
Mokslinė praktinė konferencija „KAI VAIKAS SERGA: 
SOMATINIŲ LIGŲ PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI“ 

SPALIO 26 D. 

Vilniaus universitetas, Mažosios Aulos salė, 

Universiteto g. 3 
 

                              Konferencijos programa 

9.00 – 10.00  Registracija  

10.00 – 10.20  Įžanginis žodis ir Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos bazinio 
lygio programos baigimo pažymėjimų įteikimas. VU Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir 
eksperimentinių tyrimų mokymo centro vedėja, Bendrosios psichologijos katedros docentė dr. Roma Jusienė 
ir VU Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentė dr. Rasa Bieliauskaitė  

10.20 – 10.40 „Onkologinėmis ligomis sergančių Lietuvos vaikų gyvenimo kokybė“. LSMU Vaikų 
ligų klinikos lektorė dr. Joana Makari     

10.40 – 11.00 „Genetinėmis ligomis sergančių vaikų psichologiniai sunkumai“. VUL „Santariškių 
klinikos“ Medicininės genetikos centro psichologė Valerija Norkūnienė     

11.00 – 11.20 „Ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų vidinės darnos bei psichologinių 
sunkumų kaita“. LEU Psichologijos didaktikos katedra, Ričardas Čižauskas, dr. Tomas Lazdauskas,  dr. 
Margarita Pileckaitė–Markovienė  

11.20 – 11.40 „Epilepsijos įveikos būdai sergantį vaiką auginančiose šeimose“.  VUL „Santariškių 
klinikos“ Vaikų ligoninės medicinos psichologė Lora Šapailienė  

11.40  – 12.30   Arbatos, kavos pertrauka 

12.30 – 12.50  „Sergančių bronchų astma vaikų motinų charakteristikos ir vaikų elgesio ir 
emocijų sunkumai“. VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros doktorantė, MRU Psichologijos 
katedros lektorė Renata Garckija  

12.50 – 13.10 „Bronchine astma sergančio vaiko ir mamos sąveika - apsikeitimas 
vaidmenimis“. Vilniaus m. Antakalnio poliklinikos medicinos psichologė dr. Lina Kalinauskienė  

13.10 – 13.30 „Psichologas vaikų kardiochirurgijoje - tėvų ir vaikų problemos“. VU Filosofijos 
fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentė dr. Rasa Bieliauskaitė  

13.30 – 13.50 „Galvos smegenų traumas patyrusių vaikų ir paauglių psichologinio 
konsultavimo ypatumai“. VUL „Santariškių klinikos“ Vaikų ligoninės vyr. medicinos psichologė Valdereza 
Svetikienė  

13.50 – 14.10 „Kūno negalavimas kaip langas į vaiko vidinį pasaulį“. VU Klinikinės ir organizacinės 
psichologijos katedros doktorantė, klinikinė psichologė Agnė Matulaitė 

14.10 – 14.30   „Vaikų somatinių simptomų išgalvojimas ar sukėlimas – kuo čia dėtas 
Miunchauzenas?“. VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentė dr. Roma Jusienė  

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir 
eksperimentinių tyrimų mokymo centras. 

Konferencijos dalyvio mokestis – 60 Lt, studentams – 40 Lt. Konferencijos dalyviams išduodamas VU 
pažymėjimas (6 ak.val.).  

Registruotis prašome iki spalio 24 d. el.paštu ptmc@fsf.vu.lt  

Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, gali keistis konferencijos vieta (Didžioji Aula, M. K. Čiurlionio g. 
21/27) 
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