VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS PLANO
ATASKAITA
Visuomenės sveikatos stiprinimas 02.010
Priemonė 01-02-01 ,, Dalyvauti gerinant visuomenės psichikos sveikatos priežiūros reglamentavimą,
įgyvendinti bei metodiškai vadovauti įgyvendinant visuomenės psichikos sveikatos gerinimo
priemones”
1.1. Dalyvavimas ir atstovavimas Lietuvai Europos Komisijos ir tarptautinės organizacijos Mental
Health Europe (Europos Komisijos partnerio) renginiuose, skirtuose Europos Sąjungos šalių ekspertams;
dalyvavimas partnerio teisėmis PSO renginiuose visuomenės psichikos sveikatos ir psichikos sveikatos
priežiūros klausimais
1. Sausio 30 d. - vasario 1 d. Liuksemburge vyko ekspertų psichikos sveikatai ir gerbūviui skirtas
susitikimas ES valstybių Bendrų veiksmų psichikos sveikatai ir gerbūviui parengti. Organizatoriai - Europos
komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinis direktoratas (European Commision Health and Consumenrs
Directorate - General). Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.
2. Kovo 14-16 d. Taline (Estija) vyko regioninis seminaras ,,Effective enviromental strategies for the
prevention of alcohol abuse among adolescents in Europe (AAA-prevent). Dalyvavo ir pasisakė kaip
ekspertas Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė L. Ignatavičiūtė. Organizatorius - Europos Komisija.
3. Kovo 21 - 23 d. Briuselyje, Belgijoje, vyko bendradarbiavimo stiprinimo mokymai, skirti
organizacijos Mental Health Europe National Focal point nariams. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus
vyr. specialistė R. Čižauskaitė. Organizatorius - Mental Health Europe.
4. Birželio 14–17 d. Splite (Kroatija) vyko teminė konferencija ,,Nuo individualios iki bendros
atsakomybės. Socialiniai veiksniai lemiantys psichikos sveikatą". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.
Organizatorius – Mental Health Europe
5. Rugsėjo 3-6 d. Osle (Norvegija) vyko PSO ir Europos regiono valtybių psichikos sveikatos ekspertų
susitikimas skirtas Europos psichikos sveikatos strategijai Pasauliniam psichikos sveikatos veiksmų planui
aptarti. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius – Norvegijos sveikatos ir rūpybos
institucijų ministerija.
6. Rugsėjo 17-19 d. Liuksemburge vyko Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio
direktorato ekspertų grupės psichikos sveikatai ir gerbūviui organizuojamas susitikimas. Dalyvavo VPSC
direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Europos Komisija.
7. Rugsėjo 26-28 d. Prahoje vyko radikalizacijos supratimo tinklo ,,Sveikatos" darbo grupės
susitikimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Europos Komisijos vidaus reikalų
generalinis direktoratas ir RAN Sekretoriatas.
8. Gruodžio 5-7 d. Vienoje vyko Europos reikalų generalinio direktorato ir RAN sekretoriato
organizuojamas radikalizacijos supratimo tinklo ,,Sveikatos" darbo grupės antrasis susitikimas. Dalyvavo
VPSC direktorė O. Davidonienė.
1.2. Dalyvavimas Nacionalinės sveikatos tarybos darbe
1. Sausio 25 d. LR Seimo I rūmų Lietuvos Tarybos salėje vyko Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis
,,Dėl Lietuvos sveikatos programos 2020" projekto aptarimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.
Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.
2. Kovo 14 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyko Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis su LR vidaus
reikalų ministerijos vadovais ir specialistais, kur buvo aptariama alkoholio, tabako ir narkotinių bei
psichotropinių medžiagų kontrolės įgyvendinimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.
Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.
3. Birželio 27 d. Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biure vyko Nacionalinės sveikatos tarybos
išvažiuojamasis posėdis ,,Dėl visuomenės sveikatos specialistų lyderystės sveikatos ugdymo ir stiprinimo
proceso". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius –- Nacionalinė sveikatos taryba.
4. Rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos posėdžių salėje vyko išvažiuojamasis
Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis ,,Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo skatinant sveiką
senėjimą“. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.
1.3. Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto darbe
Į Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto narių paklausimus Valstybinio psichikos
sveikatos centro direktorė O. Davidonienė (neetatinė ekspertė) teikė informaciją 3 klausimais (dėl įstatymų
pakeitimų, dėl energetinių gėrimų vartojimo problemų).

