PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-287
VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir / ar indėlio
Įvykdymo Asignavimai
vertinimo kriterijai, mato Atsakingi vykdytojai
terminas
(tūkst. EUR)
vienetai ir reikšmės
Visuomenės sveikatos stiprinimas (kodas 02.010)
1 tikslas – Gerinti gyventojų sveikatą, plėtojant ligų prevenciją bei mažinant žalingų veiksnių poveikį ir sveikatos netolygumus
1 tikslo 2 uždavinys – Sudaryti sąlygas žmonėms gyventi sveikesnėje ir saugesnėje psichosocialinėje aplinkoje, mažinti mitybos ir nepakankamo fizinio aktyvumo
veikiamą gyventojų sergamumą
01-02-01 Dalyvauti gerinant visuomenės psichikos sveikatos priežiūros reglamentavimą, įgyvendinti bei metodiškai vadovauti įgyvendinant
235,9
visuomenės psichikos sveikatos gerinimo ir savižudybių prevencijos priemones
1. Dalyvauti ir atstovauti Lietuvai visuomenės psichikos 1.1. Dalyvauta renginiuose
sveikatos ir psichikos sveikatos priežiūros klausimais (proc.) – 100
Direktorius
IV ketv.
12,0
Europos Komisijos ir tarptautinių organizacijų
renginiuose, skirtuose Europos Sąjungos šalių ekspertams
2. Dalyvauti darbo grupių veikloje, pasitarimuose, 2.1. Dalyvauta darbo grupių
Direktorius,
rengiant teisės aktų, programų projektus ir kitus veikloje (proc.) – 100
Psichikos sveikatos,
dokumentus, bei renginiuose, sprendžiant visuomenės
Priklausomybės ligų
IV ketv.
psichikos sveikatos gerinimo klausimus
skyriai,
Savižudybių
prevencijos biuras
2.1. Parengti Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2.1.1. Parengtas Psichikos
Direktorius,
ataskaitos projektą ir pateikti Sveikatos apsaugos sveikatos strategijos
Psichikos sveikatos,
ministerijai
įgyvendinimo ataskaitos
Priklausomybės ligų
II ketv.
projektas (vnt.) – 1
skyriai,
133,9
Savižudybių
prevencijos biuras
2.2. Parengti pagalbos su savižudybės rizika susijusiems 2.2.1. Parengtas pagalbos
asmenims teikimo gairių projektą
su savižudybės rizika
Savižudybių
susijusiems asmenims
IV ketv.
prevencijos biuras
teikimo gairių projektas
(vnt.) – 1
2.3. Parengti ,,vartininkų“ mokymo programą, skirtą 2.3.1. Parengta mokymo
Savižudybių
atpažinti savižudybės riziką, suteikti pirminę paramą ir programa (vnt.) – 1
IV ketv.
prevencijos biuras
nukreipti tolimesnei pagalbai

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2
Priemonės
kodas

01-03-01

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
2.4. Parengti tvarkos, pagal kurią po asmens bandymo 2.4.1. Parengtas tvarkos
žudytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos atliktų projektas pateiktas
psichosocialinį įvertinimą, esant reikalui suteiktų Sveikatos apsaugos
psichologinę ir/ar psichiatrinę pagalbą, dalintųsi ministerijai (vnt.) – 1
informacija, projektą
3. Nagrinėti asmenų prašymus (skundus) pagal 3.1. Išnagrinėti prašymai
kompetenciją
(skundai) (proc.) – 100
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Savižudybių
prevencijos biuras

IV ketv.

