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Organizatoriai 
  

              

 

Lietuvos psichiatrų asociacija 

LSMU MA MF Psichiatrijos klinika 

Lietuvos psichologų sąjunga 

Psichikos sveikatos vadybos asociacija 

Jaunųjų psichiatrų asociacija 

Lietuvos Biologinės psichiatrijos draugija 

 

Ambulatorinių pirminių psichikos 

sveikatos centrų asociacija 

Lietuvos psichoterapijos draugija 

LSMUL Kauno klinikų Psichiatrijos klinika 

LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika 

Dailės terapijos draugija TerapiArta 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

Kam 
skirta? 

 

• gydytojams psichiatrams, 

• vaikų ir paauglių 

psichiatrams, 

• psichoterapeutams, 

• medicinos psichologams, 

• ergoterapeutams, 

• psichikos sveikatos 

slaugytojams, 

• teismo psichiatrams 

ekspertams, 

• teismo psichologams 

ekspertams, 

• dailės terapeutams, 

• meno terapeutams, 
• socialiniams 

darbuotojams, 
• visų specialybių 

gydytojams.

  

 

Dalyvio 
mokestis 

 

Dalyvavimas nemokamas. 
  

Būtina išankstinė registracija (psichiatrija.lt/registracija220923/) 
  

Dalyviams bus išduoti 7 valandų elektroniniai kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

https://www.psichiatrija.lt/registracija220923/


 

Konferencijos 
programa 

 

8.30 Registracija 

 

 

9.00 Konferencijos atidarymas 

Aurelijus Veryga (LR Seimas), Simona Bieliūnė (LR SAM), Virginija Adomaitienė (LSMU), 

Ramunė Mazaliauskienė (Lietuvos psichiatrų asociacija) 

 

 

PIRMOJI SESIJA 

Pirmininkauja Ramunė Mazaliauskienė (Lietuvos psichiatrų asociacija), 

Martynas Marcinkevičius (Psichikos sveikatos vadybos asociacija) 

 

9.20 Tarptautinis kontekstas: Pasaulio psichiatrų asociacijos pozicija vertybių 

klausimu 

Ramunė Mazaliauskienė 
(Lietuvos psichiatrų asociacija, Šiaurės šalių psichiatrų asociacijos pirmininkė, Pasaulio psichiatrų 

asociacijos 7 zonos - Šiaurės šalys - atstovė) 

 

9.30 Kaip kasdienę praktiką derinti su paties psichiatro vertybine sistema ir 

įsitikinimais? 

Aurelijus Veryga (LR seimas) 

 

9.50 Kai uodega vizgina šunį: vertė ir vertybės psichiatrijoje 

Nijolė Goštautaitė - Midttun 
(Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos narė, „Psichikos sveikatos iniciatyvos“ direktorė) 

 

10.10 Žmogaus teisių apsaugos principai ir psichiatrijos praktika: šiuolaikinio 

požiūrio keliami iššūkiai 

Prof. Dainius Pūras 
(VU Psichiatrijos klinikos profesorius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius) 

 

10.30 Rezidentūros studijos vertės ir vertybių kontekste 

Prof. Virginija Adomaitienė 
(LSMU MA MF Psichiatrijos klinika; LSMUL Kauno klinikos Psichiatrijos klinika) 

 

10.50 Tarp Scilės ir Charibdės: skirtingas „vertės“ supratimas psichikos sveikatos 

priežiūros sistemoje 

Ramunė Mazaliauskienė 
(Lietuvos psichiatrų asociacija, LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika, LSMU MA MF 

Psichiatrijos klinika) 

 



11.00 Kaip kuriama psichiatrijos vertė, esant ribotiems resursams: gerųjų 

praktikų apžvalga 

Prof. Arūnas Germanavičius (RVPL direktorius, VU Medicinos fakulteto profesorius) 

 

11.20 Kai sunku apskaičiuoti vertę: investavimas į vaikų psichikos sveikatą 

Prof. Darius Leskauskas 
(LSMU MA MF Psichiatrijos klinika; LSMUL Kauno klinikos Psichiatrijos klinika) 

 

11.40 Diskusijos 

Moderuoja Ramunė Mazaliauskienė ir Martynas Marcinkevičius 

 

 

12.30 Pertrauka 

 

 

ANTROJI SESIJA 

Pirmininkauja prof. Virginija Adomaitienė (LSMU MA MF Psichiatrijos klinikos vadovė), 

Ona Davidonienė (Psichikos sveikatos vadybos asociacijos valdybos pirmininkė)  

 

13.00 Lūkesčiai sistemai: jaunųjų psichiatrų perspektyva 

Edgaras Diržius 
(Jaunųjų psichiatrų asociacija, LSMUL Kauno klinikos Psichiatrijos klinika, LSMU MA MF Psichiatrijos klinika)  

 

13.20 Pirminė psichikos sveikatos priežiūra: vertė, iššūkiai ir finansavimas 

Aleksandras Slatvickis 
(LPA valdybos narys, Ambulatorinių pirminių psichikos sveikatos centrų asociacija, Klaipėdos 

psichikos sveikatos centras)  

 

13.40 Psichoterapijos paradoksas: nežinojimas kaip vertybė 

Dr. Eugenijus Laurinaitis (Europos Psichoterapijos asociacijos Generalinis sekretorius) 

 

14.00 Psichologinės pagalbos teikimas: ribos, galimybės ir bendradarbiavimas 

Aina Adomaitytė (Lietuvos psichologų sąjunga, LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika) 

 

14.20 Ar reikia psichikos sveikatos slaugytojai specialių kompetencijų? 

Albertina Vitkienė (LSMU Kauno ligoninės slaugos koordinatorė psichikos sveikatos slaugai) 

 

14.40 Vertybės ir vertė psichikos sveikatos sistemos reformos kontekste 

Ignas Rubikas (SAM Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas) 

 

15.00 Diskusijos 

Moderuoja Virginija Adomaitienė ir Ona Davidonienė 

 

15.30 Konferencijos uždarymas 

 



Informuojame, kad visuomenės informavimo tikslais renginyje bus fiksuojamas vaizdas, 

todėl jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Šio renginio nuotraukos ir 

vaizdo įrašai bus skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių 

tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Išsamesnę 

informaciją apie asmens duomenų tvarkymą gali suteikti organizatoriai. 


