2021 m. VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO METINIO VEIKLOS
PLANO ĮGYVENDINTŲ VEIKSMŲ ATASKAITA

Priemonė 01.010 01-01-05 Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei
ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą
1. Dalyvauta: 4 darbo grupių, sudarytų Sveikatos apsaugos ministro, veikloje (pagalbos
patiriantiems savižudybių krizę, išgyvenantiems savižudybių grėsmę teisinio reglamentavimo,
pagalbos dėl tabako vartojimo algoritmo, alkoholio vartojimo prevencijos (alkoblokų įdiegimo
transporto priemonėse), COVID -19 pasekmių gyventojų psichikos sveikatai mažinimo plano
rengimo darbo grupės veikloje; darbo grupėje, sudarytoje Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės
departamento, rengiant Darbotvarkės mažinant psichiką veikiančiųjų medžiagų pasiūlą ir paklausą;
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Savižudybių ir smurto prevencijos
komisijos, Priklausomybių prevencijos komisijos posėdžiuose; skaityti 3 pranešimai savižudybių
prevencijos tematika pasitarimuose ir konferencijose; dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, nuolat
dalyvaujama bendruose pasitarimuose su Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos
skyriumi; dalyvauta rengiant Psichologinių krizinių įvykių intervencijos skambučių centro ir
mobiliųjų komandų teisinį reglamentavimą; pasitarimuose psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant
psichiką veikiančias medžiagas, statistikos klausimais ir kt.
2. Išnagrinėti 33 gyventojų prašymai, kreipimaisi, skundai, kurių didžioji dalis nukreipta
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM).
3. Suorganizuoti 3 renginiai specialistams:
3.1. 2021 m. gegužės 28 d. vyko nuotolinė mokslinė - praktinė konferencija ,,Psichosocialinė
darbo aplinka: pandemijos pamokos ir iššūkiai" kartu su partneriais: VšĮ ,,Pozytyviosios sveikatos
komanda", Vilniaus universiteto Sveikatos mokslų institutas (460 dalyvių).
3.2. 2021 m. rugsėjo 10 d. vyko nuotolinė konferencija ,,Suicide in media" žiniasklaidos
profesionalams, komunikacijos specialistams, specialistams besidomintiems savižudybių temomis.
3.3. Rugsėjo 15 d. suorganizuotas seminaras ,,Vaisiaus alkoholinis sindromas (VAS) - ne tik
moters, bet ir visų mūsų atsakomybė“ kartu su partneriais: Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu,
Lietuvos žmogaus genetikos draugija, Panevėžio rajono specialistams, dirbantiems su vaikais (40
dalyvių).
4. Parengti informaciniai biuleteniai ,,Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“ – 4 vnt. Susipažinti
galima įstaigos interneto puslapyje https://vpsc.lrv.lt/lt/informacine-medziaga/biuletenis
5. Parengti 2 leidinukai: lankstinukai ,,Vaikai ir virtualus gyvenimas“ , Vaisiaus alkoholinio
sindromo prevencija.
6. Administruojamas puslapis www.tuesi.lt. Nuolat konsultuojami savivaldybių visuomenės
sveikatos biurų, įstaigų, organizacijų specialistai dėl interneto puslapio TuEsi informacijos ir prekinio
ženklo naudojimo. Atsakoma į užklausas, pasiūlymus gautus el. pašto adresu info@tuesi.lt.
7. Užtikrintas Mobiliųjų psichologinių krizinių intervencijos komandų teikiamų paslaugų
administravimas (2021 m. I ketv.).
8. Sistemiškai peržiūrėta pagalbos asmenims, patiriantiems savižudybės grėsmę, teikimo sistema,
detaliai išanalizuoti teisės aktai, reglamentuojantys pagalbos teikimą (LR SAM 2018 m. liepos 26 d.
įsakymas Nr. V-856 ir V-859) ir pateikti siūlymai teisiniam reglamentavimui.
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9. Atlikta tęstinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui organizavimo ir teikimo
asmens psichikos sveikatos priežiūros įstaigose analizė ir pateikti pasiūlymai.
10. 2021 m. spalio 4-5 ir spalio 18-19 d. suorganizuoti 2 (14 akad. val. trukmės) nuotoliniai
CAMS mokymai, kuriuos vedė lektorius dr. Eoin Galavan. Mokymai vyko su sinchroniniu vertimu
į/iš lietuvių/anglų k. (45 dalyviai: 41 psichologas, 4 gydytojai-psichiatrai iš įvairių Lietuvos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų). Visi dalyviai atsakė, kad mokymai jiems buvo naudingi ir įgytas žinias
ir įgūdžius žada pritaikyti praktikoje. 2021 m. lapkričio 4 ir lapkričio 18 d. suorganizuotos CAMS
supervizijos (supervizorius - dr. Eoin Galavan) (25 specialistai).
