Konferencija „Humanizmo psichologija sveikimo procese“
2018 gegužės 12 d.
LSMU Farmacijos fakulteto 202 auditorija, Eivenių g. 4, Kaunas
Turbūt retas iš mūsų galėtų kategoriškai nuneigti žmogaus dvasinės būsenos įtaką jo fizinei
sveikatai, kaip ir stiprėjančio kūno įtaką jo dvasinei pusiausvyrai. Medicina mus dažniau skatina pasitikėti
vaistais ir operacijomis. O kiek sergančiajam padeda mūsų buvimas, dėmesys, meilė ir maldos? Ar
gilindamiesi į ligos priežastis galiausiai neįžvelgiame tų pačių veiksnių trūkumo praeityje? Medicina remiasi
apčiuopiamais, t.y., fiziniais dalykais - visu tuo, ką galima lengviau arba sunkiau įrodyti. Bet humanistinė
psichologija liudija dar ir kiekvieno žmogaus laisvės, saviraiškos ir aukščiausiųjų vertybių siekį. Ar ėjimas šiuo
keliu nėra sveikimas? Gal geriau kliautis tik racionalumu, nes jis duoda pačius geriausius gydymo rezultatus?
Ar įmanoma medicinoje pilnavertiškai matyti žmogų kaip nedalomą visumą?

Konferencijos programa
9:30-10:00

Dalyvių atvykimas, registracija

10:00-10:20

Organizatorių sveikinimo žodis.
LHPA prezidentas Armantas Skemundris;
LSMU sveikatos psichologijos katedros lektorė, VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos
centro psichologė Jolanta Žilinskienė
„Naujos gyvybės technokratinė, humanistinė ir holistinė paradigma“
Tomas Biržietis - Prano Mažylio gimdymo namų vadovas
„Donoras - pacientas - medikas - visuomenė. Organų donorystės prasmė“
Aušra Degutytė - Lietuvos asociacija „Gyvastis“
„Būti šalia (gydytojo, paciento ir jų artimųjų santykis)“
Edita Jašinskienė - Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vadovė
Kavos pertrauka
„Prasmės paieškos susidūrus su onkologine liga: kalb(in)ančios istorijos ir patirtys“
Eglė Urbutienė - Santariškių klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro
psichologė
„Dvasingumo raiška sveikatos priežiūroje: būti ar nebūti?“
Dr. Žydrūnė Luneckaitė - LSMU Bioetikos katedros lektorė ir Kauno regioninio biomedicininių
tyrimų komiteto narė
„Humanizmas medicinoje psichologo praktiko akimis“
Gražina Sofija Kuniskienė - psichologė; Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Krizių įveikimo centras
Kavos pertrauka
„Humanizmo praktika ir reikšmė dirbant su priklausomybę turinčiais asmenimis“
Albertas Lučunas - Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės „Vilties švyturys“ vadovas
(http://www.viltiessvyturys.lt/)
„Sielovados poreikis žmogaus gyvenime“
Lina Jakelė - Kauno slaugos ligoninės dvasinė asistentė, sielovadininkė, Šv. Ignaco Lojolos
kolegijos lektorė
„Išsėtinė sklerozė. Gyvenimas mokantis gyventi kasdien“
Žilvinas Mišeikis - buvęs advokatas, asociacijos "Savarankiškas gyvenimas" valdybos narys,
Vilniaus išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ narys
Pabaigos žodis ir diskusija

10:20-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30

13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30

15:30-16:00
16:00

Registruotis į konferenciją galima per šią nuorodą - https://goo.gl/forms/BV7ZnDmgT8wkuBBt1

