
                       

Klaipėdos universitetas ir Neįgaliųjų reikalų taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės maloniai kviečia dalyvauti 

2022 m. lapkričio 25 d. mokslinėje-praktinėje konferencijoje  
 

„ŽMONIŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, SVEIKATINIMO, SLAUGOS IR REABILITACIJOS AKTUALIJOS“  
 

Konferencija vyks mišriu būdu, tiek ir kontaktiniu, tiek ir nuotoliu. Būtina išankstinė registracija.  

Dalyvausiantiems konferencijoje kontaktiniu būdu konferencijos vieta - Klaipėdos universitetas, H. Manto 90, 

Klaipėda, Aula Magna konferencijų salė, 1 aukštas. 

Nuotoliu dalyvausiantiems bus išsiųsta prisijungimo nuoroda registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.  
Konferencija skirta: slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, klinikiniams logopedams, socialiniams darbuotojams,  

gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros sistemoje dirbantiems specialistams. 

Išduodama: kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, konferencijos programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir 

registruota Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS. 

Konferencija - nemokama. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas  5 eur. Pranešėjams pažymėjimai nemokami. 
 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

 

Organizacinis konferencijos komitetas:  

Prof. dr. Daiva Mockevičienė, doc. dr. Jūratė Ruškė, Roma Urbonienė, Audronė Liesytė, Danutė Daukantienė. 

Konferencijos moderatorės (-iai): Dr. Jūratė Ruškė, Kazys Bagdonas, Daina Vitkauskienė, Sigita Kurmelienė 

9.00 –9. 30 Dalyvių registracija 

9. 30-9.40 Konferencijos atidarymas 

Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko sveikinimas                                       

Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko sveikinimas 

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekano prof. dr. Sauliaus Raugelės sveikinimas 

9.40-10.00 „ Negalia ar naujasis normalumas?“  / Prof. dr. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto rektoriaus patarėja 

10.00-10.20 „Gyvūnų asistuojama terapija: mokslu grįsta praktika“ / Prof. dr. Daiva Mockevičienė, Klaipėdos universiteto 

SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja 

10.20-10.40 „Delfinų terapijos centro vykdomų programų apžvalga“ / Prof.dr. Brigita Kreivinienė, Klaipėdos universiteto 

SvMF Socialinio darbo katedros profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriaus vedėja 

10.40-11.00 „Sergančiųjų demencija slauga: psichosocialiniai aspektai“ / Prof. dr. Danguolė Drungilienė, KU SvMF 

Slaugos katedros profesorė, Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vyriausioji gydytoja 

11.00-11.20 „Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose: privalumai ir iššūkiai šiandienos praktikoje“ / Ingrida Veitienė, 

VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centro“ ambulatorinių slaugos paslaugų namuose koordinatorė, vyriausioji 

slaugytoja 

11.20-11.40 „VšĮ Ori senatvė žmonėms su negalia teikiamų paslaugų paketas: nuo dienos socialinės globos iki paliatyvios 

slaugos“ / Vida Ričkienė, VšĮ „Ori senatvė“ direktorė 

11.40-12.00 „Sveikatinimo paslaugos asmenims su negalia: būtinybė, galimybės, siekiamybė“ / Dr. Jūratė Grubliauskienė, 

Klaipėdos universiteto SvMF Visuomenės sveikatos katedros docentė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 

biuro direktorė 

12.00-13.00 Pietūs 

13.00-13.20 “Pirminės psichikos sveikatos priežiūros Lietuvoje raida ir perspektyvos“ / Aleksandras Slatvickis, Klaipėdos 

psichikos sveikatos centro vyriausiasis gydytojas 

13.20-13.40 „Globos įstaigų pertvarka kaip gyvenimo kokybės pokyčių galimybė: nuo psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugų gavėjo iki oraus žmogaus gyvenimo“ / Kristina Anulienė, Adakavo socialinių paslaugų namų 

direktorė; Edvardas Gasinskas ir Žaneta Tendzegolskytė, apsaugoto būsto gyventojai 

13.40-14.00 „Psichikos negalią turinčių žmonių sveikatinimo, slaugos ir reabilitacijos realijos“ / Janina Tulabienė, VšĮ 

„Gyvenimo namai“ direktorė, globos namų „Klaipėdos viltis“ vadovė, Klaipėdos NRT narė 

14.00-14.20 „Skirtingo amžiaus asmenų su negalia fizinio aktyvumo poveikis fizinei-funkcinei sveikatai“ / Dr. Laura 

Žalienė, Klaipėdos universiteto SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė 

14.20-14.40 „Vaiko cerebrinis paralyžius šeimoje: nuo diagnozės iki reabilitacijos“ / Aušra Gajauskienė, Dominyko 

labdaros ir paramos fondo įkūrėja, VšĮ „Testas“ klinikinė logopedė 

14.40-15.00 „Judėjimo negalią turinčių asmenų institucionalizuotų socialinių sąveikų su sveikatos priežiūros 

specialistais reflektuota patirtis“ / Dr. Jolita Viluckienė, KU Socialinių studijų pokyčių centro docentė; Tomas 

Viluckas, Portalo Laikmetis.lt vyr. redaktorius 

15.00-15.20 „Klaipėdos neįgaliųjų reikalų tarybos veiklų ir pasiektų rezultatų refleksija“ / Dr. Jūratė Ruškė, Klaipėdos 

universiteto SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė, Klaipėdos NRT pirmininkė 

15.20-15.40 „Jau pajutau, kad priartėjau prie tos ribos“ / Nina Puteikienė, Lietuvos jūrų muziejaus Kultūros ir 

komunikacijos skyriaus vedėja, Klaipėdos miesto tarybos narė, Klaipėdos NRT narė 

15.40-16.00 Kavos pertrauka 

16.00-16.10 Klausimai lektoriams. Diskusija 


