ANTROSIOS KASMETINĖS KONFERENCIJOS
„PSICHOLOGIJOS MOKSLAS SVEIKATAI“

PROGRAMA 2019 05 23
9.00 - 9.20
9.20 - 9.30

DALYVIŲ REGISTRACIJA
Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis.
Sveikatos psichologijos katedros vedėja prof. dr. Nida Žemaitienė
MAGISTRANTŪROS TYRIMAI

9.30 - 9.45
9.50 - 10.05

“Save reﬂektuojančios smegenys: galvos smegenų operacijos patyrimas”.
Diana Gabrijolavičiūtė, dr. Aistė Pranckevičienė
“Lėtinio skausmo, mentalizacijos ir emocijų raiškos sąsajos”.
Laura Šalčiūnaitė, dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva

10.10 - 10.25

“Sukeltų emocinių būsenų poveikis moterų reakcijai į maisto užuominas”.
Agnė Stanytė, prof. dr. Kastytis Šmigelskas

10.25 - 10.40

Pertrauka \ stendinių pranešimų peržiūra
DOKTORANTŪROS TYRIMAI

10.40 - 10.55

“Lietuvos vidaus tarnybos sistemos personalo trauminės patirtys ir
psichologinė savijauta”. Gita Argustaitė-Zailskienė, prof. dr. Nida Žemaitienė

11.00 - 11.15

“Moterų persileidimo patyrimas. Kaip kuriama grindžiamoji teorija?”.
Milda Kukulskienė, prof. dr. Nida Žemaitienė

11.20 - 11.35

“Lokalaus magnetinio lauko sąsajos su įvairiais žmogaus sveikatos aspektais ”.
Roza Joﬀė-Luinienė, prof. habil. dr. Alfonsas Vainoras

11.40 - 11.55

Pertrauka \ stendinių pranešimų peržiūra
SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS KATEDROJE VYKDOMI MOKSLO PROJEKTAI

11.55 - 12.10

“Patyčios Lietuvoje, jų mastai, galimos priežastys ir pasekmės”.
Prof. dr. Kastytis Šmigelskas

12.15 - 12.30

“Tarptautinis Babies Born Better tyrimas: įžvalgos gimdymo priežiūros
sistemos tobulinimui”. Doc. dr. Giedrė Širvinskienė

12.35 - 12.50

“Pagyvenusio amžiaus Kauno miesto gyventojų psichologinės gerovės ir
sveikatos sąsajos”. Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva

12.55 - 13.00

KONFERENCIJOS UŽDARYMAS \ GERIAUSIO STENDINIO PRANEŠIMO
AUTORIAUS APDOVANOJIMAI

13.00 - 14.00

Bendradarbiavimo su Sveikatos psichologija katedra galimybės.
Diskusija su besidominčiais ir esamais socialiniais partneriais.

SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS MAGISTRANTŪROS
SPECIALIZACIJŲ PRAKTINIŲ DIRBTUVIŲ DIENOS

PROGRAMA 2019 05 22
9.00 – 10.30
110 A.

ONKOPSICHOLOGIJOS SPECIALIZACIJA
„Bloga žinia: kaip ją pranešti?“ |Prof. dr. Nida Žemaitienė, Lekt. Irina Banienė
Dirbtuvių metu aptarsime emocinį blogos žinios poveikį sergančiajam, diskutuosime
apie pagrindinius pagalbos uždavinius ir iššūkius, kylančius specialistams.
Susipažinsime su psichologiniu 6 žingsnių blogos žinios
pranešimo modeliu ir mokysimės jį pritaikyti sprendžiant praktines situacijas.

10.45-12.15
110 A.

REABILITACIJOS SPECIALIZACIJA
„Fizinė trauma augina ar žaloja asmenį? Kaip padėti žmogui prisitaikyti ir
priimti sveikatos pokyčius“ | Dr. Alicija Juškienė
Nesėkmingas prisitaikymas prie sveikatos ar savo kūno pokyčių gali kelti reikšmingus
nuotaikos pokyčius ar sutrikimus, skatinti griebtis psichoaktyvių medžiagų, reikšmingai
mažinti savivertę. Dirbtuvių metu, remiantis tikromis
žmonių istorijomis, mokysimės ieškoti būdų, kaip padėti žmogui priimti pokyčius
ir skatinti jo asmeninį augimą.

13.00-14.30
110 A.

PRIKLAUSOMYBIŲ SPECIALIZACIJA
"Laistymas" - sociokultūrinis reiškinys ar įprotis.“ | Lekt. Tomas Vaičiūnas,
Lekt. Aušra Norė
Visuomenėje egzistuoja tradicija "aplaistyti" kiekvieną nors kiek svarbesnį įvykį. O kaip
ši tradicija atsirado ir kur mus gali nuvesti? Ar gali būti, kad tai tiesiog socialiai
priimtina priklausomybės skatinimo forma?

14.45-16.15
110 A.

VAIKO IR ŠEIMOS SPECIALIZACIJA
"Šeimos istorijos atgarsiai mano pasirinkimuose" | Doc. dr. Giedrė Širvinskienė,
Lekt. Jolanta Žilinskienė
Jaunas žmogus renkasi profesiją, darbą, gyvenamąją vietą, draugus, partnerį. Vieni
pasirinkimai tęsia išeitinės šeimos istoriją, o kiti yra naujos, unikalios ir autentiškos
istorijos pradžia. Kviečiame kartu ieškoti ir tyrinėti, kokios iš vaikystės atsineštos
žinutės mus stabdo, o kurios drąsina veržtis ir kurti.

