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Adresatams pagal sąrašą
(originalas paštu nebus siunčiamas)
Kreipimasis į draugijas
dėl organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių,
aktualių medicinos psichologams

Gerb. draugijos atstove,
Kreipiamės į Jūsų draugiją / asociaciją, prašydami įtraukti medicinos psichologų profesinę kvalifikaciją į
Jūsų draugijos organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių, kurie gali būti aktualūs medicinos
psichologams, tikslinės grupės sąrašą.
Nauju 2020-01-01 įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-2824
„Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos
priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau Įsakymas), medicinos psichologams, kaip ir kitiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, yra
nustatytas būtinas profesinės kvalifikacijos tobulinimas, siekiant įgyti arba pratęsti medicinos psichologo
licenciją, kuri medicinos psichologams bus išduodama nuo 2021-05-01.
Įsakymu nustatytas privalomas ir papildomas sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos
tobulinimas, skirtas pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius
įgūdžius. Kvalifikacija gali būti tobulinama dalyvaujant mokslinėse praktinėse konferencijose,
seminaruose, kursuose. Medicinos psichologų bendruomenė visada aktyviai įsitraukia į tarpdisciplininių
žinių tobulinimą ir mielai bendradarbiauja rengiant mokymus, konferencijas ir kitus renginius. Vis tik
įsigaliojus naujajam licencijavimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo įsakymui, svarbu, kad šis
dalyvavimas būtų fiksuotas ir įvertintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Dėl to maloniai prašome Jūsų asociacijos / draugijos, organizuojant mokslines praktines konferencijas,
kursus, seminarus ar kitus kvalifikacijos tobulinimo renginius, kurie savo temomis aktualūs medicinos
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psichologams, įtraukti „medicinos psichologų“ profesiją ir profesinę kvalifikaciją kaip tikslinę grupę,
registruojant renginį Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje (METAS) bei
nurodant išduodamuose diplomuose ar pažymėjimuose.

LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė
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Ieva Salialionė

Valija Šap

Adresatams pagal sąrašą:
Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija: info@aippaa.lt
Gydytojų odontologų draugija: info@god.lt
Individualiosios psichologijos institutas: info@ipi.lt
Jaunųjų psichiatrų asociacija: info@jauniejipsichiatrai.lt
Hantingtono ligos kompetencijos centras: algirdas.utkus@mf.vu.lt
Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija: info@psichoanalizes-studijos.lt
Lietuvos akių gydytojų draugija: info@akiudraugija.lt
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugija: info@lasmeda.lt
Lietuvos akušerių asociacija: akuseres@gmail.com
Lietuvos akušerių ginekologų draugija: sekretoriatas@lagd.lt; info@lagd.lt
Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija: info@alergologudraugija.lt
Lietuvos analitinės psichologijos draugija: sigita.kemeriene@gmail.com
Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugija: info@anest-rean.lt
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija: info@bpgdraugija.lt
Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija: vsteibliene@gmail.com
Lietuvos dermatovenerologų draugija: info.ldvd@gmail.com
Lietuvos dietologų draugija: dietologudraugija@gmail.com
Lietuvos endokrinologų draugija: info@endokrinologai.lt
Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija: info@fmrgydytojas.lt
Lietuvos fiziologų draugija: info@lfd.lt
Lietuvos gastroenterologų draugija: info@gastroenterologija.lt
Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija: gerontol@ktl.mii.lt
Lietuvos geštalto asociacija: lga@lga-gestalt.lt
Lietuvos grupinės analizės draugija: jurate.dask@gmail.com
Lietuvos hematologų draugija: lina.kryzauskaite@santa.lt; arturas.slobinas@santa.lt
Lietuvos imunologų draugija: imc@imcentras.lt
Lietuvos individualiosios psichologijos draugija: info@lipd.lt
Lietuvos infektologų draugija: info@lid.lt
Lietuvos įsisąmoninimo grįstos psichologijos asociacija info@psichoterapija.info
Lietuvos kardiologų draugija: rita.prakaityte@santa.lt
Lietuvos kineziterapeutų draugija: lietuvosktd@gmail.com
Lietuvos neurochirurgų draugija: gvazdaitis@kul.lt
Lietuvos odontologų ortopedų draugija: info@lood.lt
Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugija: a.cesas@kul.lt
Lietuvos ortopedų traumatologų draugija: ltod@ltod.lt
Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugija: mich.lietuva@gmail.com
Lietuvos nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija: info@rehabilitation.lt
Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija: info@paliatyvipagalba.lt
Lietuvos pediatrų draugija: vaidotasur@gmail.com
Lietuvos pediatrų kardiologų draugija: vaidotasur@gmail.com
Lietuvos plastinės ir rekonstrukcijos chirurgijos draugija: ltod@ltod.lt
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Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija: info@lppa.lt
Lietuvos psichiatrų asociacija: info@psichiatrija.lt
Lietuvos psichoanalizės draugija: info@lpad.lt
Lietuvos psichodramos draugija: info@psichodrama.lt
Lietuvos psichoterapijos asociacija: bax.brigita@gmail.com
Lietuvos pulmologų draugija: rolandas.zablockis@santa.lt
Lietuvos pulmologų ir alergologų draugija: pulmologija@gmail.com
Lietuvos reabilitologų asociacija: raimondas.savickas@kaunoklinikos.lt
Lietuvos skausmo draugija: skausmo@medicina.lt
Lietuvos skubios medicinos draugija: liesmed@gmail.com
Lietuvos traumatologų-ortopedų draugija: ltod@ltod.lt; administratorius@ltod.lt
Lietuvos traumų psichologijos asociacija: info@traumupsichologija.lt
Lietuvos urologų draugija: mindaugasievaltas@kaunoklinikos.lt
Lietuvos vaikų chirurgų draugija: info@vaiku-chirurgija.lt
Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija: vaidotasur@gmail.com
Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija: info@lvppd.ltt
Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija: info@vritdraugija.lt
Lietuvos vaikų nefrologų draugija: p.kaltenis@mfvu.lt
Lietuvos vaikų neurologų asociacija: endziniene@gmail.com
Lietuvos vaikų kardiologų draugija: algimantas.raugal@cr.vu.lt
Lietuvos vaikų pulmonologų draugija: arval@vmul.lt
Lietuvos vaikų širdies draugija: vaikosirdis@gmail.com
Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų draugija: lietuvosvz@yahoo.com
Lietuvos žmogaus genetikos draugija: genetika@mf.vu.lt
Psichosocialinės onkologijos asociacija: info@poa.lt
Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija: hepi@tdd.lt; robertas.petronis@gmail.com
Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija: ltamulevice@gmail.com
Skausmo klinikų asociacija: info@skausmoklinika.lt
Vilniaus psichoanalitikų draugija: info@psichoanalitikai.lt
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