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PROGRAMA 
  

11.00 - 11.15 Konferencijos atidarymas. Įžanginis žodis 

LSMU Kauno ligoninės direktorė medicinai doc. dr. Diana Žaliaduonytė, 

LSMU MA Psichiatrijos klinikos vadovė prof. Virginija Adomaitienė, 

Lietuvos psichiatrų asociacijos vadovė Ramunė Mazaliauskienė 

11.15 - 11.45  Mediko profesinis tapatumas XXI amžiuje: kaip atrasti lyderį savyje? 

Dr. Kęstutis Skauminas, LSMU MA docentas, gydytojas neurochirurgas, 

Neuromokslų instituto Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas 

11.45 - 12.15  Komanda kaip esminė žinių kūrimo sąlyga 

Ramunė Mazaliauskienė (LSMU Kauno ligoninė) 

12.15 - 12.45  Psichosocialinės reabilitacijos vystymasis Lietuvoje 

Ona Davidonienė (Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centras) 

12.45 - 13.15  Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija: praktiniai veiklos aspektai 

Rasa Dumbliauskienė (LSMU Kauno ligoninė) 

13.15 – 13.45  Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija: pradiniai veiksmingumo rezultatai ir 

pacientų grįžtamasis ryšys. 

Ieva Vaskelienė, prof. Arūnas Germanavičius , Eglė Mišeikytė (Respublikinė 

Vilniaus psichiatrijos ligoninė), Gabrielė Dainiūtė (VU MF studentė) 

13.45 - 14.30 Pertrauka  

14.30 - 14.50  Socialinio darbuotojo profesinio identiteto konstravimas stacionarioje asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje 

Saulius Davainis, LSMU Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas  

14.50 - 15.10  Ergoterapijos metodų įvairovė ir galimybės 

Tadas Polionis (VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras), 

Gabrielė Subačė (LSMU Kauno ligoninė) 

15.10 - 15.30  Dailės terapija: langas, pro kurį žiūrime abiem kryptim 

Renata Alikauskienė, Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio Psichikos 

sveikatos centro dailės terapeutė  

15.30-15.50  Psichosocialinė reabilitacija sergant priklausomybės ligomis 

Goda Tikniūtė, Aina Adomaitytė (medicinos centras „Romuva“) 

15.50 – 16.00 Diskusijos  



PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Konferencija vyks gyvai LSMU Kauno ligoninės Šančių padalinio administracijos korpuso 

II a. Didžiojoje salėje (Hipodromo g. 13) ir nuotoliniu būdu („Zoom“ platformoje).  

Konferencija skirta gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, teismo 

psichiatrams, psichoterapeutams, medicinos psichologams, visų specialybių bendrosios 

praktikos slaugytojams, dailės terapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, visų 

specialybių gydytojams.  

Išvardintų specialybių asmenims bei psichiatrijos specialybės gydytojams rezidentams 

dalyvavimas renginyje yra nemokamas.  

Dalyviams bus išduodami 5 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo sertifikatai. 

Pirmininkauja Ramunė Mazaliauskienė ir prof. Virginija Adomaitienė. 

Konferenciją organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija ir LSMU Kauno ligoninė. 

Siekiant tinkamai užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimus, registracija į renginį 

vykdoma tik elektroniniu būdu. Nuoroda į registraciją https://www.psichiatrija.lt/registracija-

1008/. 

 

Pagrindiniai programos tikslai 
 

Kelti profesinę psichiatrų, psichoterapeutų, vaikų ir paauglių psichiatrų, teismo psichiatrų 

ekspertų, medicinos psichologų, psichikos sveikatos slaugytojų, dailės terapeutų, ergotera-

peutų, socialinių darbuotojų bei visų specialybių gydytojų profesinę kvalifikaciją.   

 

Pagrindiniai programos uždaviniai 
 

Supažindinti su psichosocialinės reabilitacijos ypatumais, metodais, dalyvaujančių specia-

listų vaidmeniu, supažindinti su naujausia informacija apie psichikos sutrikimų gydymą; supa-

žindinti su meno terapijos, ergoterapijos pagrindais. 

 

Teorinių ir praktinių įgūdžių pasiskirstymas 
 

Konferencijos trukmė yra 5 akademinės valandos, iš kurių pusė laiko bus skiriama teorinei 

informacijai, pusė – praktinių įgūdžių formavimui. 

 

Įgyjamos žinios, įgūdžiai 
 

Mokėjimas valdyti ir gydyti sudėtingas psichiatrines būsenas, akcentuojant  psichosociali-

nės reabilitacijos priemones, susipažinimas su naujausia informacija apie psichikos sutrikimų 

gydymą, supažinimas su meno terapijos, ergoterapijos pagrindais. 
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