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Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija:

Sveikatos sistema visiems: (ne) išgirsti balsai
Gruodžio 10 d. 2021 m., 10:00 – 17:30 val.
ZOOM platforma
Dalyvavimas nemokamas

Apie konferenciją ir tikslus

Kviečiame dalyvauti

Klaipėdos universitetas kartu su mokslininkais ir praktikais iš
dvylikos valstybių Jus kviečia į mokslinę - praktinę konferenciją:
„Sveikatos sistema visiems: (ne) išgirsti balsai“.

Žmones turinčius negalią, jų artimuosius, specialistus, dirbančius
sveikatos priežiūros sistemoje, socialinėse srityse, mokslininkus, ir
visus, kuriems rūpi, kad sveikatos priežiūros sistema būtų

Tarptautinėje konferencijoje bus nagrinėjamos aktualios temos,
su kuriomis sveikatos sistemoje susiduria žmonės, turintys
negalią. Konferencijoje bus nepamiršti ir negalią turinčių žmonių
artimieji, bei jiems pagalbą teikiantys specialistai.

Tarptautinis renginys prisidės prie žmonių, turinčių negalią, ir jų
artimųjų teisių į orią sveikatos sistemą. Renginio metu bus
siekiama aktualizuoti sprendimų kryptis, edukuoti apie sveikatos

sistemos įstaigų psichosocialinę aplinką, keisti specialistų požiūrį
ir prisidėti prie darbo sąlygų pokyčio. Tarptautiniai lektoriai
dalinsis praktine patirtimi. Pranešimai bus skaitomi anglų ir
lietuvių kalbomis. Konferencijos metu bus suteikta galimybė
naudotis sinchroniniu anglų ir lietuvių kalbos vertimu.

prieinama visiems.

Kaip dalyvauti?
Konferencija vyks nuotoliniu būdu, Zoom platformoje. Dalyvavimas
konferencijoje nemokamas, tačiau svarbi išankstinė registracija.
Prisiregistravę vartotojai gaus nuorodą su prisijungimu į Zoom
platfomą. Po renginio dalyviams bus suteikiami pažymėjimai už 8
val. programos išklausymą.

Registracijos nuoroda:
https://bit.ly/2YRCg9L

Mokslinis komitetas

Konferenciją organizuoja

• dr. Agata Mroczek, Opole universitetas, Lenkija

Klaipėdos universitetas bendradarbiaujant su:

• dr. Ana Slišković, Zadaro universitetas, Kroatija

Europos Universiteto EU-CONEXUS (Europos universitetas
išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai) nariais:
• Zadaro universitetu, Kroatija
• Frederiko universitetu, Kipras

• dr. Artūras Razbadauskas, Klaipėdos universitetas, Lietuva
• dr. Eugenia Toki, Ioannina universitetas, Graikija
• dr. Hanna Davydenko, Atvirasis Tarptautinis universitetas, Ukraina
• dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas, Lietuva
• dr. Jon Stewart, MA, Slovakijos Mokslų akademija, Slovakija
• dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas, Lietuva
• dr. Oleg Kokun, Kostiuko Psichologijos Institutas, Ukraina
• dr. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universitetas, Lietuva
• dr. Sonja Alimovic, Zagrebo universitetas, Kroatija
• dr. Stavros K. Parlalis, Fredericko universitetas, Kipras
• dr. Velta Lubkina, Rezekne akademija, Latvija
• dr. Iryna Talanchuk, Atvirasis Tarptautinis universitetas, Ukraina
• dr. Ivan Danyliuk , Taras Shevchenko nacionalinis universitetas, Ukraina

Ukrainos universitetais ir mokslo institucijomis:
• Kostiuko Psichologijos institutu (Ukraina)
• Atviruoju Tarptautiniu Žmogaus tobulėjimo universitetu
• Taras Shevchenko Nacionaliniu Kijevo universitetu
• Ukrainos Katalikiškuoju universitetu
Kitais Europos universitetais:
• Rezeknes Technologijų akademija (Latvija)
• Opoles universitetas (Lenkija)
• Ioannina universitetas (Graikija)
Lietuvos Respublikos savivaldybėmis:
• Klaipėdos miesto savivaldybe
• Vilniaus miesto savivaldybe
Nevyriausybinėmis organizacijomis ir asociacijomis:
• Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“
• Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
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Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija:

Sveikatos sistema visiems: (ne) išgirsti balsai
KONFERENCIJOS PROGRAMA

Gruodžio 10 d. 2021 m., 10:00 – 17:30 val.