11. Įsigyta CAMS vienkartinė licencija iki 2023 m. gruodžio 23 d.
12. Parengta mokymų programa „Psichologinė pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems“ (8 ak. val.),
programos autoriai – prof.D.Gailienė, doc.dr.P.Skruibis, dr. Said Dadadašev. Programa registruota
kaip kvalifikacijos tobulinimo programa medikų tobulinimosi sistemoje METAS. 2021 m. gruodžio
10 d. įvyko pilotiniai nuotoliniai mokymai. Mokymus vedė profesinės kvalifikacijos tobulinimo
programą psichologams parengę Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro mokslininkai,
lektoriai: prof. habil. dr. Danutė Gailienė, doc. dr. Paulius Skruibis ir dr. Said Dadašev (20 dalyvių).
13. Išverstas ir išleistas PSO rekomendacijų leidinys „Savižudybių prevencija: medžiaga filmų
kūrėjams ir kitiems scenoje dirbantiems ir vaizdo turinį kuriantiems asmenims“ 300 vnt., elektroninę
versiją galima rasti www.vpsc.lrv.lt interneto svetainėje. Savižudybių prevencijos dieną
suorganizuota diskusija „Suicide in media“, kuri vyko gyvai Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje,
buvo transliuojama online per YuoTube ir Facebook platformas. Pranešimus skaitė: VPSC l.e. SPB
vedėjo pareigas Rimantas Misevičius ir Vienos universiteto prof. Bededikt Till. Po pranešimų vyko
diskusija, kurią moderavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Vilnius
sveikiau“ savižudybių rizikos valdymo algoritmo koordinatorė Viktorija Andreikėnaitė. Diskusijoje
dalyvavo: Simona Bieliūnė – SAM ministro patarėja psichikos sveikatos klausimais, Asta Groblytė
– VšĮ „Krizių įveikimo centro“ dalininkė.
14. Plėtojant www.tuesi.lt interneto svetainę ir prekinį ženklą atlikti šie darbai: įgyvendinta 2021
m. Google Adwords kampanija. Lyginant 2019-2021 metų Adwords kampanijas, naudojamų
raktažodžių pasiekiamumas 2020 m. augo +50% - iki 97,9%, o 2021 m. pasiekimo procentas buvo
išlaikytas beveik toks pats - 95,6%. 2021 metais, tik 4,4% ieškančiųjų informacijos nematė TuEsi.lt
reklamos. 2021-ieji - pirmi metai, kai visus metus buvo Google Ads komunikacija. Interneto puslapio
Tuesi.lt reklama pasiekia 95,6% galimų paieškų pagal naudojamus raktažodžius. Kelinti metai iš eilės
lankomumas auga: 38.135 lankytojai per 2021 m. sausį-spalį. Lyginant su tokiu pačiu periodu pernai
padaugėjo +27% lankytojų. Pernai sesijų augimas +252%, o šiemet +290%, vartotojų pernai atvesta
+333,6%, o šiemet - +324%. Antri metai iš eilės įgyvendinta prekės ženklo TuEsi žinomumo
kampanija Vilniaus apskrityje: 8 Vilniaus apskrities leidiniuose skelbta TuEsi reklama ir baneriai tų
pačių leidinių internetinėse svetainėse. BTL reklama vaistinėse: ,,Gintarinė“, ,,Camelia“,
med.įstaigose, parduotuvių tinkle ,,Aibė“, žurnale Žmonės bei Lietuvos pašte. Suorganizuota reklama
per radiją – LRT, Rusradijo, Radijo Znad Willi. Atliktas Post testas, atlikti puslapio www.tuesi.lt
kontaktų atnaujinimo darbai. Šiuo metu visi kontaktai yra aktualūs ir atitinkantys tikrovę.
Pakoreguota www.tuesi.lt svetainės puslapių struktūra, pritaikant patogesniam pateikiamos
medžiagos pasiekiamumui. Bendradarbiaujama su dizaineriu atlikti maketų adaptavimo darbai pagal
tiekėjų poreikį; atlikti produktų adaptavimo darbai pagal tiekėjų poreikį.
