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lgyvendindamas 2009-2013 metq,,Sveikatos specialistq, prisidedaniiq prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindiniq neinfekciniq ligq maiinimo, kvalifikacijos
k6limo" programE, patvirtintE LR sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. balandiio 25 d. isakymu Nr. V-334,
Valstybinis psichikos sveikatos centras 2009 m. geguids
22 d. s6kmingai pasiraS6 tiSalg projekto finansavimo ir
administravimo sutarti su Socialin6s apsaugos ir darbo
ministerija bei Paramos fondu Europos socialinio fondo
agentlra ir vykdo projektq ,,sveikatos specialistq kvalifikacijos kdlimo programa" (projekto kodas Nr. VP11.1-SADM-I0-V-O1-0O5). 2009 m. birZelio 30 d. pasira6yta

jungtines veiklos sutartis su projekto partneriu Vil Vilniaus
universiteto Vaikq ligonin6s filialu Vaiko :i,,
raidos centru. Projektas ,,Sveikatos specialistq kvalifikacijos kdlimo programa"

i perteikti

Zinias naujiems darbuoto-

[ros specialistai gales keistis teorine
a su kitomis istaigomis bei uisienio

bus teikiamos dar efektyviau bei kokybiSkiau, bus uZtikrintas veiklos rezultatq tqstinumas ir
iSlaikomas reikiamas darbuotojq skaiiius. Projekto veikla
orientuojama i darbuotojq kompetencijos kdlimq bei Salies
rinkos pokyiius.
Projekte,,sveikatos specialistq kvalifikacijos kelimo programa" yra numatyta 11 veiklos krypiiq. Valstybinis psichikos sveikatos centras siOlo tobulintis pagal 7 mokymq programas. Sprendimq siekiamojo konsultavimo kursai - ivairaus iisilavinimo sveikatos prieZi0ros specialistams pritaias, tinkamas ivairi

";lili"':il:H"#

mos nariais. Tai st
konsultavimas, kuriuo siekiama remiantis
ig0dZiais, jo stipriosiomis savybemis rasti
ikatq stiprinanti sprendimE. Sl prakti5kq
metodq gali taikyti ne tik gydytojai, bet ir slaugos bei socialinio darbo specialistai. Sprendimo siekiantis konsultavimas
i psichikos sutrikimo keliamas problemas Zvelgia ne siauru
biologiniu sutrikimq prieiasiiq poZi0riu, bet nagrineja ir su-

biu
asm
tink

tgsis iki 2013 m. lapkriiio menesio. Visos

projekto veiklos finansuojamos i5 Europos socialinio fondo agenturos leiq, to-

:
:

del sveikatos specialistams mokymai yra
nemokami.

Projekto tikslind grupe

-

sveikatos

ros specialistai: psichiatrai, vai kq
ir paaugliq psichiatrai, psichologai, slauprieZir.t

gytojai, psichikos sveikatos prieZi0ros
srities socialiniai darbuotojai, vaikq ligq
gydytojai, ieimos gydytojai, specialistq
komandos, dirbaniios vaikq raidos sutrikimq ankstyvosios reabilitacijos sistemoje bei kiti stacionarineje sveikatos prie2iU ros srities special istai. Projekto ti kslas
- didinti psichikos sveikatos prieZi0ros
srities specialistq profesing kvalifikacijq
bei pl6sti kitq sritiq sveikatos prieZi0ros
specialistq profesines Zinias dirbant su
psichikos sveikatos problemq turiniiais

pacientais. Mokymuose igytos 2inios
pades tinkamai diagnozuoti, atpa2inti ir
laiku kvalifikuotai suteikti pagalbq psichikos sveikatos sutrikimLl turintiems asmenims, efektyviai dirbti komanda, teikti
pagalbq ne tik paiiam ligoniui, bet ir visai ieimai, bendradarbiauti kartu su kitq sriiiq specialistais,
pasidalinti patirtimi su u2sienio kolegomis.
Projektu siekiama didinti sveikatos istaigq darbuotojq u2imtumq, maZinti socialing atskirti, maZinti regionq iisivysty-

tumus ir nePala
otojq ZiniLl ir ge
r mirtingumq. P
tencijq taikys p

stiprina teigiamE sveikatq palaikomojo elgesio ir aplinkybiq
ivairovg. Komandinio darbo kursai skirti supaZindinti dalyviams su Siuolaikiniu poii0riu i psichlkos ir elgesio sutrikig komandq bei atvejo
gydymui b[tq taikomi
inio bei socialinio darinaias isilietq i bendrq

terapinio povei-

Nuketta

!13

pst.

