
Lietuvos psichiatrų asociacija ir LSMU MA Psichiatrijos klinika 

Kviečia į mokslinę-praktinę konferenciją 

SUDĖTINGŲ ATVEJŲ VALDYMAS PSICHIATRIJOJE 

Konferencija skirta Atviros psichiatrijos mėnesiui, Europos Depresijos dienai bei Pasaulinei 

Psichikos sveikatos dienai 

Park Inn by Radisson (Donelaičio gt. 27, Kaunas) konferencijų centras 

2020-10-01 

PROGRAMA 

10.00 – 10.30 Registracija. Pasitikimo kava.  

10.30 – 10.45 Sveikinimo žodis. Prof. Virginija Adomaitienė (LSMU) ir Ramunė 

Mazaliauskienė (LPA).  

Pirmoji sesija. Pirmininkauja prof. Virginija Adomaitienė ir prof. Arūnas Germanavičius. 

10.45 -11.15 „Klaikas“ nūdienos visuomenėje ir medicinoje. Prof. Andrius Macas 

(LSMU). 

11.15 - 11.45 Paciento perspektyva gydyme. Prof. Eugenijus Laurinaitis (VU, Mykolo 

Romerio universitetas).  

11.45 -12.15 Sprendimų darymas, esant gydymui rezitentiškai depresijai. Prof. Wieslav 

Cubala (Lenkija). Nuotolinis pranešimas anglų kalba. 

12.15-12.45 Gydymui rezistentiškos depresijos valdymas: naujienos iš tarptautinių 

kongresų. Edgaras Diržius (LSMU).  

12.45– 13.30 Pertrauka.  

Antroji sesija. Pirmininkauja prof. Virginija Adomaitienė ir Ramunė Mazaliauskienė.  

13.30 – 14.00 Ankstyvos šizofrenijos gydymas prailginto veikimo antipsichoziniais 

vaistais. Algirdas Musneckis (LSMU, LSMU Kauno ligoninė).  

14.00 -14.30 Negatyvūs simptomai: istorinė perspektyva ir šiuolaikinė pažiūra. Ramunė 

Mazaliauskienė (LSMU, LSMU Kauno ligoninė).  

14.30 -15.00 Priklausomybės nuo receptinių vaistų: praktiko įžvalgos. Dr. Robertas 

Badaras ( Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas).  

15.00 -15.30  Autizmas ir metalai. Dr. Rima Naginienė (LSMU MA Neuromokslų 

institutas, Toksikologijos laboratorija). 

15.30 – 16.00 Kavos pertrauka. 

Trečioji sesija. Pirmininkauja Ramunė Mazaliauskienė ir Aleksandras Slatvickis. 

16.00 -16.30  Kovinės nuodingosios medžiagos. Joris Brian Ragaišis, karo medicinos 

gydytojas, Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos ekspertas.   

16.30 – 17.00 Tarp pasakos, mito ir realybės. Dr. Dovilė Kulakauskienė 



17.00 -17.30  Pasakų terapija - įrankis įveikti emociškai sunkią padėtį pasitelkiant 

magiškąjį mąstymą. Irena Bulotienė, kvalifikuota meno terapijos metodų, skirtų 

psichologiniam konsultavimui socialiniame – pedagoginiame darbe ir sveikatos apsaugos 

srityje, specialistė. 

17.30 – 18.00 Diskusijos. Moderuoja prof. Virginija Adomaitienė ir Ramunė 

Mazaliauskienė. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Konferencija vyks viešbučio „Park Inn by Radisson“ konferncijų centre Kaune, Done-

laičio 27. 

Konferenciją organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto MA Psichiatrijos klinika.  

Konferencija skirta psichiatrams, psichoterapeutams, vaikų ir paauglių psichiatrams, 

teismo psichiatrams ekspertams, medicinos psichologams, psichikos sveikatos slaugytojams, 

dailės terapeutams, visų specialybių gydytojams. 

Konferencijos metu bus pristatoma “BŪK: mobiliųjų programėlių panaudojimo 

galimybės savižudybių prevencijoje“ (autoriai Mindaugas Jasulaitis, Giedrė Jonušienė, 

Nida Žemaitienė iš VšĮ Psichikos sveikatos instituto). 

Konferencija nemokama Lietuvos psichiatrų asociacijos nariams, susimokėjusiems 

mokesčius iki 2020 metų imtinai bei psichiatrijos rezidentams. Kitiems dalyviams 

konferencijos mokestis: Studentams – 10,- E; Kitiems – 40,- E. 

Pagrindiniai programos tikslai 

 

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

psichiatrų ekspertų, medicinos psichologų, psichikos sveikatos slaugytojų, dailės terapeutų 

bei visų specialybių gydytojų profesinę kvalifikaciją.   

 

Pagrindiniai programos uždaviniai 

 

Supažindinti su sudėtingų psichiatrinių bei visų medicininių būsenų valdymų, akcen-

tuojant ir medikamentinį gydymą, ir nemedikamentines priemones, supažindinti su naujausia 

informacija apie psichikos sutrikimų gydymą, apie piktnaudžiavimus receptinėmis medžia-

gomis, apie įvairių medžiagų poveikiu į žmogaus psichiką; supažindinti su meno terapijos 

pagrindais. 

 

Teorinių ir praktinių įgūdžių pasiskirstymas 

 

Konferencijos trukmė yra 8 akademinės valandos, iš kurių pusė laiko bus skiriama te-

orinei informacijai, pusė – praktinių įgūdžių formavimui. 
 

Įgyjamos žinios, įgūdžiai 

 

Mokėjimas valdyti ir gydyti sudėtingas psichiatrines bei visas medicinines būsenas, ak-

centuojant ir medikamentinį gydymą, ir nemedikamentines priemones, susipažinimas su nau-

jausia informacija apie psichikos sutrikimų gydymą, apie piktnaudžiavimus receptinėmis me-

džiagomis, apie įvairių medžiagų poveikiu į žmogaus psichiką; supažinimas su meno terapi-

jos pagrindais. 

 


