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1.1. Prof. Norman Sartorius 

Profesorius N. Sartorius, MD, PhD, 

FRCPsych anksčiau buvo Pasaulio Sveikatos 

Organizacijos (PSO) Psichikos sveikatos 

priežiūros programos vadovas ir Pasaulio bei 

Europos psichiatrų asociacijų prezidentas. 

Profesorius šiuo metu pirmininkauja 

Psichikos sveikatos priežiūros programų 

tobulinimo asociacijai.   Prof. N. Sartorius yra 

pelnęs profesoriaus vardą keletoje Europos 

bei Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų. 

Jis publikavo daugiau nei 500 publikacijų 

recenzuojamuose žurnaluose ir yra daugiau 

nei 120 knygų bendraautorius.  

Pagrindinės profesoriaus domėjimosi 

sritys šiuo metu yra psichikos ir somatinių 

sutrikimų komorbidiškumas, psichikos 

sveikatos priežiūros stigmos mažinimas ir 

jaunų psichiatrijų ir kitų psichikos sveikatos 

priežiūros sitemos dalyvių mokymas.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Prof. Graham Thornicroft 

Graham Thornicroft yra visuomenės 

psichiatrijos profesorius Pasaulio psichikos 

sveikatos centro Psichiatrijos, psichologijos ir 

neuromokslų institute Karaliaus koledže, 

Londone. Taip jis dirba kaip konsultuojantis 

psichiatras pietų Londone ir Maudsley NHS 

fonde. Jis yra Karališkojo Psichiatrijos 

koledžo garbės narys bei Nacionalinio 

Didžiosios Britanijos sveikatos tyrimų instituto 

profesorius emeritas. 

Profesorius G. Thornicroft aktyviai 

dalyvauja pasaulio psichikos sveikatos 

priežiūros politikoje Jis pirmininkavo PSO 

Gairių Psichikos sveikatos priežiūros 

netolygumui mažinti (mhGAP) kūrimui. Tai 

pat profesorius 2018 m. pirmininkavo išorinei 

referentinei PSO Asmenų, sergančių 

sunkiomis psichikos ligomis, psichikos 

sveikatos priežiūros gairių grupei. Šiuo metu 

profesorius pirmininkauja PSO Psichikos 

sveikatos priežiūros darbe gairių kūrimo 

grupei. 

1. Kurso vedėjai 
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2.1. Vieta 
Renginys įvyks Vilniuje, Valdovų 

rūmuose.. 

 

. 

 

 

 

2.2. Dalyvio mokestis 
“Lyderystės ir profesinių įgūdžių 

psichiatrijoje” kurso dalyvio mokestis – 50 

eurų. Į mokestį įeina dalyvavimas kursuose, 

formali vakarienė rugsėjo 6 d., kavos 

pertraukos bei dalyvio sertifikatas. Pietumis 

dalyviai turės pasirūpinti patys.

 

 

 

 

 

 

 

2.3. KAS VYKS KURSŲ METU 
 

Kursų metu dalyviai išklausys profesorių N. Sartorius ir G. Thornicroft pranešimų, 
susipažins su kitais jaunaisiais psichiatrijos lyderiais iš įvairių Europos šalių. Kiekvienas 
atrinktas dalyvis turės kursams parengti (ar panaudoti jau anksčiau parengtą) 
stendinį pranešimą laisva tema, parengti 8 min. pristatymą laisva tema.   

 
2.4. KAIP APLIKUOTI Į KURSUS 

 
Kursai skirti jauniesiems psichiatrams – psichiatrijos rezidentams arba gydytojams 
psichiatrams per pirmuosius 7 praktikavimo metus. Kursai vyks anglų kalba. 
Registruojantis kursams, reikia išsiųsti savo CV bei motyvacinį laišką anglų kalba į  
jaunieji.psichiatrai@gmail.com iki liepos 18 d. Tuomet su besiregistruojančiais 
asmenimis bus paprašyti prisijungti į trumpą 8-10 min. MS Teams pokalbį anglų kalba, 
kurio metu bus vertinamas gebėjimas kalbėti angliškai. Tuomet atrinktų aplikantų CV bei 
motyvaciniai laiškai bus siunčiami profesoriams N. Sartorius ir G. Thornicroft. Profesoriai 
iki rugpjūčio 10 d. atrinks finalinius 16 dalyvių.  
 
Daugiau informacijos apie renginį galite rasti Facebook puslapyje: 
https://bit.ly/3ymwQ5N 
 
Kilus klausimams susisiekite su mumis jaunieji.psichiatrai@gmail.com arba per 
https://www.facebook.com/jauniejipsichiatrai 

 

2. Logistiniai klausimai 
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3.1.  Konferencija “Rethinking mental health care”.  
 
Sumokėjus papildomus 100 – 175 eur, “Lyderystės ir profesinių įgūdžių psichiatrijoje” 

kursų dalyviai galės dalyvauti konferencijoje “Rethinking mental health-care”, kuri vyks 
Valdovų rūmuose nuo rugsėjo 8 iki rugsėjo 10 dienos.  

 
Konferencija vyks anglų kalba, joje pranešimus skaitys 40 pasaulinio lygio pranešėjų. Taip pat 

bus įdomi ir turtinga kultūrinė programa. Daugiau informacijos apie konferenciją: 
➢ Konferencijos interneto puslapyje https://www.rethinkingmnh.org/ 
➢ Konferencijos Facebook puslapyje https://www.facebook.com/rethinkingmnhc 

 
 

 

3. Papildoma informacija 

https://www.rethinkingmnh.org/
https://www.facebook.com/rethinkingmnhc

