
Nuotolinė 

KLINIKINIŲ IR SVEIKATOS PSICHOLOGŲ KONFERENCIJA – 2021 

 

2021 m. spalio 4, 6, 8, 12 ir 14 d. 

 

Maloniai kviečiame klinikinius ir sveikatos psichologus, o taip pat visus besidominčius šia sritimi į Klinikinių ir 

sveikatos psichologų konferenciją – 2021! 

Šios konferencijos fokusas – asmuo, turintis psichosocialinę negalią. Išgirsime, kaip liga, sveikata ir 

sveikatos priežiūra atrodo sociologo akimis; diskutuosime, ką dėl žmogaus teisių gali nuveikti psichologas; 

analizuosime psichologo vaidmenį psichosocialinėje reabilitacijoje; susipažinsime su Atviro dialogo metodu; 

mokysimės, kaip padėti psichosocialinę negalią turinčių asmenų šeimoms ir vaikams. Taip pat konferencijos metu 

bus aptariamos medicinos psichologų licencijavimo bei kito jų profesinės veiklos reglamentavimo aktualijos. 

Kaip ir praėjusiais metais, šiemet konferencija bus nuotolinė. Ji truks penkių dienų vakarus: spalio 4, 6, 12 ir 

14 d. – nuo 17:00 iki 20:00, o 8 d. – nuo 13:00 iki 16:00 val. Renginio dalyviams bus išduodami elektroniniai 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Renginio dalyviai turės galimybę dalyvauti tik pačio renginio metu (įrašų 

peržiūros nebus prieinamos). 

Tikimės, kad konferencija savo pranešimais ir diskusijomis Jums bus įdomi ir vertinga, o pavakarojimas ir 

dalinimasis idėjomis kartu su kolegomis iš visos Lietuvos turės savo žavesio.  

 

PROGRAMA* 

2021 m. spalio 4 d. Psichologas sveikatos priežiūros sistemoje 

16:40–17:00 Prisijungimas 

17:00–17:20 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodžiai. 

  17:20-17:35    
Ignas Rubikas. Pranešimas "Sveikatos ir klinikiniai psichologai: augantis vaidmuo asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūroje“. 

17:35-17:50  Ieva Salialionė. LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto naujienos. 

17:50–18:50 Doc. dr. Aistė Pranckevičienė, Laura Digrytė Šertvytienė, dr. Justina Slavinskienė, doc. dr. 

Vilmantė Pakalniškienė. Diskusija Medicinos psichologų licencijavimas ir stažuotės. 

18:50–19:00 Pertrauka 

19:00–20:00 Dr. Giedrė Baltrušaitytė. Pranešimas  Kitu kampu: liga, sveikata ir sveikatos priežiūra sociologo 

akimis. 

2021 m. spalio 6 d.  Ar žmogaus teisės – psichologų reikalas? 

16:40–17:00 Prisijungimas 

17:00–18:20 Karilė Levickaitė. Paskaita Žmogaus teisėmis grįstas požiūris į psichikos sveikatą: kur esame ir 



kur norime būti? 

18:20–18:30 Pertrauka 

18:30–20:00 Karilė Levickaitė, prof. dr. Dainius Pūras, Birutė Sabatauskaitė, Edita Žilienė. Diskusija Ką dėl 

žmogaus teisių gali nuveikti psichologas? 

 

2021 m. spalio 8 d. Psichologo vaidmuo dirbant su psichosocialinę negalią turinčiais asmenimis 

12:40–13:00 Prisijungimas 

13:00–14:20 Neringa Lošakevičienė. Pranešimas Psichosocialinė negalia – ką svarbu žinoti praktikuojančiam 

psichologui 

14:20–14:30 Pertrauka  

14:30–16:00 Neringa Lošakevičienė. Pranešimas Psichologo vaidmuo teikiant psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugas. 

2021 m. spalio 12 d. Atviras dialogas 

16:40–17:00 Prisijungimas 

17:00–18:30 Prof. Jaakko Seikula. Pranešimas Kodėl Atviro dialogo metodas yra toks efektyvus dirbant su 

sunkiomis psichikos sveikatos krizėmis.** 

18:30–18:40 Pertrauka 

18:40–19:20 Ramunė Mazaliauskienė. Pranešimas Šeimos terapija, esant sunkiems psichikos sutrikimams, ir 

Atviro dialogo vieta joje. 

19:20–20:00 Ramunė Mazaliauskienė. Pranešimas Atviro dialogo ir kitų šeimos psichoterapijos elementų 

panaudojimas organizacinių žinių kūrimui ir sisteminių pokyčių įgalinimui. 

2021 m. spalio 14 d. Vaikas ir šeima psichologo darbe 

16:40–17:00 Prisijungimas 

17:00–18:50 Dalia Guzaitienė. Seminaras Pažintis su nedirektyviąja žaidimo terapija – kaip ir kada verta 

žaisti. 

18:50–19:00 Pertrauka  

19:00–20:00 Aušra Norė, Ingrida Pilkionienė. Diskusija Iššūkis – tėvai. 

* Programa gali būti tikslinama 

** Pranešimas bus skaitomas anglų k.; bus vertimas į lietuvių k. 

 

Mokesčio dydis 

  Iki 2021 m. rugsėjo 13 d. Nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. iki spalio 1 d. 



  
Dalyviams 

LPS nariams ir 

studentams 
Dalyviams 

LPS nariams ir 

studentams 

Penkių dienų bilietas (15 val.) 80 40 100 50 

Vienos dienos bilietas (3 val.) 30 15 30 15 

 

 

 

ĮSIGYTI BILIETĄ: https://bit.ly/2Tz7Rde    

  

Jeigu dalyvio bilieto apmokėjimą vykdys Jūsų darbovietė, per „PaySera“ bilietų pardavimo sistema prašome 

nesiregistruoti, kreipkitės el. paštu: lps@psichologusajunga.lt   

 

Renginio organizatorius: 

Lietuvos psichologų sąjunga 

Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas 

lps@psichologusajunga.lt 

+370 673 31197 

 

https://bit.ly/2Tz7Rde
mailto:lps@psichologusajunga.lt