15. Siekiant parengti skaitmenizuotą mokymo turinį mokyklose dirbantiems visuomenės
sveikatos specialistams Laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas Všį Psichologinės sveikatos centras parengė
3 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės vaikams skirtus 3-5 min. trukmės edukacinius
filmukus apie emocinį savęs pažinimą, bendravimo įgūdžius, atsakomybės už savo elgesį ir jo
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pasekmes ugdymą. Rengiama 1 metodinė priemonė, skirta padėti mokyklose dirbantiems visuomenės
sveikatos priežiūros specialistams dirbti su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams
skirtais filmukais. Priemonės galutinai bus parengtos 2022 m. I ketv.
16. Sukurtas Socialinio recepto iniciatyvos logotipas ir vizualinio identiteto elementai: socialinio
recepto iniciatyvos dalomosios medžiagos šablonas, socialinio recepto iniciatyvos programos
registracijos elektroninė forma. Šios priemonės turi būti patalpintos į SAM administruojamą svetainę
www.pagalbasau.lt
17. Dalyvaujant Savižudybių prevencijos metodų konferencijos organizavime buvo Įsigytos 6osios Vilniaus savižudybių interevencijos metodų konferencijos organizavimo paslaugos.
Konferenciją organizavo VšĮ Lietuvos psichologų sąjunga.
18. Centras atliko techninius Psichikos sveikatos forumo 2021‘ organizacinius darbus: organizavo
viešuosius pirkimu įsigyti sinchroninio vertimo paslaugoms, renginio vizualizacijos (grafinio
dizaino) paslaugoms, renginio moderatoriaus paslaugoms, lektorių bei renginio aptarnavimo
paslaugoms, tiesioginės transliacijos SAM FB paskyroje bei Zoom platformoje paslaugoms įsigyti.
Forume dalyvavo 43 dalyviai.
19. Siekiant parengti visuomenės stigmos psichikos sveikatos srityje vertinimo metodiką viešųjų
pirkimų būdu įsigytos paslaugos. Tiekėjai VšĮ Psichikos sveikatos perspektyva ir doc. Marija
Jakubauskienė parengė Visuomenės požiūrio į psichikos sveikatą tyrimo klausimyną (LT-2021).
Klausimynas validuotas žvalgomojo tyrimo metu, naudotos tarptautinės validuotos skalės – CAMI,
RIBS, kurių vertimas ir adaptavimas atliktas bendradarbiaujant su Kings College London (Jungtinė
Karalystė) mokslininkais. Gautas oficialus skalių autoriaus prof. G.Thornicroft leidimas šias skales
naudoti psichikos sveikatos stigmos tyrimams Lietuvoje.
20. Suorganizuota Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro ir mobiliųjų psichologinių
krizių įveikimo komandų veikla ir viešinimą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus teisės
aktus. Įvykdyta skambučių centro projektų atranka. Įvykdyti mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo
komandų paslaugų pirkimai. Iš viso skambučių skaičius – 814 (2021 m. liepa – gruodis). Mobiliųjų
psichologinių krizių įveikimo komandų vykimo atvejų skaičius per metus – 102. Paslaugų gavėjų
skaičius – 430. Netiesioginių paslaugų gavėjų skaičius – 10066.
21. Įsigytos projektų administravimo paslaugos koordinuoti sutarčių įgyvendinimą, viešųjų
pirkimų konsultavimo paslaugos, apmokėtos administravimo išlaidos CPO vykdant viešuosius
pirkimus.
22. Sukurta Krizinių įvykių skambučių centro ir mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo
komandų veiklos veiksmingumo tyrimo metodika.
23. Suorganizuotas specialistų, dirbančiųjų su migrantais, krizinis psichologinis konsultavimas.
Įsigytos paslaugos iš tiekėjo UAB ,,Projektų įgyvendinimo grupė“. Įvykdyta 14 konsultacijų 5
darbuotojams, dirbantiems su migrantais (darbuotojai iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus, Maltos ordino
pagalbos tarnybos). Parengtas trumpas vaizdo įrašas tikslu viešinti paslaugas ir išplatintas
institucijoms, kurių darbuotojai dirba su migrantais bei patalpintas centro interneto puslapyje.
24. Suorganizuoti ASIST mokymai (16 akad. val.) tikslinėms grupėms, kurios turi didžiausią
tikimybę susidurti su asmeniu, patiriančiu didelę savižudybės riziką ir gali suteikti jam emocinę
paramą. Prioritetas buvo teikiamas priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dirbantiems asmenims.
