Tarptautinė konferencija

"Dabartis ir perspektyvos psichiatrijoje"
Organizatoriai:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Neuromokslų institutas (NI) ir Psichiatrijos klinika
Lietuvos Biologinės Psichiatrijos Draugija (LBPD)
Mūsų partneriai – Jaunųjų psichiatrų asociacija (JPA)

Data: 2019 m. vasario mėn. 8 diena
Vieta: Radisson Blue konferencijų centras, Vilnius, Lietuva
www.radissonblu.com/en/lietuvahotel-vilnius/meetings (Konstitucijos pr. 20, LT 09308, Vilnius)

Preliminari konferencijos programa:
9:00 - 10:00 Konferencijos dalyvių registracija, pasitikimo kava.
10:00 - 10:10 Konferencijos atidarymas. Sveikinimas konferencijos dalyviams.
Rytinė sesija. Nauji gydymo taikiniai depresijos sutrikimui.
10:10-11:00 „Didžiosios depresijos gydymo taikiniai „(angl. Targeting recovery in the treatment of major
depression), prof. Eduard Vieta, Barselonos Universitetas
11:00-12:00 „Serotoninerginiai ir kiti antidepresantai“ (angl. Serotoninergic antidepressants and beyond",
prof. Eduard Maron, Londono Karališkasis Koledžas
12:00-12:30 „Savižudiškas elgesys Lietuvos gyventojų populiacijoje“ prof. dr. Virginija Adomaitienė,
LSMU
12:30-13:00 „Kognityvinė elgesio terapija depresinio sutrikimo gydyme“, dr. Julius Burkauskas, LSMU
Pietų pertrauka 13:00-14:00
Popiečio sesija. Link geresnio šizofrenija sergančiųjų funkcionavimo.
14:00- 15:00 “Realus antipsichotikų veiksmingumas gydant šizofreniją (angl. Real-world effectiveness of
antipsychotic treatment in schizophrenia), prof Jari Tiihonen, Karolinska Institutas
15:00- 15:45 “Ankstyvoji šizofrenija ir bipolinis sutrikimas” (angl. Early phases of schizophrenia and
bipolar disorders), prof. Ingrid Melle, Oslo Universitetas
15:45- 16:15 “Šizofrenija ir endokrininiai aspektai”, doc.dr. Vesta Steiblienė, LSMU
16:15- 16:45 “Naujosios transkranialinės magnetinės stimuliacijos indikacijos gydant psichikos sutrikimus”,
Edgaras Diržius, LSMU
16:45-17:15 Klausimai, diskusijos
17:15 Vakarienė ir pažmonys

Kviestiniai lektoriai:

Eduard Vieta, Barselonos Universiteto Psichiatrijos klinikos Profesorius,
Barselonos Universiteto ligoninės Bipolinio sutrikimo gydymo programos
direktorius, Katalonija

Eduard Maron, Londono Karališkojo Koledžo (Jungtinė Karalystė)
Neuropsichofarmakologijos ir Molekulinės Vizualizacijos Departamento
Profesorius, Tartu Universiteto (Estija) Medicinos fakulteto, Klinikinės
Medicinos Instituto Psichiatrijos Profesorius ir Vyriausiasis Mokslo darbuotojas.

Jari Tiihonen, Karolinska Instituto (Švedija) Klinikinio Neuromokslų
Departamento Profesorius, Rytų Suomijos Universiteto (Kuopio, Suomija)
Teismo Psichiatrijos Departamento Profesorius ir Vadovas

Ingrid Melle, Oslo Universiteto (Norvegija) Klinikinės medicinos instituto
profesorė, psichiatrė, Oslo Universitetinės ligoninės Psichikos sveikatos ir
priklausomybių padalinio Klinikinės Psichozių tyrimo mokslininkų grupės
Vadovė

Konferencijos dalyviams suteikiama galimybė teikti stendinius pranešimus (terminas pateikimui 2019
sausio 21 d., el. Paštu: Conference.NI@lsmuni.lt). Konferencijos mokslinio komiteto priimti stendiniai
pranešimų bus pristatomi konferencijos metu ir numatomi publikuoti žurnale „Biologinė psichiatrija ir
psichofarmakologija“ (http://biological-psychiatry.eu).
Konferencijos dalyvių registracijos pradžia 2018 m. gruodžio mėn. 3 d., vykdoma el. paštu:
Conference.NI@lsmuni.lt (primename- konferencijos dalyvių skaičius ribotas).

Registracijos mokestis.
Konferencijos dalyviams su specialiais pakvietimais ir LBPD nariams-dalyvavimas nemokamas (būtina
išankstinė registracija nurodytu el. paštu: Conference.NI@lsmuni.lt).

Kitiems:
 dalyvio mokestis 15 Eurų (sumokant iki 2019 m. vasario mėn. 1 d.)
 studentams ir gydytojams-rezidentams – 10 Eurų (sumokant iki 2019 m. vasario 1 d.)
 dalyvio mokestis - 20 Eurų (sumokant nuo 2019 m. vasario 1 d. ar konferencijos dieną).
Konferencijos dalyviams bus išduodami 8 val. LSMU kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai – skirti visų
specialybių gydytojams ir slaugytojams, psichologams, psichoterapeutams, ergoterapeutams,
kineziterapeutams, socialiniams darbuotojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Numatytas
sinchroninis vertimą į lietuvių kalbą.
Konferencijos dalyvio mokestį prašytume sumokėti į Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos sąskaitą Nr:
LT60 7044 0600 0335 1920 (įmonės kodas 91986486), nurodant konferencijos dalyvio VARDĄ PAVARDĘ
ir įmokos paskirtį: 2019-02-08 konferencijos dalyvio mokestis.
Kviečiame dalintis šia žinia su kiekvienu, kuris domisi mūsų konferencija, ypač su studentais,
rezidentais ir jaunaisiais tyrėjais.

Organizatoriai

