
 
 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Neuromokslų instituto Palangos klinikos, 
LSMU Psichiatrijos klinikos ir Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos (LBPD) 

organizuojamos mokslinės-praktinės konferencijos 
 

„Įrodymais pagrįsta psichiatrija: gydymo algoritmai“ 
 

2019 m. rugsėjo mėn. 20 d. Palangoje 
 

Konferencijos vieta: Viešbučio „GABIJA“ konferencijų centras  
(Vytauto g.40 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Palanga) 

 

Preliminari programa 
 

1130–1200 Dalyvių registracija 

1200 Konferencijos atidarymas 

 Pirmininkauja: prof. dr. Virginija Adomaitienė ir doc. dr. Vesta Steiblienė 

1200–1215 Medikamentinio gydymo algoritmų svarba klinikinėje praktikoje.  
doc. dr. Vesta Steiblienė 

1215–1300 
Obsesinio-kompulsinio sutrikimo medikamentinio gydymo algoritmas.  
Prof. dr.Virginija Adomaitienė 

1300–1330 Generalizuoto nerimo sutrikimo medikamentinio gydymo algoritmas.  
Gydytoja Aidana Lygnugarytė-Grikšienė 

1330–1415 
Depresinio sutrikimo (be psichozės ir su psichoze) medikamentinio gydymo algoritmai. 
Gydytojas Edgaras Diržius 

1415–1445 Kavos (arbatos) pertrauka 

1445–1530 
Bipolinio afektinio sutrikimo medikamentinio gydymo algoritmai.  
Dr. Aida Kunigėlienė 

1530–1615 Šizofrenijos medikamentinio gydymo algoritmai.  
Doc. dr. Vesta Steiblienė 

1615–1700 Lektorių ir konferencijos dalyvių diskusija, klinikinių atvejų aptarimas. 

1700 Konferencijos uždarymas, sertifikatų išdavimas. 

 



Konferencijos dalyviams bus išduodami 6 val. LSMU kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, skirti 

gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, visų specialybių gydytojams ir slaugytojams, 

ergoterapeutams, kineziterapeutams, psichoterapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir  

kitiems sveikatos priežiūros specialistams. 

 
Konferencijos vieta perkelta į viešbučio „GABIJA“ konferencijų salę, adresu Vytauto g.40 / S. 
Dariaus ir S. Girėno g. 2, Palanga 

 
Ši konferencija nėra remiama nei vienos farmacinės kompanijos. 
 
Konferencijos dalyvio registracijos mokestis (imtinai iki 2019 09 17 dienos) – 25 eurai, Lietuvos 
Biologinės psichiatrijos draugijos nariams – 15 Eurų. 
Nuo  2019-09-18 dienos mokestis  – 30 eurų. 
 
Būtina išankstinė registracija (spausti nuorodą):        REGISTRACIJA  
 
Viešbutis "GABIJA" konferencijos dalyvių apgyvendinimui siūlo specialias savaitgalio kainas (vietų 
skaičius ribotas): 
Standartinis vienvietis – 49 €/para + kurortinis mokestis (1 €/para );  
Standartinis dvivietis – 54 €/para + kurortinis mokestis;  
Dvivietis su balkonu – 60 €/para + kurortinis mokestis;  
Liuksas – 66 €/para + kurortinis mokestis;  
Liuksas su balkonu – 78 €/para + kurortinis mokestis;  
Apartamentai su balkonu – 90 €/para + kurortinis mokestis;  
Apartamentai su terasa – 96 €/para + kurortinis mokestis;  
Šeimyniniai apartamentai – 108 €/para + kurortinis mokestis.  
Į kambario kainą įskaičiuoti pusryčiai ir rytiniai apsilankymai SPA centre 08:00–12:00 val. 
 
Registracija patvirtinama ir nuolaidos viešbučiui suteikiamos tik užpildžius registracijos formą ir 
sumokėjus registracijos mokestį: 
 
 
Pasiteiravimui:  
8-460-30011 
el. paštas: conferenceNI@lsmu.lt 
 
 
                                                                    Laukiame Jūsų atvykstant!                                                                                 
 
 
                                                                             Organizatoriai   
 

https://forms.gle/vZpM65Z5S4mXMX829
mailto:conferenceNI@lsmu.lt

