
LIETUVOS PSICHIATRŲ ASOCIACIJOS VILNIAUS KRAŠTO FILIALAS 
VU MF KMI PSICHIATRIJOS KLINIKA 

LIETUVOS SUICIDOLOGIJOS ASOCIACIJA 
 
 

RUGSĖJO 24 D. 15:30 – 19:00 VAL. 
 

VIEŠBUČIO „COURTYARD BY MARRIOTT VILNIUS CITY CENTER“ 
KONFERENCIJŲ CENTRO LAUKO TERASA, RINKTINĖS G. 3, VILNIUS 

 

 
 
 

PROGRAMA 
 

15:30 – 16:00  Registracija 

 

16:00 – 16:15 Konferencijos atidarymas 

 

16:15 – 17.00 Šizofrenijos remisija, jos svarba COVID-19 pandemijos fone 

Gyd. Algirdas Dambrava, Vilnius 

 

17:00 – 17:45 Gydymui atspari depresija. Naujos gydymo galimybės ir 

sprendimai (Janssen Satelitas) 

Dr. Edgaras Dlugauskas, Vilnius 

                    

17:45 – 18:30  Gydymui rezistentiškų depresijų terapija TMS: praktiniai aspektai 

Gyd. Giedrius Gerulskis, Vilnius       

 

18:30 – 19:00 Klausimai, diskusija 

 

19:00 – 21:00 Vakarienė lauko terasoje 



 
PAPILDOMA INFORMACIJA 

 
Konferencija vyks 2020 m. rugsėjo 24 d. viešbučio „Courtyard by Marriott Vilnius City 

Center“, konferencijų centro lauko terasoje, Rinktinės g. 3, Vilniuje. 

 

Konferencijoje bus pasirūpinta visų dalyvių šiluma bei saugumu! Renginio erdvė bus 

šildoma lauko šildytuvais, o kėdes išdėstytos saugiais tarpais. Patekti į lauko terasą galite 

saugiai, iš viešbučio pastato galinės pusės per naujai įrengtą promenadą, todėl nebūtina eiti 

per viešbutį. Tai tikriausiai pirmas psichiatrų renginys, kuris vyks ypatingoje vietoje, ypatingu 

laiku ir ypatingai įdomiai. 

 

Konferencija skirta psichiatrams, psichoterapeutams, vaikų ir paauglių psichiatrams, 

teismo psichiatrams ekspertams, psichologams. 

Renginys yra registruotas medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje 

METAS, dalyviams bus išduodami 3 valandų kvalifikacijos tobulinimo sertifikatai. 

Pirmininkauja doc. dr. Sergejus Andruškevičius, prof. dr. Sigita Lesinskienė, prof. dr. 

Alvydas Navickas. 

Konferencijoje bus siekiama supažindinti su šizofrenijos remisijos svarba COVID-19 

pandemijos fone, taip pat su naujais atsparios depresijos gydymo metodais bei rezistentiškų 

depresijų terapija TMS. 

Konferenciją organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacijos Vilniaus krašto filialas, VU MF 

KMI Psichiatrijos klinika ir Lietuvos suicidologijos asociacija. 

Pagrindinis renginio rėmėjas UAB „Janssen LITHUANIA“. 

 

 
REGISTRACIJA 

 

Išankstinė registracija į konferencija vyksta elektroniniu būdu. 

 

Spauskite šią nuorodą, jei norite registruotis į konferenciją  
 

Išankstinė registracija baigiama 2020 m. rugsėjo 21 d. 18:00 val. Dalyvavimas 

konferencijoje yra nemokamas nurodytoms tikslinėms grupėms. Dėl riboto vietų skaičiaus 

registracija gali būti baigiama anksčiau nurodytos datos. 

  

https://www.psichiatrija.lt/2020/09/registracija0924/