1.4. Dalyvavimas Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių,
ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veikloje
LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo
kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus (, veiklai
koordinuoti pirmininkas teisingumo viceministras T. Venckevičius) 2012 m. metinis posėdis, taip pat
neatidėliotiniems klausimams neeiliniai posėdžiai nebuvo sušaukti. Sprendžiant klausimus buvo teikiama
informacija ir susirašoma el. paštu, VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika (komisijos narys) teikė
šiems klausimams savo nuomonę.
1.5. Asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimas pagal kompetenciją
Išnagrinėti 21 prašymai (skundai).
1.6. Dalyvavimas veikloje, vertinant Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo poįstatyminius teisės
aktus *** (***veikla bus vykdoma LR Seimui priėmus Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo
įstatymą)
Teiktas LR Seimui Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 2012
m.nebuvo nagrinėtas, todėl keistinų ir papildomų teisės aktų sąrašas nebuvo rengtas.
1.7. Dalyvavimas darbo grupių veikloje, pasitarimuose, rengiant teisės aktų, programų projektus bei
kitus dokumentus
1.7.1. sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-58 sudarytos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos projektų koordinavimo
grupės veikloje(projekto ,,Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos
vertinimas“ koordinavimo pogrupyje, projekto „Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių studija ir
prevencinių priemonių planavimo krypčių nustatymas“ koordinavimo pogrupyje)
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos
projektų koordinavimo grupės veikloje dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė, Psichikos sveikatos
skyriaus vedėja R. Adlienė (vyko 3 posėdžiai).
1.7.2. LR Ministro Pirmininko 2011 m. spalio 25 d. potvarkiu Nr.272 sudarytos darbo grupės bendros
priklausomybės ligų prevencijos, gydymo reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo
koncepcijai parengti veikloje
Priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo
koncepcija (gairės) patvirtintos LRV 2012m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Priklausomybės ligų
prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepcijos (gairių)
patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 121-6078). Teisės akto rengime dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė,
Priklausomybės ligų skyriaus vedėja D. Šulienė.
1.7.3. sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-4 sudarytos darbo grupės
veikloje, rengiant Ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose,
sąrašo projektą.
Parengtas ir patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl
ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose, sąrašo patvirtinimo“
(Žin., 2012, Nr. 55-2749). Darbo grupėje dirbo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė V. Baliulytė.
Dalyvavimas kitose darbo grupėse, pasitarimuose, rengiant teisės aktų, programų projektus bei kitus
dokumentus:
1. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos darbo grupės ,,Depresijos ir nuotaikos (afektinių)
sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo projektui parengti" darbe
dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. (Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012-09-30 Nr. V-841
,,Dėl depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamais vaistais tvarkos
aprašo patvirtinimo“).
2. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos darbo grupės ,,Šizofrenijos, šizotipinio ir
kliedesinių sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo projektui
parengti" darbe dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė (Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012-0730 Nr. V-733 ,,Dėl šizofrenijos, šizotipinio ir kliedesinių sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamais
vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“).
3. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-217 sudarytos darbo grupės „Dėl
Psichiatrijos specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo
projektui parengti sudarymo“, veikloje dalyvauja Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė V. Baliulytė.
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4. Dalyvauta sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-480 sudarytos darbo
grupės „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, projektų vertinimo komisijos
sudarymo“, veikloje (R. Adlienė, V. Baliulytė įvertino 15 nevyriausybinių organizacijų projektų).
Dalyvauta sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1036 sudarytos darbo
grupės „Dėl pirmininkavimo konferencijos organizacinio komiteto ir paraiškos Europos Komisijai rengimo
darbo grupės sudarymo“, veikloje (O. Davidonienė, R. Adlienė). Užpildyti pagal kompetenciją paraiškos
klausimai.
5. Dalyvauta ūkio ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 4-524 sudarytos darbo grupės „Dėl
vasaros laiko poveikio tyrimo darbo grupės sudarymo“ veikloje (R. Adlienė).
6. Kovo 20 d. įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos
,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos", Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre vyko susitikimas su
ekspertais dėl projekto ,,Konsultacijų jaunimui sveikatos klausimais teikimas, jaunimo sveikatos konsultacijų
kabinetų/centrų įrengimas". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus vedėja
R. Adlienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentas.
7. Dalyvauta 6 Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos
organizuotose posėdžiuose priklausomybės ligų klausimais;
8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (lapkričio 15 ir 27 d.) vyko Europos komiteto prieš
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą susitikimai su Sveikatos apsaugos,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vedėja R.
