
Demencija, kaip visuomenės sveikatos
prioritetas: ankstyvoji diagnostika 

Registruotis galite pažymėdami čia

Programa „Kalbėkime apie demenciją“

Rugsėjo 21 d., 12:00-13:30 val. Renginys nemokamas, nuotolinis.

Tarptautinę Alzheimerio dieną (rugsėjo 21 d.) minime renginiu, kuris kviečia atkreipti dėmesį 
į vieną didžiausių XXI a. sveikatos, socialinių ir ekonominių iššūkių – demencijos sindromo 
paplitimą ir poveikį. 2017 m. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pasaulinį veiksmų planą, 
kuriuo numatyta gerinti demenciją turinčių asmenų bei jų globėjų, šeimos narių gyvenimo 
kokybę, mažinant neigiamą demencijos poveikį šalių bendruomenėms ir visuomenėms. 
Valstybės, tarp jų ir Lietuva, vienbalsiai pritarė didelių užmojų siekiui iki 2025 m. pasiekti 
įvairių demencijos suvaldymo tikslų. Šiandien Tarptautinė Alzheimerio ligos ir demencijos 
federacija (Alzheimer Disease International) skelbia 2021 m. ataskaitą, kurioje apžvelgiama, 
kaip užsibrėžti tikslai paverčiami realybe. 
Vienas iš svarbiausių būdų atliepti su demencija susijusias problemas – laiku nustatyti 
demencijos diagnozę užtikrinant jos prieinamumą ir kokybę. Diskusijoje „Demencija, kaip 
visuomenės sveikatos prioritetas: ankstyvoji diagnostika“ kviečiame aptarti didžiausius 
demencijos nepavėluotos diagnostikos iššūkius, esamas galimybes ir patirtis.

RENGINIO PROGRAMA

12.00–12.05 Renginio atidarymas: Prof. Jūratė Macijauskienė, Ieva Petkutė. 

12.05–12.15  Demencija, kaip visuomenės sveikatos prioritetas, ir ankstyvosios diagnozės 
svarba. Dr. Wendy Weidner, „Alzheimer Disease International“ mokslinių tyrimų ir politikos 
projektų vadovės ir Lewis Arthurton, „Alzheimer Disease International“ politikos ir komunikacijos 
projektų vadovo vaizdo sveikinimas.

12.15–12.45  Pranešimai

Demencija Lietuvoje: būklės ir diagnostikos kompleksiškumas. Dr. Greta 
Pšemeneckienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Savalaikis demencijos diagnozavimas: kliūtys, galimybės ir patirtys Lietuvoje. 
Prof. dr. Jūratė Macijauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; Aida 
Gaižauskienė, Alzheimerio liga sergančio šeimos nario globėja. 

12.45–13.25 Diskusija
Diskusijos klausimai

•	 Demencija, kaip visuomenės sveikatos prioritetas – kas svarbu Lietuvai? Rizikos 
veiksnių mažinimas, visuomenės informavimas, ankstyvoji diagnostika

•	 Informuotumas apie demenciją: tarp sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų 
specialistų, plačiosios visuomenės

https://forms.gle/iGTLUcohRvNrNDP46
https://demencijalietuvoje.org/pasaulio-sveikatos-organizacijos-infografikai-apie-demencija/


•	 Demencijos diagnozė: prieinamumas, kokybė, veiksniai ir patirtis
•	 Tarpsektorinis bendradarbiavimas

Diskusijos moderatorė prof. dr. Jūratė Macijauskienė. 
Diskusijos dalyviai:

Simona Bieliūnė, ministro patarėja, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; 
Gerda Kuzmarskienė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 
Aida Gaižauskienė, Lietuvos sporto universiteto lektorė;
prof. Ida Liseckienė, šeimos gydytoja, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos 
medicinos klinika;
Ieva Petkutė, „The Global Brain Health Institute“ mokslinė bendradarbė, VšĮ „Socialiniai 
meno projektai“ direktorė, asociacijos „Demencija Lietuvoje“ vadovė;
dr. Greta Pšemeneckienė, gydytoja neurologė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Neurologijos klinika;
Eglė Steponavičienė, gydytoja-geriatrė, „Pieter van Foreest“ slaugos paslaugų tinklas 
Zuid Holland provincijoje, Nyderlandai.

13.25–13.30 Diskusijos apibendrinimas ir renginio uždarymas

Informacija apie pranešėjus ir moderatorę 

Lewis Arthurton – „Alzheimer Disease International“ politikos ir komunikacijos projektų 
vadovas.

Dr. Wendy Weidner – federacijos „Alzheimer Disease International“ mokslinių tyrimų ir politikos 
projektų vadovė. Dirbo įvairiuose su demencija ir Alzheimerio liga susijusiuose tarptautiniuose 
projektuose.

Aida Gaižauskienė – Alzheimerio liga sergančio šeimos nario (motinos) globėja, Lietuvos 
sporto universiteto lektorė.

Prof. dr. Jūratė Macijauskienė – gydytoja geriatrė, dėstytoja, mokslininkė, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Slaugos fakulteto dekanė. Demencijos sindromu domisi daugiau nei 
du dešimtmečius, konsultuoja turinčius demencijos sindromą asmenis, jų šeimas. Knygos 
„Sergančiųjų Alzheimerio liga ir kitomis demencijomis priežiūra ir slauga“, mokslinių publikacijų 
demencijos tema autorė.

Dr. Greta Pšemeneckienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė. Mokslinės veiklos 
sritys: pažinimo funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga, neurodegeneracija, COVID-19. Lietuvos 
klinikinės neurofiziologijos ir neurosonologijos draugijos, Lietuvos neurologų draugijos narė.

Užklausos – el.p. info@demencijalietuvoje.org.

Renginys yra projekto „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“ 
yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Projekto 
rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos 
kultūros taryba. Projektą įgyvendina: asociacija „Demencija Lietuvoje, VšĮ „Socialiniai meno 
projektai“.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos regiono Alzheimerio ligos klubas 
„Atmena“, Kauno Alzheimerio klubas, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, tarptautinė 
organizacija „Alzheimer Disease International“.
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