelti profesinę psichiatrų, psichoterapeutų, vaikų ir paauglių psichiatrų, teismo psichiatrų 
ekspertų, psichologų kvalifikaciją.   

 
Pagrindiniai programos uždaviniai 

 

Supažindinti su savižudybių prevencijos principais, praktiniu jų taikymu; supažindinti su 

požiūriu į seksualinę sveikatą, jo praktiniu pritaikymu klinikoje; supažindinti su pirmojo 

šizofrenijos epizodo farmakoterapijos prailginto veikimo antipsichotikais principais; 

supažindinti su meno terapijos pagrindais. 

 
Teorinių ir praktinių įgūdžių pasiskirstymas 

 

Konferencijos trukmė yra 3 valandos, iš kurių pusė laiko bus skiriama praktiniam darbui, 

ir pusė - teoriniam darbui. 

 
Įgyjamos žinios, įgūdžiai 

 

Mokėjimas nustatyti suicido riziką, taikyti savižudybių prevencijos principus praktikoje; 

mokėjimas nustatyti ir koreguoti seksualinius sutrikimus; mokėjimas pritaikyti savo praktikoje 

naujus šizofrenijos gydymo metodus (naudojant ilgai veikiančius injekcinius antipsichotikus); 

mokėjimas pritaikyti savo praktikoje meno terapijos principus. 

 

               
 

 