Adlienė.
9. Dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijoje darbo grupės ,,Dėl metadono naudojimo teisėtumo",
sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. spalio 25 d. potvarkiu Nr. 272, posėdžiuose.
Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.
10. Rugsėjo 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kartu su EUFAMI organizacijos bei
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos atstovais, vyko apvaliojo stalo diskusija –
,,Bendradarbiavimas psichikos sveikatos priežiūros srityje". Diskusijoje dalyvavo VPSC direktorė O.
Davidonienė.
11. Balandžio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl bendro veiksmų plano
Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos
įgyvendinimo. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vedėja R. Adlienė. Organizatorius - Sveikatos
apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamentas.
12. Balandžio 17 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko apskritojo stalo susitikimasdiskusija dėl aktualių klausimų, susijusių su socialinės pagalbos teikimo nukentėjusiems nuo prekybos
žmonėmis ir priverstinės prostitucijos teikimu, jų grąžinimu į visuomenę ir darbo rinką. Dalyvavo VPSC
direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
13. Balandžio 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl Civilinio kodekso, Civilinio
proceso kodekso ir kitų įstatymų parengimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.
Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.
14. Kovo 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos
atstovais dėl vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir
Psichikos sveikatos skyriaus vedėja R. Adlienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens
sveikatos departamentas.
15. Kovo 1 d . Vilniuje (Viešbutyje ,,Artis") vyko viešoji diskusija - ,,Sveikatos sistemos reformų
analizės ir Lietuvos sveikatos programos vertinimo rezultatai ir rekomendacijos". Dalyvavo VPSC direktorė
O. Davidonienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, VšĮ Sveikatos priežiūros vertinimo
nepriklausomos agentūros ir UAB Sveikatos ekonomikos centras.
16. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiuose pasitarimuose su Valstybinės ligonių kasos prie SAM
atstovais dėl asmens sveikatos priežiūros priemonių finansavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis klausimais dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.
1.8. Renginių specialistams (visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos priežiūros) psichikos sveikatos,
priklausomybės ligų prevencijos klausimais organizavimas (seminarai, paskaitos):
Pastaba. Kursai organizuoti įgyvendinant Projekto ,,Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo
programa”, projekto kodas VP1-1.1-SADM-10-V-01-005, 2012 m., veiklas (Sveikatos specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos
kėlimo programos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-334
(Žin., 2008, Nr. 54-2002) priemonių, pavestų Valstybiniam psichikos sveikatos centrui, vykdymas)
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1.8.1. kursų ,,Komandinio darbo mokymo programa“ psichikos sveikatos priežiūros specialistams
organizavimas;
Kursai skirti ambulatorinę ir stacionarinę psichikos sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams.
2010 m. nupirkti mokymai, kursus vykdė VšĮ Psichiatrijos iniciatyva. Organizuojant mokymus 2012 m.
mokytos 6 grupės.
1.8.2. kursų ,,Psichikos sveikatos priežiūra bendrojoje medicinoje“ sveikatos priežiūros specialistams
organizavimas
Kursai skirti stacionarines asmens sveikatos priežiūros srityje dirbantiems specialistams. 2010 m.
nupirkti mokymai (kursų 1 dalis), 2012 m. apmokyta 1 grupė specialistų (baigta vykdyti kursų 1 dalis). Šių
kursų 2 dalies viešieji pirkimai vykdyti 2012 m., tačiau užsitęsė dėl sveikatos apsaugos ministro 2008 m.
balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-334 keitimo (pakeitimo įsakymas 2012-09-07 Nr. V-847 (Žin., 2012, Nr.
107-5451)), todėl sutartis su Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija dėl kursų vykdymo sudaryta 2012-1213. 2013 m. bus apmokoma dar 2 grupės.
