Mokslinė–praktinė konferencija
„Tarpdisciplininis požiūris vaikų reabilitacijoje: inovacijos
ir perspektyvos“
2019 m. balandžio 12-13 d.
Konferencijos vieta: vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos Gintaras“ (Vytauto g. 30, Palanga).
Konferencija skiriama: vaikų neurologams, reabilitologams, vaikų ir paauglių psichiatrams,
bendrosios
praktikos gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojoms, kineziterapeutams,
ergoterapeutams, logoterapeutams ir socialiniams darbuotojams, medicinos psichologams.
Konferencijos tikslas: suburti teoretikus, praktikus ir kitus medicinine reabilitacija suinteresuotus
asmenis, pasidalinant patirtimi, inovacijomis, apie kokybišką medicininės reabilitacijos intervenciją
įvairius sutrikimus turintiems vaikams.
Konferencijos dalyvio mokestis: dviejų dienų dalyvio mokestis 60 eur. Į kainą įskaičiuotas 12 val.
kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas tvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos,
kava ir arbata pertraukėlių metu ir pietūs. Pageidaujantiems užsisakyti nakvynę – kreiptis į kontaktinį
asmenį.
PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA
1000-1100
I sesija
1100-1130
1130-1200
1200-1230

1230-1250
1250-1310
1310-1330

2019-04-12
DALYVIŲ REGISTRACIJA
Vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ fojė
Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis.
Vaikų elgesio sutrikimų reabilitacija - galimybė vaikams sėkmingai grįžti į
mokyklas
Linas Slušnys, vaikų psichiatras, psichoterapeutas, Vilnius
Liemens kontrolės formavimas, lavinimas ir svarba funkciniams judesiams
doc. dr. Brigita Zachovajevienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas
Medicinos psichologijos galimybės ir poveikio formos vaikų reabilitacijoje
Dovilė Mikučionytė, medicinos psichologė, Vilniaus universitetas
Šeimos, auginančios individualių poreikių vaiką, gyvenimo kokybės pokyčiai
laikino atokvėpio paslaugoje
Aušra Nikolajevienė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė
Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir
integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją
doc. dr. Brigita Kreivinienė, Klaipėdos universitetas, Lietuvos jūrų muziejus

KAVOS PERTRAUKA
1330-1400
II sesija
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20
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1420-1440
1440-1500
1530-1600

Nervų sistemos ligų ir elgesio sutrikimų integruotos neurosensomotorinės
diagnostikos galimybės
prof. dr. D. Mockevičienė, Klaipėdos universitetas.
K. Mockevičienė, VšĮ „Vaiko raida“ direktorė
Neuroedukacija, kaip priemonė psichoemocinei sveikatai stiprinti
Reda Grigaitienė, Panevėžys
Vaikų plokščiapėdystės prevencija ir korekcija ortopedinėmis – techninėmis
priemonėmis iš bioskaidžių polimerinių kompozicijų
doc. dr. Birutė Sinkutė, Klaipėdos universitetas, Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Mūsų požiūris į neįgalumą – visuomenės kanarėlė anglies kasyklos
Sanna Karosas, Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos Klaipėdos
apskrities koordinatorė, LCC tarptautinis universitetas, Klaipėda
KAVOS PERTRAUKA 1600-1630

III sesija
1630-1650
1650-1710
1710-1730
1730-1750
1750-1810
1810-1825
1825-1840
1840-1855