Mokymai vyko: lapkričio 22-23 d. gruodžio 1-2 d.; gruodžio 13-14 d.; sausio 6-7 d. ir sausio 13-14
d. ASIST kontaktiniu būdu konferencijų salėse 5-iuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune,
Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje (96 dalyviai).
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25. Įvykdytas savižalos atvejų registravimo sistemos analizės pirmojo etapo viešasis pirkimas,
patobulinta ir papildyta metodikos koncepcija- numatyta parengti ne tik savižalos registravimo
sistemos analizę, bet ir kriterijus įvertinti pacientams suteiktą psichosocialinę pagalbą,
psichosocialinės pagalbos prieinamumo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kokybinės atvejų
analizę per „paciento kelią“. Numatyta parengti metodiką 2022 m. sausio-kovo mėn.
26. Siekiant informuoti tėvus apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo
ekranų naudojimo taisykles, ankstyvojo emocijų ir elgesio požymius bei pagalbos galimybess įsigytos
paslaugos iš tiekėjo VšĮ ,,Vaiko paramos centras“. Sukurta: 6 žinutės temomis ,,Virtualus pasaulis –
realus poveikis“; ,,Ar žinote, koks turinys internete šiandien pasiekė Jūsų vaiką?“; ,,Amžiaus
ribojimai socialiniuose tinkluose: kodėl svarbu laikytis?“; ,,Kaip reaguoti į agresyvų vaiko elgesį?“;
,,Kas padeda mažinti brolių ir sesių konfliktus?‘‘; ,,Kokie ženklai rodo galimus valgymo
sutrikimus?“; 1 atmintinė ,,Valgymo sutrikimai: kaip atpažinti". Iki 2022 m. I ketv. bus sukurta 15
trumpųjų žinučių, 6 atmintinės, 3 vaizdo įrašai skirti tėvų informavimui apie vaikų psichikos
sveikatos stiprinimo galimybes. 2022 m. bus tęsiama viešinimo veikla siekiant, kad informacija
pasiektų tikslinę auditoriją.
27. Vykdant vaikų ir jaunimo edukaciją apie psichikos sveikatos sunkumus ir jų įveiką, įsigytos
paslaugos iš tiekėjo UAB ,,SDG“ . Tikslinė grupė: 9 – 12 klasių ir (ar) I – IV gimnazinių klasių
mokiniai ir (ar) jaunuoliai iki 28 metų bei visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės
sveikatos priežiūrą mokyklose. Vykdant šią priemonę suteikta galimybė mokiniams bei jų
mokytojams nemokamai peržiūrėti 5 filmus apie psichikos sveikatos sunkumus ir jų įveiką: „Gražus
sūnus“ 2019 m. rež. Felix Van Groeningen, „Išgyventi vasarą“ 2018 m. rež. Marija Kavtaradzė,
„Disko“ 2019 m. rež. Jorunn Myklebust Syversen, „Baigiamieji egzaminai“ 2016 m. rež. Cristian
Mungiu, „Norėtum“ 2019 m. rež. Ginerva Elkann. Peržiūroms registravosi daugiau nei 113 asmenų.
Tačiau peržiūrėjusių buvo gerokai daugiau. Filmų peržiūrai dažnai registruodavosi klasės mokytojas,
o filmus žiūrėdavo visa klasė. Todėl tiksliai suskaičiuoti peržiūrėjusiųjų skaičių sudėtinga. Pravesta
10 diskusijų su mokiniais. Tiksliai įvardinti diskusijose dalyvavusių skaičių taip pat sudėtinga,
kadangi iš vieno prisijungusio asmens paskyros dalyvaudavo visa klasė. Sukurta metodinė
mokymų/kūrybinių dirbtuvių medžiaga „Edukacinės paslaugos mokiniams apie psichikos sveikatos
sunkumus ir jų įveiką“ skirta visuomenės sveikatos specialistams dirbantiems švietimo įstaigose.
Pagal sukurtą metodiką pravesti mokymai/kūrybinės dirbtuvės visuomenės sveikatos specialistams
dirbantiems švietimo įstaigose. Apmokyta 15 specialistų, nors poreikis šių mokymų buvo didžiulis.
Mokymai edukacine prasme buvo gilūs, apimantys įvairius psichikos sutrikimais, būsenas, ligas, jų
padarinius ir pan. tam, kad specialistai galėtų perteikti kuo gilesnes, platesnes ir kokybiškesnes žinias
moksleiviams bei jaunuoliams. Buvo naudojamos praktinės užduotys užtvirtinti įgytas žinias bei
formuoti darbo įgūdžius.
