
       

 

„PALIATYVIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO IŠŠŪKIAI“  

Praktikinė mokslinė konferencija  
2017 m. birželio 20 d. 

Vilniaus miesto savivaldybė, Tarybos posėdžių salė II a.,  
Konstitucijos pr.3, Vilnius 

 
Konferencija nemokama 

Skirta visų specialybių gydytojams, slaugytojams, administracijos 
darbuotojams  

Bus išduodami 4 val. sertifikatai 

Kviečiame į mokslinę praktikinę konferenciją, skirtą visų profesijų 
gydytojams ir slaugos specialistams, administracijos darbuotojams. 
Konferenciją organizuoja VšĮ Centro poliklinika ir Vilniaus kolegijos sveikatos 
priežiūros fakultetas. Bus išduodami 4 val. tobulinimosi pažymėjimai (renginiui 
pasibaigus).  
Išankstinė registracija iki 2017 m. birželio 19 d. 13 val. el. p. 
jolanta.stonciutė@pylimas.lt (registruojantis pateikti vardą, pavardę, 
specialybę, darbovietę).   

Kontaktiniai asmenys: Aistė Raulušaitienė tel. 861411200, el. p. 
aiste.raulusaitienė@pylimas.lt; Daiva Čepuraitė tel. 867577766, el. p. 
daiva.cepuraite@pylimas.lt  

 

 

1230 – 1300 Konferencijos dalyvių registracija 

  1300 – 1310 Įžanginis žodis. Gintautas Paluckas Vilniaus miesto 
vicemeras, Jonas Bartlingas Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 
direktorius, dr. Kęstutis Štaras VšĮ Centro poliklinikos direktorius  

1310 – 1330 „Europos paliatyviosios pagalbos teikimo kompetencijų 
sistema (projektas „Geresnis gyvenimas gyvenimo pabaigoje“ 
(„Belief“)“ Daiva Čepuraitė PASP/AASP administratorių padėjėja, 
VšĮ Centro poliklinika 

1330 – 1350 „Paliatyviosios pagalbos ir ambulatorinių slaugos 
paslaugų namuose teikimo problematika Lietuvoje“ Aistė 
Raulušaitienė, PASP vyr. slaugos administratorė VšĮ Centro 
poliklinika, viceprezidentė Lietuvos slaugos specialistų organizacija  

1350 – 1410 ,,Komandinio darbo principai įgyvendinant 
ambulatorinį paliatyviosios pagalbos teikimo modelį“ Marius 
Čiurlionis, Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų 
klinikos vedėjas, VšĮ Centro poliklinika. 

1410 – 1430 "Studentų patirtys slaugant pacientus, kuriems 
teikiama paliatyvioji pagalba" dr. Simona Paulikienė Praktinio 
mokymo skyriaus vedėja, Vilniaus kolegija, Sveikatos priežiūros 
fakultetas 

 



 

 

1430 – 1500  Kavos pertrauka 

1500 – 1515 „Inovatyvus paslaugų teikimas. Naujovės ir patirtys 15 
– sis Pasaulinis paliatyviosios pagalbos kongresas (2017-05-18–20 
Madridas, Ispanija)“ dr. Audronė Juodaitė Račkauskienė, 
direktoriaus pavaduotoja medicinai VšĮ Centro poliklinika, VU 
Medicinos fakultetas, Visuomenės sveikatos institutas 

1515 – 1535„Paliatyvioji ir stacionarinė slauga Šv. Roko ligoninėje“ 
Robertas Prokurotas direktorius, Šv. Roko ligoninė  

1535– 1600  „Paliatyviosios pagalbos psichologiniai aspektai: kaip 
padėti artimiesiems priimti paciento ligą ir netektį“ Justinas 
Burokas psichologas, Žmogaus studijų centras 
 
1600– 1630  Diskusija. Sertifikatų išdavimas. 

 