Direktorius, Psichikos
sveikatos,
Priklausomybės ligų
skyriai
4. Organizuoti renginius specialistams (visuomenės 4.1. Organizuoti renginiai
Direktorius,
sveikatos, psichikos sveikatos priežiūros ir kitų sričių) (vnt.) – 7
Psichikos sveikatos,
psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos,
Priklausomybės ligų
priklausomybės
ligų
prevencijos
klausimais
skyriai,
(konferencijos, seminarai, paskaitos)
Savižudybių
prevencijos biuras
5. Parengti informacinę ir kitą medžiagą specialistams ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje:
5.1. Parengti informacinius biuletenius „Nėra sveikatos be 5.1.1. Parengti biuleteniai ir
Informacijos ir ryšių,
psichikos sveikatos“
paskelbti interneto
Psichikos sveikatos,
svetainėje (vnt.) – 1/1/1/1
Priklausomybės ligų
skyriai,
Savižudybių
prevencijos biuras
5.2. Parengti informacinį leidinį ,,Psichikos sveikatos 5.2.1. Informacinis leidinys
Psichikos sveikatos
stiprinimas darbe“, skirtą visuomenės sveikatos priežiūros paskelbtas interneto
skyrius,
specialistams
svetainėje (vnt.) – 1
Informacijos ir ryšių
skyrius
1 tikslo 3 uždavinys – Vykdyti sveikatos informacijos sklaidą
Teikti asmenims ir organizacijoms žinias, reikalingas jų sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos potencialui realizuoti
6. Per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais skleisti informaciją priklausomybių prevencijai:
6.1. Organizuoti akciją Pasaulio dienai be tabako paminėti 6.1.1. Organizuota akcija
Priklausomybės ligų,
(vnt.) – 1
Informacijos ir ryšių
skyriai
6.2. Organizuoti renginį alkoholio vartojimo prevencijai, 6.2.1. Organizuotas
Priklausomybės ligų,
skirtą visuomenei
renginys (vnt.) – 1
Informacijos ir ryšių
skyriai

Asignavimai
(tūkst. EUR)

IV ketv.

10,0

IV ketv.

70,0

I–IV ketv.
10,0

IV ketv.

77,5

II ketv.
20,0
III ketv.

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
6.3. Organizuoti renginį narkotinių ir psichoaktyvių 6.3.1. Organizuotas
medžiagų vartojimo prevencijai, skirtą visuomenei
renginys (vnt.) – 1
Įstaigos veiksmo pavadinimas

6.4. Rengti ir platinti publikacijas apie priklausomybių 6.4.1. Parengtos
žalą sveikatai
publikacijos paskelbtos
interneto svetainėje (vnt.) –
2
6.5. Parengti vaizdo seminarus priklausomybių 6.5.1.
Informacinė
prevencijos temomis
medžiaga
paskelbta
interneto svetainėje (vnt.) –
3
6.6. Pildyti įstaigos paskyrą ,,VIA“ internetinėje 6.6.1. Informacinė
platformoje ,,Facebook“, skirtą moksleivių laisvo nuo medžiaga paskelbta
priklausomybių, sveiko gyvenimo būdui skatinti
interneto svetainėje (vnt.) –
4
7. Skatinti rūkančiuosius mesti rūkyti ir teikti tokiems asmenims pagalbą:
7.1. Pildyti įstaigos interneto svetainės nuolatinę rubriką 7.1.1. Informacinė
,,Nerūkyti niekada nevėlu“, skelbti aktualią informaciją
medžiaga paskelbta
interneto svetainėje (vnt.) –
2
7.2. Konsultuoti įstaigos interneto svetainės nuolat
7.2.1. Užtikrintas asmenų
veikiančioje skiltyje asmenis, kurie nori mesti rūkyti
konsultavimas (proc.) – 100
8. Organizuoti kampaniją Pasaulinei savižudybių 8.1. Organizuota kampanija
prevencijos dienai paminėti, skirtą visuomenei bei (vnt.) – 1
specialistams, dirbantiems psichikos sveikatos srityje
9. Organizuoti akciją Pasaulinei psichikos sveikatos dienai 9.1. Organizuota akcija
paminėti
(vnt.) – 1

10. Parengti informacinius leidinius visuomenei psichikos 10.1. Informaciniai leidiniai
sveikatos stiprinimo klausimais
paskelbti interneto
svetainėje (vnt.) – 3

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Priklausomybės ligų,
Informacijos ir ryšių
skyriai

IV ketv.

