RAMYBĖS MEISTRAI:
AR ĮMANOMA
GYVENTI BE STRESO?

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Neuromokslų instituto (NI) Elgesio medicinos laboratorija ir Palangos klinika,
Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (LBPD)
Gyvename skubėdami, verčiamės per galvą, kad atliktume būtiniausius
darbus, patiriame gyvenimiškus, tačiau įtampą keliančius įvykius,
perdegame darbe… Nesvarbu, ar tai tik trumpas susierzinimas užstrigus
eismo spūstyje, ar dideli pokyčiai darbe – bet koks stresas gali turėti
įtakos mūsų organizmui ir gyvenimo būdui. Kartais atrodo, kad apie stresą
žinome daug, tačiau dažnai nesiejame jo su savo sveikata. Norint sužinoti,
kaip tvarkytis su stresu, reikėtų jį pažinti. Tai kviečiame padaryti jau XIX
mūsų mokslinėje praktinėje konferencijoje.
Organizatoriai

Gegužės 22 d. | 12:00–17:00 |
LSMU MA Neuromokslų instituto
Palangos klinikos konferencijų salė
J. Šliūpo g. 7 /Vydūno al. 4, Palanga

XIX kasmetinė, mokslinėpraktinė konferencija

RAMYBĖS MEISTRAI:
AR ĮMANOMA GYVENTI
BE STRESO?
11:00–12:00 REGISTRACIJA
_______________________________________________________________
12:00–12:10 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS. Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams.
_______________________________________________________________
I sesija.
Pirmininkauja: doc. dr. Vesta Steiblienė, LSMU NI, LBPD ir dr. Julius Burkauskas, LSMU NI, LBPD.
12:15–13:00 Stresas kognityvinės elgesio terapijos požiūriu.
| Doc. dr. Julius Neverauskas, gydytojas psichoterapeutas, LSMU
13:00–13:45 Streso nauda ir žala: nuo kūrybos iki ligos.
| Doc. dr. Eugenijus Laurinaitis, gydytojas psichoterapeutas, Vilniaus universitetas
13:45–14:15 Streso samprata geštalto terapijoje.
| Dr. Aidana Lygnugarytė-Grikšienė, gydytoja psichiatrė-psichoterapeutė, LSMU
_______________________________________________________________
14:15–15:00 KAVOS/ARBATOS PERTRAUKA
_______________________________________________________________
II sesija.
15:00–15:30 Kasdieninis stresas ir streso kasdienybė: šeimos psichoterapeuto įžvalgos.
| Ramunė Mazaliauskienė, gydytoja psichiatrė- psichoterapeutė, LSMU
15:30–16:00 Miego struktūros ir kitų miego parametrų pokyčiai, sergant afektiniais sutrikimais.
| Dr. Audrius Alonderis, medicinos gydytojas, LSMU
16:00–16:30 Medikametinio gydymo galimybės – ką suteikė XXI amžius.
| Doc. dr. Vesta Steiblienė, gydytoja psichiatrė, LSMU NI
16:30–16:45 Dėmesingu įsisąmoninimu grįstos streso mažinimo praktikos /grupinis užsiėmimas.
| Dr. Julius Burkauskas, medicinos psichologas-psichoterapeutas, LSMU NI, LBPD
17:00 KONFERENCIJOS UŽDARYMAS, SERTIFIKATŲ IŠDAVIMAS
Konferencijos dalyviams bus išduodami 7 val. LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, skirti psichiatrams,
vaikų ir paauglių psichiatrams, visų specialybių gydytojams ir slaugytojams, ergoterapeutams,
kineziterapeutams, psichoterapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams.

Registraciją planuojama pradėti 2020 m. balandžio 14 d.

Telefonas pasiteiravimui +370 460 30011. El. paštas: conference.NI@lsmuni.lt