1.8.3. sprendimų siekiamojo konsultavimo kursų psichikos sveikatos priežiūros specialistams
organizavimas
Kursai, skirti ambulatorinę ir stacionarinę psichikos sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams,
šeimos gydytojams ir pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams (vidaus ligų
gydytojams, vaikų ligų gydytojams, gydytojams akušeriams ginekologams, gydytojams chirurgams,
akušeriams slaugytojams. 2010 m. buvo nupirkti mokymai 24 specialistų grupėms ( sutartis su VšĮ
Psichiatrijos iniciatyva). Organizuojant mokymus, dėl nustatytų kursų vykdymo sąlygų 2012 m. į kursus
buvo sudėtinga surinkti specialistų grupes, todėl gavus Viešųjų pirkimų tarnybos leidimą, buvo inicijuotas
sutarties su VšĮ Psichiatrijos iniciatyva keitimas (2012-06-28). 2012 m. apmokytas 10 grupių, pradėti rinkti
specialistai dar į 3 grupių mokymus (perkelti mokymai į 2013 m.). Mokymai tęsiami ir 2013 metais iš viso
bus apmokytos 5 grupės.
1.8.4. specializuotų anglų kalbos kursų psichikos sveikatos priežiūros specialistams organizavimas
Kursai, skirti ambulatorinę ir stacionarinę psichikos sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams.
2012 m. apmokytos 4 grupės (2012 m. šie kursai baigti).
1.8.5. kompiuterinio raštingumo kursų psichikos sveikatos priežiūros specialistams organizavimas
Kursai, skirti ambulatorinę ir stacionarinę psichikos sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams.
2011-10-20 sudaryta sutartis UAB ,,Minties vingiai“ dėl mokymų vykdymo. 2012 m. buvo numatyta
apmokyti 4 grupes, tačiau dėl tiekėjo problemų (techninės kliūtys sudegus kompiuteriams) suspėta apmokyti
2 grupes, o 2 grupių mokymai nukelti į 2013 m.
Kiti renginiai
1. Lapkričio 23 d. įvyko konferencija „Psichikos liga – iššūkis artimiesiems?!“, organizuota
Valstybinio psichikos sveikatos centro kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos
akademijos Psichiatrijos klinika. Apie psichikos ligomis sergančių žmonių artimuosius, jų poreikius,
sunkumus ir galimą pagalbą kalbėjo Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė,
pranešimus skaitė doc. dr. Darius Leskauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika),
dr. Marija Veniūtė (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas), Nijolė
Goštautaitė Middtun (VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva), dr. Jelena Stanislavovienė (Valstybinis psichikos
sveikatos centras). Konferencijos metu buvo pristatyta pirmą kartą Lietuvoje išleista elektroninė knyga „Kas
atsitiko tavo tėvams?“, skirta vyresnio amžiaus vaikams (nuo 12 metų), kurių tėvai turi psichikos sveikatos
problemų. Joje paprasta kalba pasakojama apie tai, kas yra psichikos liga, gydymo būdus, vaikų jausmus bei
išgyvenamas sunkias situacijas. Leidžiant knygą buvo pasinaudota Suomijos sveikatos ir gerovės instituto
(angl. National Institute for Health and Welfare) kolegų patirtimi.
Elektroninė knyga nemokamai prieinama adresu http://www.vpsc.lt/kasatsitikotavotevams.pdf
2. 2012 m. sausio 12 d. (Didžioji g. 5, Vilnius) vyko diskusija „Ar užtikrinamas priklausomybe
sergančių pacientų konfidencialumas?“. Diskusijos tikslas: supažindinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos
vadovus ir gydytojus praktikus su rengiamos asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinė
sistemos taikymo praktikoje ypatybėmis, taip pat aptarti kitus aktualius pacientų konfidencialumo
užtikrinimo ir gydymo organizavimo klausimus. Pranešimą ,,Pacientų, vartojančių narkotines ir
psichotropines medžiagas, informacinės sistemos diegimo aktualijos" skaitė Valstybinio psichikos sveikatos
centro direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė D. Daunienė.
Organizatorius - nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“.
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3. Vasario 23 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija
,,Šizofrenijos aktualijos šiandienos kontekste". Konferencijos metu pasauliniu mastu buvo diskutuojama apie
psichiatrijos mokslo ir praktikos aktualijas, susipažinta su diagnostikos ir gydymo naujovėmis. Pranešimą
,,Psichikos sveikatos sutrikimai Lietuvoje, Europos Komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos kontekste",
skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos
akademijos Psichiatrijos klinika.
