
TEISINIAI IR ETINIAI PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ASPEKTAI  

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Kviečiame registruotis iki spalio mėn. 21 d. užpildžius šią formą (dalyvių skaičius ribotas): 
https://goo.gl/forms/cL5OtZfTLvVNVTho1  

2018 spalio 27 d.

9:30 - 10:00 Etika psichoterapijoje ir jos įgyvendinimas privačioje praktikoje 
Dr. Eugenijus Laurinaitis, gydytojas psichiatras psichoterapeutas, docentas, Lietuvos psichoterapijos draugijos
prezidentas 

10:00 - 10:30 Psichoterapijos etiniai aspektai psichiatrijos stacionaruose  
Saulius Liutkus, gydytojas psichiatras psichoterapeutas, streso ligų skyriaus vedėjas, LSMU NI Palangos klinika 
Vaikų psichoterapijos etiniai aspektai 
Dr. Rasa Barkauskienė, psichologė, docentė, VU Psichologijos instituto Klinikinės katedros vedėja  
Goda Bačienė, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė psichoterapeutė, Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos
prezidentė 

10:30 - 11:00

11:30 - 12:00 Psichiatro darbo etiniai ir teisiniai aspektai 
Ramunė Mazaliauskienė, gydytoja psichiatrė psichoterapeutė, Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė 

13:30 - 14:15 Teisinis reguliavimas psichikos sveikatos priežiūros srityje 
Rūta Pumputienė, advokatė, partnerė, Advokatės Rūtos Pumputienės kontora 

Registracija8:30 -   9:30

Psicholgo darbo etiniai ir teisiniai aspektai 
Edita Žilienė, medicinos psichologė, VšĮ Vilkaviškio PSPC Psichikos sveikatos skyrius, Lietuvos psichologų sąjungos
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas 
Vilija Banevičienė, medicinos psichologė, VšĮ Ukmergės PSPC Psichikos sveikatos centras, Lietuvos psichologų
sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas 

12:00 - 12:30

Pietūs12:30 - 13:30

Asmens duomenų apsauga psichikos sveikatos priežiūros srityje 
Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės skyriaus vedėja 

14:15 - 15:00 

Diskusijų grupės: 
Etika ir teisė psichoterapijoje  
Moderatoriai: Dr. Eugenijus Laurinaitis, Rūta Pumputienė 
Etika ir teisė psichikos sveikatos centruose ir psichiatrijos stacionaruose 
Moderatoriai:  Ramunė Mazaliauskienė, Danguolė Morkūnienė 
Teisiniai ir etiniai darbo su vaikais aspektai 
Moderatoriai: Dr. Rasa Barkauskienė, Goda Bačienė 
 

15:15 - 16:45 

Plenarinė diskusija17:00 - 17:30 

Kavos pertrauka11:00 - 11:30

Vilniaus universitetas, Teatro salė 
Universiteto g. 3, Vilnius  

Dalyvio mokestis - 50 Eur.  
LPD, JPA, LPS nariams ir gydytojams rezidentams – 40 Eur.  Medicinos ir psichologijos studentams 25 Eur.  
Konferencijos metu vaišinsime kava ir pietumis.  
Dalyviams bus išduodami 6 valandų kvalifikacijos kėlmo pažymėjimai 

Konferencija skirta: psichologams, psichoterapeutams, gydytojams psichiatrams, gydytojams rezidentams, slaugytojams,
socialiniams darbuotojams ir kitiems psichikos sveikatos priežiūros srityje, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje dirbantiems
specialistams.

https://goo.gl/forms/cL5OtZfTLvVNVTho1

