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Gegužės 3–6 dienomis Vilniuje vyks tarptautinis Pasaulinės psichiatrų 

asociacijos kongresas „Besikeičianti visuomenė, besikeičianti psichiatrija, 

besikeičiantis žmogus“. Jame pranešimus skaitys apie 150 psichiatrų ir 

psichikos sveikatos specialistų iš daugiau kaip 40 šalių. Numatyta ir 

nemokamų paskaitų visuomenei. Apie tai, kodėl tokio masto renginys vyks 

Lietuvoje ir kuo jis mums svarbus, pasakoja Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto Psichiatrijos klinikos vadovas, kongreso organizacinio komiteto 

pirmininkas doc. dr. Alvydas Navickas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Lietuvoje pirmą kartą organizuojamas tokio lygio renginys 
rodo pasaulio psichiatrų pasitikėjimą mūsų specialistais", - sako 
doc. dr. Alvydas Navickas. © VLMEDICINA.LT (A. Kubaičio) 
nuotr. 

 

 

Didžiulis pripažinimas 

 

Pasak kongreso organizacinio komiteto pirmininko Alvydo Navicko, Lietuvos 

psichiatrų asociacija yra aktyvi tarptautinėje erdvėje, parodė iniciatyvą 

suorganizuoti tokį renginį ir ją palaikė Pasaulinės psichiatrų asociacijos 

(angl. World Psychiatric Association), kuri vienija daugiau nei 200 tūkst. psichiatrų 

ir 138 asociacijas iš 118 šalių, valdyba. 

 

„Tai, kad kongresas vyksta būtent Lietuvoje, yra didžiulis pripažinimas ir 

laimėjimas, – įsitikinęs VU MF Psichiatrijos klinikos vadovas. – Pasaulinė 

psichiatrų asociacija įžvelgia mūsų visuomenėje daug problemų, todėl jie nori 



paremti mus savo metodologija ir patirtimi. Pasaulyje pirmaujame savižudybių 

skaičiumi, mūsų šalies piliečiai, bijodami kreiptis pagalbos į specialistus, 

problemas skandina alkoholyje, žiniasklaidoje mirgančios antraštės apie tėvų 

nužudomus vaikus rodo, kad gyventojų psichologinės sveikatos rodikliai išties 

blogi. O psichiatrija, deja, visuomenėje vis dar apipinta sovietmečio laikų 

stereotipais. Trūksta politinių sprendimų, kurie pagerintų situaciją ir mūsų šalies 

psichinės sveikatos specialistams suteiktų galimybę pritaikyti sukauptas žinias bei 

patirtį visuomenės psichikos sveikatos gerinimui. Kongrese kaip tik bus gera proga 

mūsų psichikos sveikatos specialistams, politikams, visuomenei padiskutuoti gyvai 

su asociacijos valdybos nariais, su užsienio profesionalais aptarti naujausius 

tyrimus bei pažangiausius psichikos ligų gydymo metodus. Lietuvoje pirmą kartą 

organizuojamas tokio lygio renginys rodo pasaulio psichiatrų pasitikėjimą mūsų 

specialistais ir suteikia galimybę kartu ieškoti sprendimų“. 

 

Žingsnis į priekį 

 

Tarptautinis kongresas, kaip tiki jo organizatoriai, bus naudingas mūsų šaliai 

daugeliu aspektu. 

 

 

„Pagrindinis tikslas – gauti kuo daugiau 

konsultacijų, kaip šalyje tikslingai ir veiksmingai vykdyti bei 

sėkmingai įgyvendinti psichikos sveikatos politiką. Be to, norime parodyti mūsų 

psichiatrijos pasiekimus bei pasitarti, ar teisingu keliu einame, kur reiktų pokyčių, 

kad Lietuvoje keistųsi situacija dėl savižudybių, smurto, žmogaus teisių, ligonių 

diskriminavimo ir kitų socialinių problemų, – teigia A. Navickas. – Lietuvai 

kongresas ypač svarbus, nes jame bus nagrinėjami šiuo metu mūsų visuomenei 

itin aktualūs klausimai. Kartu turėsime galimybę išsamiai ir kokybiškai 

reprezentuoti Lietuvą pasauliniame psichiatrijos kontekste, užmegzti puikių 

tarpusavio ryšių, o rezultatyvi komunikacija padės tobulėti Lietuvos psichiatrijai ir 

prisidės prie mūsų šalies psichikos sveikatos gerėjimo. Labai svarbu, jog 

kongresas suformuos prielaidas modernizuoti ir humanizuoti psichiatrijos pagalbą 

Lietuvoje. Šis renginys– tai didelis visos Lietuvos psichiatrijos priežiūros sistemos 

žingsnis į priekį“. 