4. Kovo 16 d. Vilniuje (Lietuvos mokslų akademijoje) vyko nacionalinė mokslinė konferencija:
,,Psichiatrijos mokslo prioritetai". Pranešimą ,,Šizofrenijos ir depresijų kompensuojamo medikamentinio
gydymo naujienos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Lietuvos mokslų akademijos
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmai, Lietuvos
psichiatrų asociacija, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Psichiatrijos klinika.
5. Spalio 3 d. ,,Dainavos" konferencijų salėje, Vienuolio g. 2, Vilniuje, vyko konferencija ,,Patyčios –
ką galime padaryti dar? Tėvų, mokinių, specialistų įžvalgos". Pranešimą – ,,Lietuvos visuomenės psichikos
sveikata: situacija ir galimybės", skaitė R. Adlienė, Psichikos sveikatos skyriaus vedėja. Organizatorius –
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.
6. Spalio 4 d. Kaune vyko mokslinė konferencija „Psichozinių sutrikimų gydymo aktualijos –
medikamentinio gydymo privalumai ir trūkumai“. VPSC direktorė O. Davidonienė skaitė pranešimą
„Psichoziniai sutrikimai Lietuvoje: situacijos analizė Europos kontekste“.
7. Spalio 10 d. 10 val. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salėje vyko konferencija
„Psichikos ligonis – visavertis visuomenės narys“, kurį organizavo Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos
psichiatrų asociacija, Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, Rokiškio psichiatrijos ligoninė. VPSC
direktorė O. Davidonienė skaitė pranešimą „Psichosocialinė reabilitacija Pasaulio ir Europos kontekste“.
8. Gruodžio 14 d. Kaune vyko penktoji jubiliejinė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSM)
Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto Psichiatrijos
klinikos mokslinė konferencija "Psichiatrijos kelias į visuomenę: multidisciplininis požiūris". Pranešimą
,,Visuomenės psichikos sveikata šių dienų kontekste" skaitė VPSC direktorė O.Davidonienė
9. Balandžio 2 d. Higienos institute, Didžioji g. 2, vyko seminaras ,,Smurtas – visuomenės sveikatos
problema", skirtas visuomenės sveikatos biurų specialistams. Pranešimą ,,Smurto prevencija", skaitė
Psichikos sveikatos skyriaus vedėja R. Adlienė. Organizatorius – Higienios institutas
1.9. Informacinės ir kitos medžiagos specialistams parengimas ir skelbimas įstaigos interneto
tinklalapyje:
1.9.1. informacinių biuletenių "Nėra sveikatos be psichikos sveikatos" parengimas
Parengti ir VPSC internetiniame puslapyje paskelbti 4 biuleteniai skirti specialistams "Nėra sveikatos
be psichikos sveikatos".
1.9.2. Informacinio leidinio PSO rekomenduojama rūkymo prevencijos tema parengimas ir
patalpinimas VPSC interneto tinklapyje
Parengtas ir paskelbtas VPSC interneto tinklalapyje (skyriuje ,,Leidiniai”) informacinis leidinys
,,Tabako kontrolės pagrindų konvencija-teisė būti sveikiems” apie Pasaulio sveikatos organizacijos
Tarptautinė tabako kontrolės pagrindų konvencijos nuostatas
1.9.3. Plakato apie psichikos sveikatos centruose dirbančių specialistų teikiamas paslaugas
parengimas ir išleidimas.
Parengtas ir išleistas plakatas apie psichikos sveikatos centruose dirbančių specialistų teikiamas
paslaugas (2000 egz. tiražas). Plakatas patalpintas interneto tinklalapyje www.vpsc.lt
Kita parengta informacija
1. Spalio 30 d. Mokslinės praktinės konferencijos leidinyje ,,Bendruomenės galimybės lėtinių
neinfekcinių ligų valdyme“ spausdinami straipsniai:
-,,Pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos problemos, jų sprendimo būdai" (O. Davidonienė, R.
Adlienė);
-,,Suicidinių minčių, ketinimų ir bandymų paplitimas tarp Lietuvos gyventojų" (J. Stanislavovienė).
2. Sausio mėn. Sveikatos mokslai, tomas 22, Numeris 1 (80) (2012) išspausdinti straipsniai:
-,,Depresiškumo paplitimas tarp Lietuvos kaimų gyventojų” (O. Davidonienė, J. Stanislavovienė, J.
Utkuvienė);
-,,Lietuvos gyventojų alkoholio vartojimo paplitimo ir alkoholio vartojimo nuostatų sąsajos su
respondentų lytimi, amžium ir išsimokslinimu” (L. Ignatavičiūtė, A. Goštautas, N. Goštautaitė-Midttun).
