
Mokslinė – praktinė konferencija: „Etiniai, teisiniai ir vadybiniai aspektai psichikos sveikatos priežiūros sistemoje“ 

 

2023 m. kovo 23 d. Zoom platformoje (nuotolyje) 

 

Organizatoriai: Lietuvos psichologų sąjunga ir Lietuvos psichiatrų asociacija su partneriu LSMU KL  

 

Konferencijos tikslas – padėti geriau suvokti ir taikyti etikos, teisės ir vadybinius aspektus dirbant sveikatos priežiūros sistemoje. Kaip patiems 

specialistams jaustis teisiškai saugiais ir emociškai atspariais.  

Konferencijos dalyviams bus išduodami METAS sistemoje registruoti pažymėjimai 7akad.val. 

LPS, LPA nariams, LSMU KL darbuotojams 10eur., kitiems 30eur. 

Konferencija skirta: 

- medicinos psichologams, psichologams, teismo psichologams; 

 - gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, teismo  psichiatrams, psichoterapeutams; 

- visų specialybių gydytojams ir slaugytojams, psichikos sveikatos slaugytojams;  

- visuomenės sveikatos specialistams, ergoterapeutams, kineziterapeutams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, dailės terapeutams, 

meno terapeutams.  

PROGRAMA 

8.30-8.45 Dalyvių registracija, atidarymas.   

8.45-9.00 Sveikinimo žodis - Aina Adomaitytė, Ramunė Mazaliauskienė  

- LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas 

Prof. dr. Diana Žaliaduonytė LSMU KL direktorė 

medicinai  

9.00-9.30 Profesinių santykių etika kitaip: į pacientą orientuotos (sveikatos) 

priežiūros perspektyva 

Prof. Eimantas Peičius LSMU LSMU Bioetikos centro 

vadovas 

9.30-10.00 Socialinės žiniasklaidos konstruktai - kur yra žmogus? Aurelija Katkuvienė komunikacijos specialistė 

10.00-10.30 Ar iš tiesų mažėja korupcija medicinos sistemoje? Viktorija Bučinskaitė LSMU KL Juridinio skyriaus 

vadovė 

10.30-11.00 Vadovo uždaviniai ir galimybės kuriant gerą psichologinį klimatą 

įstaigoje 

Martynas Marcinkevičius VšĮ Vilniaus miesto psichikos 

sveikatos centro direktorius, gyd. psichiatras 

11.00-11.30 Mobingas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir jį lemiantys 

veiksniai 

 

Ramunė Mazaliauskienė LPA prezidentė, LSMU KL 

Psichiatrijos klinikos vadovė, gyd. psichiatrė – 

psichoterapeutė 

11.30-12.00 Psichologinis atsparumas, kaip pasirūpinti savimi Aina Adomaitytė LPS prezidentė, LSMU KL  

psichologė-psichoterapeutė 

12.00-13.00 Etinių reikalavimų ir įstatymų laikymosi suderinamumas teikiant 

psichinės sveikatos paslaugas 

Advokatas Vaidotas Sviderskis 

13.00-13.30 Psichikos sveikatos psecialistų bendradarbiavimas: konfidencialumos 

ir jo ribos 

Renata Garckija MRU Psichologijos Instituto lektorė, 

klinikinė psichologė, LPS etikos komiteto pirmininkė. 



Doc. dr. Roma Šimulionienė, Klaipėdos universiteto 

Psichologijos katedros docentė, LPS etikos komiteto 

pirmininkės pavaduotoja 

13.30-14.00 Aptarimas, klausimai, diskusija Moderuoja Aina Adomaitytė, Ramunė Mazaliauskienė 

 


