
 

 

Tarptautinė konferencija 

„Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir 

prieinamumo gerinimas“ 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė 

PROGRAMA 2021 m. gegužės 18 d. 
  

8:30 – 9:00 Registracija  
  

9:00 – 9:15 Konferencijos moderatorius: Aurimas Perednis 

Sveikinimo žodžiai: 

Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorius 

dr. Emilis Subata 

Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė 

Morgana Danielė 
  

9:15 – 9:45 

 

 

 

9:45-10:15 

 

 

 

10:15 – 10:45 

 

 

 

10.45 – 11.00 

Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų 

situacijos savivaldybėse apžvalga (tyrimo 

pristatymas) 

Dr. Aušra Širvinskienė, RPLC 

ES kovos su narkotikais strategija. Vartojimo 

tendencijas per inovatyvios stebėsenos prizmę 

Evelina Pridotkienė, NTAKD Stebėsenos ir analizės 

skyriaus vedėja 

VVTAĮT mobilios komandos veikla  

Liudas Vincentas Sinkevičius, Vilniaus miesto vaiko 

teisių apsaugos skyriaus mobiliosios komandos 

specialistas 

Klausimai, diskusija 

11:00 – 11:20 Kavos pertrauka 
  



11:20 – 12:00 

 

 

12:00 – 12:40 

 

 

12:40 – 13:00 

Bendradarbiavimas tarp priklausomybės ligų 

ekspertų, partnerių ir savivaldybės valdžios 

vaidmuo 

Pim Dijkstra MSc, Nyderlandai 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir 

priklausomybė: koks pirminės sveikatos priežiūros 

gydytojo vaidmuo 

Prof. dr. Barbara Broers, Šveicarija 

Klausimai, diskusija 

13:00 – 14:00 Pietų pertrauka 
  

14:00 – 14:20 

 

 

 

 

14:20 – 14:40 

 

Klaipėdos m. integruotos paslaugų sistemos 

diegimo darbai  

Rožė Perminienė, integruotos sistemos koordinatorė 

Klaipėdos mieste, Klaipėdos m. savivaldybės Sveikatos 

skyriaus vedėja 

Alytaus sav. integruotos paslaugų sistemos diegimo 

darbai  

Dalia Kavolynienė, integruotos sistemos koordinatorė 

Alytaus mieste, Alytaus m. savivaldybės jaunimo reikalų 

koordinatorė  

14:40 – 15:00 Kavos pertrauka 
  

15:00 – 15:20 Kauno sav. integruotos paslaugų sistemos diegimo 

darbai  

Giedrė Vareikienė, integruotos sistemos koordinatorė 

Kauno mieste, Kauno m. savivaldybės Paslaugų šeimai 

ir vaikui poskyrio vedėja 

15:20 – 15:40 

 

 

 

 

15:40 – 15:50 

Kupiškio r. integruotos paslaugų sistemos diegimo 

darbai  

Kristina Daugytė-Graužlienė, integruotos sistemos 

koordinatorė Kupiškio savivaldybėje, Viešųjų pirkimų ir 

strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė 

Klausimai, diskusija 

 

15:50 – 16:10 

 

 

16:10 – 16.30 

 

 

 

 

NVO vaidmuo integruotų paslaugų teikime 

Lietuvos Raudonojo kryžiaus Alytaus skyriaus draugijos 

Žemo slenksčio kabineto vedėja Aldona Turauskytė 

Priklausomybių konsultanto vaidmuo ir funkcija 

integruotų paslaugų teikimo procese 

Gytis Jurevičius, Priklausomybės ligų specialistų 

asociacijos pirmininkas  

16:30 – 16:45 Konferencijos apibendrinimas, diskusija 

 