2011 m. balandiio 30 d. Nr.8 (517)

Atkelto

i!

ir Seimos terapijos pagrindai'i skirtq psichologams, gydytojams vaikq ir paaugliq psichiatrams, vaikq ligq gydytojams,
ieimos gydytojams vede 5eimos santykiq instituto lektores
psichoterapeutes Roma SerkSniene, Vaiva Bingeliene, ieimos konsultantas Larsas R. Lundas ii Norvegijos.

l2 psl

l5 viso projekto mokymuose dalyvavo 673 specialistai.
Ypai daug demesio Valstybinis psichikos sveikatos centras
skiria psichikos sveikatos prie2i0ros specialistq dalyvavimui

tarptautinese mokslinese-praktinese konferencijose. Sios
projekto veiklos tiksline grupe yra: vaikq ir paaugliq psichiatrai, gydytojai psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, psichikos sveikatos slaugytojai, dirbantys Lietuvos
nacionalinei sveikatos sistemai priklausaniiose sveikatos
prieZiuros jstaigose. ,,Pagal

ros jstaiga, suder
kandidat0rq su p

pirminq diagnostikq, skirti gydymq; skatinti bendradarbiauti

su psichikos sveikatos prieZiuros specialistais kompleksiikai
gydant pacientus su psichikos ir elgesio sutrikimais.
Kartu su pagrindiniu partneriu - Vilniaus universiteto Vaikq ligoninines filialo Vaiko raidos centru - 2O1tO metais buvo

iiq priemong

Sveikatos prieZi0-

utinq konferencijq ir dalyvio
dytoju, siuncia darbuotojq i
iilaidas (registracijos mokes-

komandiruotq, ap
tis, keliones ir apgyvendini
visi reikiami dokumentai s

. GriZus darbuotojui,

pateikiami projekto
vykdytojui. Mes pristatom
tus Europos socialinio fondo agenturai, kuri pripa2inusi iSlaidas tinkamomis,
jas kompensuoja sveikatos prie2i0ros jstaigai,,, - pasakojo

Valstybinio psichikos sveikatos centro vadove O. Davidoniene. Ji pabre2e, kad mokymai turi vykti tik Europos Sqiungos
Salyse arba ES ekonominei erdvei priklausaniiose ialyse,

Medical Education, PRIME) lektoriai Sue Thomas, Andrew
h (Jungti

wi
ko
Pa
tik

Mokymo
ir elgesio

,,Hiperki

mokymus vede profesorius Per-Anders Rydelius ii Svedijos.
Ankstyvosios reabilitacijos specialistq komandoms skirtus 2
daliq mokymo

diagnostikos

i

mandinis darb
tai. Mokymo p

Vitamino K turtingas maistas gali buti naudingas senyvq
moterq ir vyrq kaulams, rodo lspanijoje atliktas tyrimas. Duomenys apie 200 senyvq 2moniq sveikatq parode, kad gaunant
daug vitamino K, padideja kaulq mineralinis tankis, o ultragarso tyrimq duomenys bOna geresni. Tyrimo ataskaitq paskelbe 2urnalas,,Bone'i praneia www.nutraingredients.iom.

gautus duomenis apie vitamino K naudq 2mogaus sveikatai.
Yra dvi pagrindines vitamino K r0iys - filochinonai (vitami-

universitetuose ar universitetq klinikose, ligoninese, medicinos centruose, mokymo ir sveikatos prieZi0
e.
Dalyvavimo renginiuose iSlaidos yra tinkamos,
kto dalyviq gautas dokumentas (paZymejimas,
ir
pan.) tos uZsienio valstybes kompetentingos institucijos yra
u2skaitomas

ka

i

p profesines kva lifi kacijos testi nis profesinis

mokymas.,,Kvieiiame dar pasinaudoti galimybe ir dalyvauti
tarptautiniuose mokymuose, kad m0sq psichikos sveikatos
specialistai galetq u2tikrinti efektyviausiq pagalbq Lietuvos
a teirautis el. paitu info@vpsc.
uje, ieikoti informacijos m0sq
c.lt," - skatino Valstybinio psie O. Davidoniene.

,,Gydytojq iin iq" informacija

334 mikrogramus, o moterys - 300 mikrogramq vitamino K.
Mokslininkai nustate, kad jei vitamino K buvo suvartojama
100 mikrogramq daugiau, kaulq mineralinis tankis kaskart
buvo didesnis 0,008 g/m2. Didesnis vitamino K vartojimas
siejamas su apskritai tvirtesniais kaulais ir galimybe apsisaugoti nuo osteoporozes. Mokslin
K vaidmenj paaiSkina tuo, kad jis suaktyvina k
proteinq osteokalcinq, kuris labaisvarbus, kad
isisavintq kalc!.
Vitamino Kl turi 2aliosios lapines darZoves: salotos, brokoliai
ir Spinatai, taip pat pomidorai,2alieji 2irneliai, iermukinio vaisiai, 2emuoges. K1 iprastiniame vakarietiikame maiste sudaro
ma2daug 90 proc. Zmogaus gaunamo vitamino K, o vitaminas
K2 - 10 proc. Vitaminq K2 gamina Zmogaus Zarnyne esaniios
bakterijos. Jo yra ir gyvulines kilmes produktuose, daugiau,
sia - kepenyse bei fermentuotame suryje, praneia Savigydos
pramones asociacija.
Parengta pagal SPA informacijq