Lietuvai svarbios temos 

 

Lietuvos psichiatrų asociacija į kongresą sukvietė skaityti pranešimus žymiausius 

Lietuvos ir pasaulio psichiatrus – apie 150 psichiatrų ir psichikos sveikatos 

specialistų iš daugiau nei 40 šalių: ne tik daugelio Europos valstybių, bet ir 

Japonijos, Australijos, Kanados, JAV, Pakistano, Rusijos, Venesuelos, Turkijos, 

Egipto, Brazilijos, Bahreino, Pietų Korėjos, Indijos, Kenijos, Kinijos, Irano bei kitų. 

Tikimasi sulaukti per 600 dalyvių. 

 

„Daugelis pasaulinio lygio psichiatrų Lietuvoje viešės pirmą kartą, todėl tai unikali 

galimybė išgirsti naujausius psichiatrijos mokslo laimėjimus ir gyvai juos aptarti. 

Kita vertus, reginyje bus nagrinėjamos itin svarbios Lietuvai temos, pavyzdžiui, 

savižudybių, priklausomybių bei nusikalstamumo prevencijos, psichinės sveikatos 

politikos formavimas, psichiatrijos destigmatizacija, migracijos sukeliamos 

problemos ir kiti svarbūs klausimai, – vardina A. Navickas. – Be to, skirsime daug 

dėmesio jaunųjų psichiatrų edukacijai ir įsitraukimui į kongreso mokslinę 

programą. Tai galimybė Lietuvos psichiatrams susitikti ir sudaryti 

bendradarbiavimo sutartis su pasaulio šalių mokslininkais“. 

 

Reikšmingas forumas 

 

Kongreso metu įvyks daugiau nei pusšimtis simpoziumų ir praktinių užsiėmimų, 

kurių metų psichiatrai ir psichikos sveikatos specialistai dalinsis žiniomis bei rengs 

diskusijas apie opiausias psichinės sveikatos problemas. Organizatoriai sako, jog 

itin reikšmingas – gegužės 3 dieną LR Seime vyksiantis forumas „Psichinės 

sveikatos politika“, kurio iniciatorė yra Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė 

Agnė Širinskienė. 

 

„Reikšminga kongreso dalis yra gegužės 3 dienos forumas, – pasakoja doc. dr. A. 

Navickas. – Jame pranešimus skaitys, patirtimi dalysis ir diskutuos žymiausi 

pasaulio psichiatrai: Pasaulinės psichiatrų asociacijos prezidentas prof. Dinesh 

Bhugra, viceprezidentė prof. Helen Herrman bei visa valdyba, taip pat asociacijos 

zonų atstovai, LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, LR Seimo 

Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos primininkas Mykolas Majauskas, kiti 



Seimo nariai, Lietuvos savivaldybių vadovybė, nevyriausybinių organizacijų 

atstovai“. 

 

Pasirodys ir lietuviai 

 

Balandžio 30 – gegužės 2 dienomis vyko tobulinimosi kursai jauniesiems 

psichiatrams „Lyderystė ir profesiniai įgūdžiai“, juos vedė vienas žymiausių 

pasaulyje psichiatrų Normanas Sartorijus iš Šveicarijos ir psichiatrė Hageman 

Pedersen iš Danijos. Pasak A. Navicko, mūsų šalies specialistams taip pat bus 

progų pasižymėti. 

 

„Kongrese aktyviai dalyvaus žymūs Vilniaus universiteto mokslininkai, pranešimus 

skaitys Medicinos fakulteto dekanas profesorius Algirdas Utkus, profesorė Janina 

Tutkuvienė, profesorė Sigita Lesinskienė, docentai Robertas Badaras, Emilis 

Subata, Rūta Mameniškienė ir kiti, – sakė kongreso organizacinio komiteto 

pirmininkas. – O gegužės 5 d. Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už 

sveikatą ir maisto saugą, Vytenis Andriukaitis, skaitys pranešimą apie psichinę 

sveikatą Europos Sąjungoje, o LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga 

– apie įgyvendinamas priemones alkoholio vartojimo mažinimui šalyje bei jų 

poveikį psichinei sveikatai“. 

 

Nemokamos paskaitos visuomenei 

 

Pasak kongreso organizacinio komiteto pirmininko A. Navicko, numatyta reginių 

ne tik specialistams, bet ir plačiajai visuomenei: 

• gegužės 5 d., penktadienį, 16:15 val., pranešimas „Priklausomybė nuo interneto“; 

• gegužės 6 d.,šeštadienį 14:30 val., „Smurtas šeimoje ir netinkamas elgesys su vaikais“. 

Nemokamos paskaitos vyks „Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų erdvėje. 
 