Priklausomybės ligų,
Informacijos ir ryšių
skyriai

II–IV ketv.

Priklausomybės ligų,
Informacijos ir ryšių
skyriai

I–IV ketv.

Priklausomybės ligų,
Informacijos ir ryšių
skyriai

I–IV ketv.

Priklausomybės ligų,
Informacijos ir ryšių
skyriai

I–IV ketv.

Priklausomybės ligų,
Informacijos ir ryšių
skyriai
Savižudybių
prevencijos biuras,
Informacijos ir ryšių
skyrius
Psichikos sveikatos,
Informacijos ir ryšių
skyriai,
Savižudybių
prevencijos biuras
Psichikos sveikatos
skyrius,
Informacijos ir ryšių
skyrius

Asignavimai
(tūkst. EUR)

3,0

I–IV ketv.

III ketv.

7,0

IV ketv.

5,0

II–IV ketv.

5,0

4
Priemonės
kodas

01-04-02

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
11. Rengti informaciją sveikatos priežiūros specialistams 11.1. Informacija paskelbta
ir visuomenei apie įstaigos veiklą, platinti žiniasklaidoje interneto svetainėje (proc.)
(specializuotiems medicinos, švietimo tinklalapiams ir –100
periodiniams leidiniams), skelbti įstaigos interneto
svetainėje, aptarnauti tinklalapį
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. EUR)

Informacijos ir ryšių,
Psichikos sveikatos,
Priklausomybės ligų
skyriai,
Savižudybių
prevencijos biuras

IV ketv.

37,5

1 tikslo 4 uždavinys – Tobulinti sveikatos stebėsenos sistemą
Vykdyti stebėseną, tyrimus ir kaupti informaciją psichikos sveikatos, psichikos sveikatos priežiūros ir savižudybių prevencijos srityje
12. Vykdyti psichikos sutrikimų stebėseną (surinkti 12.1. Pateikta suvestinė
Psichikos sveikatos,
psichikos sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. ataskaitas ir metinė ataskaita Higienos
Priklausomybės ligų,
II ketv.
parengti 2016 m. suvestinę metinę ataskaitą)
institutui (vnt.) – 1
Informacijos ir ryšių
skyriai
13. Eksploatuoti asmenų, kurie kreipiasi į asmens 13.1. Užtikrinta ASIS
Informacijos ir ryšių,
sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio veikla (proc.) – 100
Priklausomybės ligų
I–IV ketv.
sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines
skyriai
medžiagas, stebėsenos informacinę sistemą (ASIS)
14. Vykdyti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos 14.1. Atlikta surinktų
Priklausomybės ligų,
priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų stebėsenos duomenų
Informacijos ir ryšių
IV ketv.
vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, analizė, apibendrinta ir
skyriai
stebėseną
pateiktos išvados (vnt.) – 1
15. Surinkti, analizuoti informaciją apie 2016 m. 15.1. Parengta informacija
Priklausomybės ligų,
savivaldybių įgyvendintas psichoaktyviųjų medžiagų paskelbta įstaigos interneto
Informacijos ir ryšių
IV ketv.
vartojimo prevencijos priemones, projektus, programas, svetainėje (vnt.) – 1
skyriai
parengti apžvalgą ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje
16. Vykdyti informacijos ir pranešimų apie savižudybes 16.1. Atlikta surinktų
Savižudybių
internete stebėseną
duomenų analizė,
prevencijos biuras,
IV ketv.
apibendrinta ir pateiktos
Informacijos ir ryšių
išvados (vnt.) – 1
skyrius
17. Vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų su savižudybės 17.1. Atlikta surinktų
Savižudybių
rizika susijusiems asmenims prieinamumo ir kokybės
duomenų analizė (vnt.) – 1
prevencijos biuras,
IV ketv.
vertinimą
Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos:
__________________________

104,5
20,0

20,0

20,0

15,0

19,5

10,0
417,9

