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PROGRAMA 

 

Pirma dalis. Pirmininkauja prof. Virginija Adomaitienė (LSMU MA Psichiatrijos klinika) ir 

Albertina Vitkienė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika). 

10.00 – 10.15 Įžanga. Sveikinimo žodžiai. LSMU Kauno ligoninės, LSMU MA Psichiatrijos 

klinikos ir LPA atstovai.  

10.15 -10.45 Moderni psichiatrija ir psichikos sveikatos slauga: laikotarpio iššūkiai ir 

galimybės. Martynas Marcinkevičius (Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centras).  

10.45-11.15 Krizės darbe ir darbuotojų emocinė sveikata. Aina Adomaitytė (LSMU 

Kauno ligoninė Psichiatrijos klinika).  

11.15-11.45 Vadovavimo stilių įtaka lyderystei slaugoje. Albertina Vitkienė (LSMU 

Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika) 

11.45-12.30 Pertrauka. 

Antra dalis. Pirmininkauja Ramunė Mazaliauskienė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos 

klinika) ir Marija Žeruolienė (LSMU Kauno ligoninės direktorė slaugai). 

12.30-13.00 Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. Edgaras Diržius (LSMU 

MA Psichiatrijos klinika).  

13.00-13.20 Psichikos sveikatos slaugytojų patirtis slaugant pacientus sergančius delyru. 

Rasa Šerpenskienė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika).  

13.20 – 13.40 Pacientų, sergančių rezistentiška šizofrenijos forma, individualios slaugos 

specifika. Nijolė Saulienė (Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Psichiatrijos filialas). 
 

13.40-14.10 Moderni pagalba asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, ir 

slaugytojo vaidmuo joje. Nijolė Goštautaitė- Midttun (Nacionalinė tabako ir alkoholio 

kontrolės koalicija, NTAKK). 

14.10-14.30 Priklausomybių ligų centro pacientų pasitenkinimo savimi ir paslaugų 

kokybe tyrimas. Lina Danielė (LSMU MA Slaugos ir rūpybos katedra). 

14.30 -14.50 Psichikos negalią turinčių asmenų streso įveikos galimybės socialinių 

paslaugų teikimo kontekste. Sonata Beliauskienė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos 

klinika).  



14.50 – 15.10 Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, kurios gaunamos, nenaudojant 

išmaniųjų technologijų ir jas naudojant kokybės palyginimas skirtingų amžiaus grupių 

kontekste. Urtė Petraitytė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika). 

15.10 – 15.30 Diskusija ir apibendrinimas. Moderuoja prof. Dr. Virginija Adomaitienė, 

Marija Žeruolienė, Ramunė Mazaliauskienė ir Albertina Vitkienė.  

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Konferencija skirta: psichikos sveikatos slaugytojams, medicinos psichologams, 

ergoterapeutams, meno terapeutams, socialiniams darbuotojams, gydytojams psichiatrams, 

psichoterapeutams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, visų specialybių gydytojams, 

teismo psichiatrams ekspertams, teismo psichologams ekspertams, bendrosios praktikos 

slaugytojams, biomedicinos technologams, radiologijos technologams. 

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.  

Dalyviams bus išduodami elektroniniai 6 valandų kvalifikacijos tobulinimo sertifikatai.  

Dėmesio: dėl riboto vietų skaičiaus pirmenybę dalyvauti renginyje turės specialistai, šiuo metu 

dirbantys psichikos sveikatos priežiūros srityje. 

 

Konferenciją organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija. 

 

Pirmininkauja prof. Dr. Virginija Adomaitienė (LSMU), Ramunė Mazaliauskienė (LSMU, 

LSMU Kauno ligoninė), Marija Žeruolienė (LSMU Kauno ligoninė), Albertina Vitkienė 

(LSMU Kauno ligoninė).  