28. Atnaujintos psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių rekomendacijos. Rekomendacijose
aptariama psichologinės įtampos darbe sąvoka, nagrinėjamos psichologinės įtampos darbe priežastys
ir poveikis, psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas ir jo etapai, tyrimo tikslų nustatymas,
atlikimo ypatumai bei tyrimo pristatymas, įgyvendinimo iššūkiai (pavyzdžiui kodėl vadovai
neįsitraukia į tyrimą ir veiksmų plano įgyvendinimą, vadovų paramos užtikrinimas, darbuotojų
aktyvumo užtikrinimas), darbo grupės sukūrimas (ar identifikavimas), psichosocialinių rizikos
veiksnių valdymo plano sudarymas ir jo įgyvendinimas). Parengtos rekomendacijos yra skirtos
darbdaviams ir specialistams, besirūpinantiems psichosocialine darbo aplinka. 2022 metas numatoma
rekomendacijų sklaida.
29. Sukurtos virtualios ir vizualios savižudybių prevencijos komunikacijos kampanijos priemonės
pagal pateiktus šablonus ir maketus.
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30. Atlikta psichikos sveikatos programėlių funkcionalumo ir jų pritaikymo poreikio Lietuvoje
analizė, kuri bus užbaigta iki 2022 m. I ketv.
31. Suorganizuotos savitarpio paramos grupės demencija sergantiems vyresniojo amžiaus
asmenims viešųjų pirkimų būdu įsigijus paslaugos teikėją - VšĮ Demencija Lietuvoje. 2021 m.
lapkričio 17 – gruodžio 20 d. surengta 20 tarpusavio paramos grupių susitikimų – po 4 susitikimus 5ioms asmenų grupėms (dalyviai – demenciją turinčių asmenų globėjai). Susitikimai vyko nuotoliniu
būdu, naudojant zoom pokalbių programą. Susitikimų metu dalyvavo nuo 7 iki 10 dalyvių. Grupes
vedė specialistai, turintys medicinos psichologijos išsilavinimą.
Iš visų šios priemonės 34 veiksmų, įgyvendinti 32. Likę du veiksmai neįgyvendinti dėl neįvykusių
viešųjų pirkimų. Vertinimo kriterijai pasiekti 100 proc.
Priemonė 01.010. 01-01-12 Teikti fiziniams ir juridiniams asmenims ir
organizacijoms žinias, reikalingas jų sveikatos stiprinimo potencialui realizuoti
32. Suorganizuota informacinė kampanija jaunimui pažymint Pasaulinę dieną be tabako: parengta
ir išversta iš anglų kalbos PSO informacinė medžiaga ,,102 priežastys mesti rūkyti“ apie tabako
poveikį fizinei ir psichikos sveikatai. Suorganizuota akcija – konkursas ,,Mano metimo rūkyti
priežastis“ pagal šios dienos šūkį ,,Mesk rūkyti dabar!“. Visuomenė buvo kviečiama pasidalinti gerąja
patirtimi, kas padėjo mesti rūkyti, kokia buvo metimo rūkyti priežastis. Visi asmenys dalyvavę
konkurse buvo apdovanoti prizais.
33. Vykdyta informacinė kampanija pažymint Tarptautinę vaisiaus alkoholinio sindromo dieną.
Parengtas informacinis pranešimas, kurio pagrindinė žinutė - 0 alkoholio nėštumo metu. Informacinis
pranešimas patalpintas centro interneto puslapyje ir išplatintas BNS spaudos centre.
34. Parengta informacinė medžiaga Spalio 10-ąjai Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti,
kuri patalpinta centro interneto puslapyje ir Europos depresijos dienai paminėti. Visuomenei buvo
suorganizuotas interaktyvus žaidimas KAHOOT‘O platformoje „FAKTAI apie depresiją“.
35. Iš viso per metus konsultuoti 26 asmenys dėl pagalbos mesti rūkyti.
36. Išanalizuota nėščiosioms teikiama metimo rūkyti pagalbos situacija Lietuvoje.
37. Parengta informacija lankstinukui, kuri skirta tėvams dėl galimybių gauti reikiamas paslaugas
vaikams, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas. Lankstinukas patalpintas centro
interneto
puslapyje
https://vpsc.lrv.lt/uploads/vpsc/documents/files/Leidiniai/Leidinys%20apie%20paslaugas%20vaika
ms_.pdf
38. Surinkta informacija apie mokslinius straipsnius ir darbus visuomenės psichikos sveikatos
stiprinimo srityje ir atnaujinta įstaigos internetiniame puslapyje.