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1.10. Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano
vykdymas (2012 m. priemonių įgyvendinimas pagal kompetenciją)*:
Pastaba: Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2013 metų tarpinstitucinic veiklos planas
patvirtintas LRV 2011 liepos 13 d. nutarimu Nr. 888 (Žin., 2011, 93-4404).
*Priemonė bus vykdoma gavus papildomą finansavimą
**numatoma vykdyti ES paramos lėšomis
1.10.1. ,,1.1.1. Priemonė – organizuoti Vaikų psichikos sveikatos koncepcijos projekto parengimą
atsižvelgiant į tarptautinio projekto „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje Europos Sąjungoje:
veiksmingų politikų ir strategijų plėtra“ (CAMHEE) rekomendacijas Europos Sąjungos valstybėms“**
2012 m. įvykdyti viešieji pirkimai paslaugos teikimui. Projekto ,,Psichikos sveikatos paslaugų teisinio
reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“, projekto kodas Nr.VP14.3-VRM-02-V-05-008, finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2012-11-30 d. Nr.VP1-4.3-VRM02-V-05-008. Šios priemonės įgyvendinimas yra viena iš projekto veiklų.Nustatytas veiklos įgyvendinimo
terminas iki 2013 m. gruodžio mėn.
1.10.2. ,,1.1.2. Priemonė – organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių psichikos sveikatą, vertinimo
studijos atlikimą ir teisės aktų žinyno parengimą, drauge parengti rekomendacijas, kaip derinti teisės aktus
(valstybės ir savivaldos lygmeniu, įskaitant tarpžinybinį bendradarbiavimą, ir tarptautiniu lygmeniu)“**
2012 m. įvykdyti viešieji pirkimai paslaugos teikimui. Projekto ,,Psichikos sveikatos paslaugų teisinio
reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“, projekto kodas Nr.VP14.3-VRM-02-V-05-008, finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2012-11-30 d. Nr.VP1-4.3-VRM02-V-05-008. Šios priemonės įgyvendinimas yra viena iš projekto veiklų. Nustatytas veiklos įgyvendinimo
terminas iki 2014 m. kovo mėn.
1.10.4. ,,1.2.2. Priemonė – organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo ir tėvų konsultavimo programų, skirtų
šeimoms, kuriose bent vienas iš tėvų turi psichikos sutrikimą, šeimoms, kuriose bent vienas iš vaikų turi
psichikos sutrikimą, ir kitoms šeimoms, susiduriančioms su psichikos sveikatos rizikos veiksniais,
parengimą“**
2012 m. įvykdyti viešieji pirkimai paslaugos teikimui. Projekto ,,Psichikos sveikatos paslaugų teisinio
reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“, projekto kodas Nr.VP14.3-VRM-02-V-05-008, finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2012-11-30 d. Nr.VP1-4.3-VRM02-V-05-008. Šios priemonės įgyvendinimas yra viena iš projekto veiklų.Nustatytas veiklos įgyvendinimo
terminas iki 2013 m. gruodžio mėn.
1.11. Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategijos
įgyvendinimo priemonių 2009–2013 metų plano 1.2. priemonės ,,Įgyvendinti tikslines visuomenės sveikatos
stiprinimo ir profilaktikos priemones savivaldybėse“ vykdymas
1.11.1. Dalyvavimas renginiuose (Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamuose susitikimuose)
su savivaldybių ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurais atstovais
1. Vasario 14 d. Plungėje vyko seminaras-konferencija ,,Esame sveiki, kiek norim, būkime sveiki, kiek
galim". Renginys skirtas Plungės r. savivaldybės vietos gyventojams ir specialistams. Konferencijoje
pranešimą ,,Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Europos pakto kontekste" skaitė VPSC
direktorė O. Davidonienė , seminarą ,,Visuomenės psichikos sveikata. Psichikos sutrikimų tendencijos.
Smurto atsiradimo priežastys, raiškos formos, pasekmės" pravedė - Psichikos sveikatos skyriaus vedėja R.
Adlienė.
2. Kovo 8 d. Rokiškyje vyko seminaras-konferencija ,,Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra
savivaldybėse". Renginys skirtas Rokiškio r. savivaldybės vietos gyventojams ir specialistams.