Bendravimo, bendradarbiavimo svarba reabilitacijos komandoje
tarpdisciplininiu požiūriu
Dovilė Valatkienė, Klaipėdos universitetas, VšĮ „Vaiko raida“
Logopedų patirčių refleksija teikiant pagalbą vaikams, turintiems kalbos
sutrikimų: iššūkiai ir dilemos
dr. Jūratė Rūškė, Ilona Austienė, Lopšelis/darželis "Puriena", Klaipėda
Virtualios aplinkos taikymo efektyvumas 12-16 metų amžiaus vaaikams,
sergantiems jaunatviniu idiopatiniu artritu, rankų funkcijai gerinti
Justinas Blaževičius, Vilnius
Virtualios realybės dviračio treniruočių efektyvumas mokyklinio amžiaus
vaikams nuovargio, motyvacijos ir ištvermės rodikliams
Katrin Kočan, Vilnius
Techninių pagalbos priemonių parinkimas ir pritaikymas, vaikams su
cerebriniu paralyžiumi. Sėdėjimas
Justina Nalivaikaitė, UAB „Teida“, Kaunas
Kineziterapijos poveikis vaikams, turintiems judesių raidos sutrikimų
Modesta Surplytė, Vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“
Logoterapijos galimybė siekiant sušvelninti hipotoninę disartriją ir rijimo
funkcijos sutrikimus, vaikams sergantiems cerebriniu paralyžiumi
Virginija Zaveckienė, „Palangos gintaras“ vaikų reabilitacijos sanatorija,
Klaipėdos universitetas
Aerobinio krūvio taikymas mišrų raidos sutrikimą turintiems vaikams
Agnė Gylytė, Vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“
1900 Vakarienė
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Vaikų, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, kūno judesių funkcijų kaita taikant
kompleksinius reabilitacijos metodus: atvejų analizės.
Rūta Lionaitė, Viktoras Lukšas, Jovita Podlinevienė, Nijolė Repšienė, Greta
Valentukevičiūtė, „Palangos gintaras“ vaikų reabilitacijos sanatorija, Palanga
Holistinio požiūrio taikymas kompleksinių paslaugų vaikų dienos centre
Giedrė Šiudeikytė, Evelina Rimeikytė-Miskuvienė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių namai, Klaipėdos universitetas, Klaipėda
Ergoterapijos taikymas vaikams, turintiems cerebrinį paralyžių
Inga Milašiūtė, „Palangos gintaras“ vaikų reabilitacijos sanatorija, Palanga
Techninių pagalbos priemonių parinkimas ir pritaikymas, vaikams su cerebriniu
paralyžiumi. Judėjimas
Justina Nalivaikaitė, UAB „Teida“, Kaunas
Praktinės rekomendacijos vaikų elgesio sutrikimams koreguoti.
Linas Slušnys, vaikų psichiatras, psichoterapeutas, Vilnius
Apatinių galūnių ortezavimas naujos kartos įtvarais
doc. dr. Birutė Sinkutė, Klaipėdos universitetas, Šv. Ignaco Lojolos kolegija
KAVOS PERTRAUKA 1200-1230

V sesija
Naujausios neuroplastiškumą aktyvinančios priemonės ir metodai vaikų
reabilitacijoje
Ineta Župerkaitė, MB „Dianeta“, Vilnius
30
30
Neuroedukacijos praktika reabilitacijoje.
13 -14
Reda Grigaitienė, Panevėžys
30
30
14 -15
Sesijų darbo aptarimas (moderatoriai). KONFERENCIJOS UŽDARYMAS
Konferencijos organizacinis komitetas:
1230-1330

Pirmininkas:
• Kęstutis Speičys, VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos direktorius „Palangos gintaras“
Nariai:
• prof. dr. Artūras Razbadauskas, Klaipėdos universiteto rektorius
• prof. dr. Daiva Mockevičienė, HMR katedros vedėja, Klaipėdos universitetas.
• prof. dr. Arvydas Martinkėnas, MT katedros vedėjas, Klaipėdos universitetas.
• doc. dr. Giedrė Kavaliauskienė, HMR katedros docentė, Klaipėdos universitetas.
• doc. dr. Brigita Kreivinienė, SD katedros docentė, Klaipėdos universitetas.
• dr. Žilvinas Malinauskas, VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ rinkodaros
tarnybos vadovas.
• Diana Zelenienė, VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ direktoriaus
pavaduotoja.
• Dalia Liaudanskienė, VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ vyresnioji
registratorė.
• Monika Kasiliauskaitė, HMR katedros asistentė, Klaipėdos universitetas.
• Roma Urbonienė, HMR katedros laborantė, Klaipėdos universitetas.

Kontaktinis asmuo: Dalia Liaudanskienė (8 460 40103).
Konferencijų dalyvių registracija: vykdoma iki 2019 – 04 – 07.
Registracija vykdoma elektroniniu paštu! El.paštas: konferencija@palangosgintaras.lt