13:20 – 13:40
Delfinų ir žirgų terapija: Lietuvos ir Estijos patirtis
Dalyvauja: dr. Brigita Kreivinienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva), Hele Aluste, Talino
universitetas (Estija)

10:00 – 10:20

13:40 – 14:00

Sveikinimai

Vaikai turintys įvairiapusį neįgalumą

Moderuoja: dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

PIRMOJI PLENARINĖ SESIJA

Moderuoja dr. Elvyra Acienė ir dr. Brigita Kreivinienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

10:20 – 10:40
Neįgalumo iššūkiai Lietuvos ir Ukrainos sveikatos priežiūros
sistemos švietime

Dalyvauja: dr. Sonja Alimovic, Zagrebo universitetas (Kroatija)

14:00 – 14:20
Aukos sindromas - negalią turinčių paauglių elgesys
ir jų tėvų požiūrio ypatumai
Dalyvauja: dr. Alla Kovalenko ir dr. Eliso Hryshchuk, Taras Shevchenko Nacionalinis Kijevo
universitetas (Ukraina)

Dalyvauja: dr. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universitetas (Lietuva), Jurgita Babarskienė, LCC
Tarptautinis universitetas (Lietuva), dr. Iryna Kryvenko, Katalikiškasis universitetas (Ukraina)

14:20 – 14:40

10:40 – 11:00

Kodėl turėtume sutelkti dėmesį į neįgalumo sampratos
kompetencijos taikymą sveikatos priežiūros
sistemos darbuotojams?

Sveikatos sistemos transformacijos: kintantis neįgaliųjų
požiūris į slaugą

Dalyvauja: dr. Aelita Skarbalienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva), dr. Artūras Razbadauskas,
Klaipėdos universitetas (Lietuva), dr. Agata Mroczek, Opole universitetas (Lenkija), dr. Egidijus
Skarbalius, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

11:00 – 11:20
Pacientų su negalia vaidmuo sveikatos priežiūros paslaugų
efektyvumui didinti bei pačių pacientų gyvenimo
kokybės gerinimui

Dalyvauja: dr. Tadas Žuromskis, konsultantas-neurologas (Anglija), Ana Staševičienė, Išsėtinės
sklerozės draugija Feniksai (Lietuva)

11:20 – 11:40

Dalyvauja: dr. Milda Ratkevičienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva), dr. Eugenia Toki, Ioannina
universitetas (Graikija)

14:40 – 15:00
Asmenys turintys negalią kaip piliečiai sveikatos sistemoje
Dalyvauja: dr. Regina Saveljeva, Klaipėdos universitetas (Lietuva), dr. Ieva Margeviča-Grinberga,
Latvijos universitetas (Latvija)

15:00 – 15:20
Ar (ne) ilgas kelias iki sveikatos sistemos visiems?
Dalyvauja: dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

Kritinės sveikatos sistemos problemos susijusios su
negalią turinčiais žmonėmis

Dalyvauja: dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva), dr. Jenny Pange, Ioannina
universitas (Graikija)

15:20 – 15:30
Klausimų - atsakymų sesija

15:30 – 15:40

11:40 – 12:00
Neišgirsti žmonių su negalia (bei jų šeimų) balsai ir
problemos sveikatos priežiūros sistemos sektoriuje

Pertrauka

Dalyvauja: dr. Stavros K. Parlalis, Frederiko universitetas (Kipras)

APSKRITOJO STALO DISKUSIJOS

12:00 – 12:20
Sveikos organizacijos: samprata ir pagrindinės emocinės
sveikatos kolektyve palaikymo ir stiprinimo kryptys
Dalyvauja: dr. Liudmyla Karamushka, Kostiuko Psichologijos institutas (Ukraina)

12:20 – 12:40

15:40 – 17:30
1. Psichoprevenciniai meno terapijos ištekliai
emocinių patyčių situacijoje?(rusų k.)

Moderuoja: kviestinė lektorė, viena žinomiausių dailės terapijos specialisčių, dr. Liudmila
Lebedeva (Rusija)

Vaikai su negalia ir jų šeimos – mokslininkų balsai iš Kroatijos
Dalyvauja: dr. Ana Slišković, dr. Matilda Nikolić Ivanišević, dr. Jelena Ombla, dr. Ana Šimunić, dr.
Andrea Tokić, dr. Marina Vidaković ir dr. Marija Ljub - Zadaro universitetas (Kroatija)

12:40 – 12:50
Klausimų - atsakymų sesija

2. Universalaus dizaino ir aplinkos įtaka
sveikatai, saugumui (lietuvių k.)

Moderuoja: Ana Staševičienė Vilniaus miesto savivaldybė, vicemero Tomo Gulbino padėjėja (Lietuva)

3. Ar medicinos darbuotojams prieinama
supervizija?(lietuvių k.)

Moderuoja: dr. Indrė Dirgelienė ir dr. Asta Kiaunytė, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

12:50 – 13:00

4. Psichikos sveikata ir vertybės šiuolaikiniame
pasaulyje (lietuvių k.)

Pertrauka

ANTROJI PLENARINĖ SESIJA

Moderuoja dr. Rita Vaičekauskaitė ir dr. Asta Kiaunytė, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

13:00 – 13:20
Gydymas per atstumą: pacientų telekonsultacijos
patirties fenomenologinė analizė
Dalyvauja: dr. Māra Grīnfelde, Latvijos institutas (Latvija)

Moderuoja: dr. Jūratė Sučylaitė, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

5. Kaip turėtų keistis sveikatos priežiūros
specialistų rengimas? (lietuvių k.)

Moderuoja: dr. Liudmila Rupšienė ir dr. Milda Ratkevičienė, Klaipėdos universitetas (Lietuva)