Konferencijoje pranešimą ,,Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Europos pakto kontekste"
skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė, seminarą, ,,Specialisto vaidmuo vykdant smurto prevenciją
mokyklos bendruomenėje", pravedė Psichikos sveikatos skyriaus vedėja R. Adlienė.
3. Kovo 15 d. Ukmergėje vyko seminaras-konferencija ,,Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra
savivaldybėse". Renginys skirtas Ukmergės r. savivaldybės vietos gyventojams ir specialistams.
Konferencijoje pranešimą - ,,Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Europos pakto kontekste"
skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė.
4. Kovo 29 d. Alytuje vyko seminaras-konferencija ,,Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra
savivaldybėse". Renginys skirtas Alytaus r. savivaldybės vietos gyventojams ir specialistams. Konferencijoje
pranešimą ,,Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Europos pakto kontekste" skaitė VPSC
direktorė O. Davidonienė.
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5. Balandžio 5 d. Šakiuose vyko seminaras-konferencija ,,Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra
savivaldybėse". Renginys skirtas Šakių r. savivaldybės vietos gyventojams ir specialistams. Konferencijoje
pranešimą ,,Smurto prevencija: pasekmės ir galimybės" bei seminarą „Smurtas ir patyčios, jų prevencija.
Specialisto, dirbančio su vaikais vaidmuo smurto prevencijoje“, pravedė Psichikos sveikatos skyriaus vedėja
R. Adlienė.
6. Balandžio 12 d. Radviliškyje vyko seminaras-konferencija ,,Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra
savivaldybėse". Renginys skirtas Radviliškio r. savivaldybės vietos gyventojams ir specialistams.
Konferencijoje pranešimą ,,Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Europos pakto kontekste"
skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė.
Priemonė 02-01-01 ,,Propaguoti sveiką gyvenseną, psichikos sveikatos ligų bei priklausomybių
prevencijos žinias”
2.1. Alkoholio ir tabako kontrolės 2012-2014 metų programos (tarpinstitucinio veiklos plano)
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1080 (Žin., 2011, Nr. 1155415) priemonių įgyvendinimas pagal kompetenciją:
2.1.1. Per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais skleisti informaciją apie alkoholio
vartojimo ir rūkymo žalą sveikatai – rengti ir platinti populiarias publikacijas apie tabako ir alkoholio žalą
sveikatai, organizuoti kampaniją Pasaulio dienai be tabako paminėti (3.5. priemonė)
Parengtas informacinis pranešimas ,,2012 metų Pasaulio diena be tabako – gegužės 31-oji“,
patalpintas VPSC interneto tinklalapyje (skiltyje ,,Naujienos”). Dalyvauta Pasaulio dienai be tabako skirtoje
spaudos konferencijoje LR Seime (D. Šulienė).
Su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu ir Kauno jaunimo narkologinės pagalbos
centru dalyvauta akcijoje „Gimiau nerūkantis“(VPSC, kaip akcijos vykdymo partneris, šiemet lankėsi 2
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gimdymo skyriuose, kuriuose gegužės 31-ą dieną gimė 15 naujagimių.
Visi mažyliai apdovanoti marškinėliais ir diplomais, visiems palinkėta, kad šviesios jų vaikystės netemdytų
tabako dūmai).
2.1.2. Skatinti rūkančiuosius mesti rūkyti ir teikti tokiems asmenims pagalbą: surengti kampaniją,
skirtą Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti (5.1. priemonė)
Parengtas informacinis pranešimas ,,Lapkričio 15-oji – Tarptautinė nerūkymo diena“, patalpintas
VPSC interneto tinklalapyje (skiltyje ,,Naujienos”).