39. Rengiant informaciją sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei apie įstaigos veiklą
atlikti šie darbai: iš viso per metus centro interneto puslapyje www.vpsc.lrv.lt patalpintos 37
naujienos aktualiomis psichikos sveikatos temomis; nuolat administruojamos centro paskyros
socialiniame tinkle Facebook; dalyvauta organizuojant Atviros psichiatrijos mėnesį. Visuomenės
sveikatos biurams ir psichikos sveikatos centrams išplatintas kvietimas paminėti Europos depresijos
dieną ir dalyvauti žaidime KAHOOT‘O platformoje „FAKTAI apie depresiją“; bendradarbiaujant su
Higienos instituto specialistais parengta publikacija žurnalui Visuomenės sveikata: ,,Trumpųjų
intervencijų ir motyvacinių interviu, teikiamų nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems
asmenims, veiksmingumas“ (autoriai: Jolita Masevič, Gediminas Guntarskis, Jelena
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Stanislavovienė). Duotas interviu Tv3 portalui apie vaisiaus alkoholinio sindromo prevencijos
priemones.
Įgyvendinti visi šios priemonės veiksmai. Vertinimo kriterijai pasiekti 100 proc.

Priemonė 01.010 01-02-02 Vykdyti stebėseną, tyrimus, kaupti informaciją,
analizuoti bei teikti pasiūlymus dėl galimų sprendimo būdų, psichikos sveikatos ir psichikos
sveikatos priežiūros ir savižudybių prevencijos srityje
40. Parengta ir atnaujinta grafinė informacija apie psichikos ir elgesio sutrikimų rodiklius, kuri
paskelbta centro interneto puslapyje.
41. Nuolat vykdoma IS ASIS veikimo priežiūra, konsultuojami IS ASIS naudotojai. Keičiami
ir suderinami sutarčių priedai pasikeitus IS ASIS naudotojams asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Vykdoma duomenų suvedimo patikra ir klaidų identifikavimas bei taisymas.
42. Atlikta duomenų analizė ir teiktos ataskaitos NTAKD, VVKT, ULAC, LRS nariams,
Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriui. Valstybinio psichikos sveikatos centro
interneto svetainėje patalpintos 3 ataskaitos: mėnesinė IS ASIS ataskaita (kuri yra pastoviai
atnaujinama); pakaitinio gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais teikimo efektyvumo vertinimo
ataskaita; 2020 m. ASIS duomenų analizė apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir jo
padarinių stebėsenos duomenis (pagal EMCDDA TDI kriterijus).
43. Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos
skyriui teikta informacija dėl IS ASIS integravimo į ESPBI IS.
44. Surenkamos ataskaitos iš savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, kurios apibendrintos bus
pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2022 m. vasario 10 d.
45. Savižudybių prevencijos biuras kiekvieną darbo dieną peržiūri beveik 700 internetinės
žiniasklaidos priemonėse pateiktus pranešimus apie savižudybes ar bandymus nusižudyti pagal
specialiai atrinktus raktažodžius, kurie susiję su savižudybių problema.
Sausio mėn. peržiūrėta 417 straipsnių, reaguota į 30 straipsnių. Nuo liepos mėn. proaktyvus
reagavimas į publikacijas sustabdytas, kaip efektyvesne dialogo su žiniasklaida formą renkantis
diskusijas, pristatymus, mokymus.
Vasario mėn. peržiūrėti 452 straipsniai (str.)/ reaguota į 34 straipsnius (str.).
Kovo mėn. – 715/13 str.
Balandžio mėn. - 581/ 51 str.
Gegužės mėn. – 1489/106 str.
Birželio mėn.- 629/69 str.
Liepos mėn. - 330 /41 str.,
Rugpjūčio mėn. - 542/65 str.
Rugsėjo mėn. – 648 /51 str.
Spalio mėn. -722/64 str.
Lapkričio mėn. -570/8 str.
Gruodžio mėn. -398/44 str.
Atlikta surinktų stebėsenos duomenų analizė.
Įgyvendinti 8 priemonės veiksmai iš 9. Viena priemonė neįgyvendinta, nes per metus nebuvo
poreikio įsigyti prekių, kurios įsigijamos žaliųjų pirkimų būdu. Įgyvendintų priemonių vertinimo
kriterijai įvykdyti 100 proc.
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