
 
 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija 

(LBPD), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Higienos institutas 

(HI), Lietuvos psichiatrų asociacija (LPA) ir Skaitmeninės etikos centras (SEC) 
 

PROBLEMINIS INTERNETO NAUDOJIMAS IR INTERNETINĖS PRIKLAUSOMYBĖS: 

PAGALBA IR PERSPEKTYVOS 2022 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija   

 

 

2022 m. rugsėjo 30 d.  

Vieta: LR Seimo Konferencijų salė (III rūmai, Gedimino g. 53, Vilnius) 
 

Renginio tikslas: įvardinti probleminio interneto naudojimo ir internetinių priklausomybių problemą, prisidėti 

padedant ją atpažinti ir spręsti, įvertinant galimos kompleksinės pagalbos galimybes / problemos sprendimo būdus 

/ perspektyvas, formuluoti rekomendacijas.  
 

 

Preliminari programa  

900–1000  Dalyvių registracija  

1000–1015  Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams (SAM atstovas /LSMU atstovas)  

 Pirmininkauja: prof. dr. Vesta Steiblienė ir dr. Julius Burkauskas  

1015–1035  
Naujosios elgesio priklausomybės – kur esame šiandien?   
Prof. dr. Vesta Steiblienė, gydytoja psichiatrė-psichoterapeutė, vyresnioji mokslo darbuotoja, LSMU 

Psichiatrijos klinika ir Neuromokslų institutas, LBPD  

1035–1100  
Probleminis interneto naudojimas – nematomas dramblys kambaryje.   
Dr. Julius Burkauskas, medicinos psichologas-psichoterapeutas, mokslo darbuotojas, LSMU Neuromokslų 

institutas, LBPD  

1100–1200  
Pasaulinis paralyžius – šiuolaikinės elgesio priklausomybės.   
Prof. dr. Marc. N. Potenza, psichiatras, pasaulinis priklausomybių psichiatrijos ekspertas (lošimai, žaidimai, 

pornografija), Jeilio (JAV) universiteto medicinos mokykla, mokslinio instituto vadovas  

1200–1300  Pietų pertrauka  

1300–1345  
Kodėl svarbi motyvacija dirbant su elgesio priklausomybėmis?  
Prof. dr. Zsolt Demetrovics, klinikinis psichologas, Gibraltaro universitetas (UK), Vengrijos Priklausomybių 

ligų asociacija, Tarptautinė elgesio priklausomybių tyrimų draugija  

1345–1400  
Vyresnių klasių mokinių probleminio interneto naudojimo sąsajos su fiziniu aktyvumu ir 

psichologine sveikata. Gyd. Mindaugas Jasulaitis, psichiatras-psichoterapeutas, „Romuvos” klinika  

1400–1415  

Įtraukusis internetas: vaikai ir paaugliai. Kada laikas susirūpinti?   
Prof. dr. Roma Jusienė, medicinos psichologė-psichoterapeutė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 

Psichologijos institutas  



1415–1445  Kavos (arbatos) pertrauka  

1445–1600 Diskusijas moderuoja Skaitmeninės etikos centro ekspertai 

1445–1515  Panelinė diskusija PAGALBA. Žmogus – ką šiandien galime ir turime daryti?  

1515–1600  Panelinė diskusija PERSPEKTYVOS. Aplinka ir atsakomybė.  

 

 

Konferencijos dalyviams bus išduodami 6 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, skirti gydytojams psichiatrams, 

vaikų ir paauglių psichiatrams, visų specialybių gydytojams ir slaugytojams, ergoterapeutams, kineziterapeutams, 

psichoterapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos, kitiems sveikatos priežiūros 

specialistams ir mokslo darbuotojams. 

 

Renginys nemokamas.  Renginį planuojama transliuoti LRS Youtube kanale. 

 

Registracijos pabaiga 2022-09-22. 

 

REGISTRACIJA  

https://forms.gle/yy2RHi8TrDuXpJn5A 

*Išankstinė registracija privaloma; patekimui į LRS renginio dieną bus privaloma pateikti asmens tapatybės dokumentą. 

 
Pasiteiravimui: el. paštas: conferenceNI@lsmu.lt 
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