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Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija 

 

DEPRESIJOS DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS: 
ATVEJŲ ANALIZĖ – 2022 

 

2022 m. gruodžio 9 diena 

  

 

Kam skirta? 

 

• gydytojams psichiatrams, 

• gydytojams vaikų ir 

paauglių psichiatrams, 

• psichoterapeutams, 

• teismo psichiatrams 

ekspertams, 

• teismo psichologams 

ekspertams, 

• medicinos psichologams, 

• psichikos sveikatos 

slaugytojams, 

• dailės terapeutams, 

• meno terapeutams, 

• ergoterapeutams, 

• kineziterapeutams, 

• socialiniams 

darbuotojams, 

• visų specialybių 

gydytojams.

  
  

 

Dalyvio mokestis 

 

Nemokamai - Lietuvos psichiatrų asociacijos nariams bei dirbantiems LSMU MA MF 

Psichiatrijos klinikoje arba LSMU Kauno Ligoninės Psichiatrijos klinikoje.  

 

10 Eur - medicinos psichologams, gydytojams rezidentams, studentams, psichikos 

sveikatos slaugytojams. 

 

15 Eur - kitiems dalyviams. 

 

Prašome pervesti reikiamą sumą į Lietuvos psichiatrų asociacijos banko sąskaitą 

LT077300010000548077 iki 2022 m. gruodžio 8 d. 8:00 val. 

 

Dalyviams bus išduoti 5 valandų elektroniniai kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 



 

Konferencijos programa 

 

9.30 Registracija 

 

 

10.00 Konferencijos atidarymas 

 

 

PIRMOJI SESIJA 

Pirmininkauja prof. Sergejus Andruškevičius (RVPL) ir prof. Vesta Steiblienė (LSMU) 

 

10.15 Gydymui rezistentiškos depresijos atvejo pristatymas 

(„Janssen“ satelitinis simpoziumas) 

Atvejį pristato dr. Edgaras Dlugauskas (Santaros klinikos) 

 

10.40 Ekspertų diskusija apie pristatytą atvejį 

Ekspertai gyd. Daiva Deltuvienė (medicinos centras „Romuvos klinika“),  gyd. Zita 

Alseikienė (medicinos centras „Romuvos klinika“), prof. Sergejus Andruškevičius (RVPL) 

 

11.00 Paskaita: Šiuolaikinė pažiūra į gydymui rezistentiškos depresijos gydymą 

(„Janssen“ satelitinis simpoziumas) 

Ramunė Mazaliauskienė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika) 

 

11.30 Ekspertų ir pranešėjų diskusija 

Diskusijos dalyviai gyd. Daiva Deltuvienė (medicinos centras „Romuvos klinika“), gyd. 

Zita Alseikienė (medicinos centras „Romuvos klinika“), prof. Sergejus Andruškevičius 

(RVPL), gyd. Ramunė Mazaliauskienė (LSMU KL), dr. Edgaras Dlugauskas (Santaros 

klinikos) 

 

 Diskusiją moderuoja prof. Sergejus Andruškevičius ir prof. Vesta Steiblienė 

 

12.00 Pertrauka 

 

 

ANTROJI SESIJA 

Pirmininkauja Aleksandras Slatvickis (Klaipėdos psichikos sveikatos centras) ir Ona 

Davidonienė (VMPLC) 

 

13.30 Depresijos su išreikštais kognityviniais simptomais atvejo pristatymas 

Atvejį pristato gydytoja psichiatrė Aušra Andriuškevičienė (LSMU Kauno ligoninės 

Psichiatrijos klinika) 
 



13.50 Ekspertų diskusija apie pristatytą atvejį 

Ekspertai prof. Virginija Adomaitienė (LSMU MA MF Psichiatrijos klinika), gydytojas 

Algirdas Dambrava (Vilniaus miesto klinikinė ligoninė), dailės terapeutė Aušra 

Sebeikaitė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika), gydytoja psichiatrė ir 

psichoterapeutė Dalia Gudeikienė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika) 

 

14.15 Paskaita: Nepakankamo SSRI efektyvumo ir depresijos kognityvinių 

simptomų neurobiologijos pagrindai 

(„Lundbeck“ satelitinis simpoziumas) 

Gyd. Mindaugas Šablevičius (Švenčionių rajono PSC) 

 

14.45 Ekspertų ir pranešėjų diskusija 

 Ekspertai prof. Virginija Adomaitienė (LSMU MA MF psichiatrijos klinika), gydytojas 

Algirdas Dambrava (Vilniaus miesto klinikinė ligoninė), dailės terapeutė Aušra 

Sebeikaitė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika), gydytoja psichiatrė ir 

psichoterapeutė Dalia Gudeikienė (LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika) 

 

Diskusiją moderuoja prof. Virginija Adomaitienė 

 

15.15 Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas 

Moderuoja prof. Virginija Adomaitienė ir Ramunė Mazaliauskienė 

 

15.30 Pabaiga 

 