Surengta kampanija Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti – VPSC lankėsi Trakų raj. Lentvario
Henriko Senkevičiaus vid. mokyklos 9 klasės moksleiviai (20 moksleivių). Skaityta paskaita „Rūkymas –
pramoga ar liga“, organizuota viktorina „Faktai ir mitai apie rūkymą“. VPSC organizuotas renginys Vilniaus
m. Jėzuitų gimnazijos 7 klasių moksleiviams, skaityta paskaita apie rūkymo prevenciją, organizuota
viktoriną „Ar žinojai...“ (dalyvavo 45 moksleiviai) Teiktas interviu LRT radijui apie pagalbos metimo rūkyti
būdus. Dalyvauta Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotame renginyje „Metu rūkyti sako
moksleiviai“, skirtame Tarptautinei nerūkymo dienai, skaitytas pranešimas „Rūkymas: pramoga ar liga“
2.2. Kampanijos Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti, skirtos plačiajai visuomenei bei
specialistams dirbantiems psichikos sveikatos srityje, organizavimas
Parengtas informacinis pranešimas ,,Spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena“, patalpintas
VPSC interneto tinklalapyje (skiltyje ,,Naujienos”)
Spalio 10 d. kartu su VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, Vilniaus klinikine Vasaros ligonine, VU
Psichiatrijos klinika bei Vilniaus visuomenės sveikatos biuru spalio 10 dieną V. Kudirkos aikštėje
organizuotas renginys, skirtas plačiajai visuomenei.
2.3. Kampanijos Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti, skirtos psichikos sveikatos
specialistams, organizavimas
Parengtas informacinis pranešimas ,, Rugsėjo 10 d. – Pasaulinė savižudybių prevencijos diena“,
patalpintas VPSC interneto tinklalapyje (skiltyje ,,Naujienos”)
Parengtas informacinis pranešimas ,,Pasaulinė savižudybių prevencijos diena” savižudybių
prevencijos klausimais specialistams, išplatinta internetu (patalpintas VPSC interneto tinklalapyje skiltyje
,,Savižudybių prevencijai”), pateiktos rekomendacijos
2.4. Tęstinės Bendrumo akcijos ,,Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“ vykdymas
Parengtas informacinis pranešimas ,,VII-oji Bendrumo akcija „Kalėdinis sveikinimas vienišam
žmogui“, patalpintas VPSC interneto tinklalapyje (skiltyje ,,Naujienos”)
Įgyvendinta tęstinė VII – oji Bendrumo akcija „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“, skirta
mažinti visuomenės susvetimėjimo problemą, atkreipiant dėmesį į vienišus, sergančius ir likimo nuskriaustus
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žmones. Ji vyko visoje šalyje. Informacija ir kvietimas dalyvauti akcijoje išplatintas įvairiais komunikacijos
kanalais ankstesniems akcijos dalyviams, švietimo bei mokslo įstaigoms ir pavieniams susidomėjusiems
asmenims. Komunikacija ir darbų koordinavimas su akcijos dalyviais vyko lapkričio-gruodžio mėn.
Atvirukų – sveikinimų įteikimas vienišiems žmonėms nuo gruodžio vidurio iki N. Metų. Visiems akcijos
dalyviams, kurie atsiuntė nuotraukas ir pasidalijo informacija apie tai, kaip jie dalyvavo akcijoje, ką nuveikė
– išsiųstos oficialios VPSC padėkos. Įdomiausi pasakojimai ir nuotraukos patalpinti įstaigos facebook’o
profilyje BŪKIM
2.5. Informacijos psichikos sutrikimų, priklausomybės ligų prevencijos klausimais rengimas ir
platinimas žiniasklaidoje, sveikatos ugdymo renginiuose, internete:
2.5.1. publikacijų visuomenei apie tabako ir alkoholio žalą sveikatai, parengimas (informaciniai
leidiniai „Pasyvusis rūkymas“, „Jei norite mesti rūkyti“, „Alkoholis žala ne tik sveikatai“);
Parengti informaciniai leidiniai „Pasyvusis rūkymas“, „Jei norite mesti rūkyti“, „Alkoholis žala ne tik
sveikatai“, ,,Nėštumas be alkoholio lašo!“ (patalpinti VPSC tinklapyje www.vpsc.lt skiltyje ,,Leidiniai“))
2.5.2 publikacijų visuomenei psichikos sveikatos tema parengimas;
Parengti informaciniai leidiniai ,,Smurtas. Pagrindinės prevencijos gairės“, ,,Kas atsitiko tavo
tėvams?“ (patalpinti VPSC tinklapyje www.vpsc.lt skiltyje ,,Leidiniai“)
Kita veikla
1. Teikta ir platinta VPSC informacija interneto svetainėse, žurnaluose, laikraščiuose (19), dalyvauta
Lietuvos ryto TV, Lietuvos radijo laidose (informacija patalpinta VPSC interneto tinklalapyje skyriuje
,,Spaudoje“).
2. Kovo 23 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės vedamuose mokymuose pasienio
darbuotojams pranešimą-paskaitą ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmės" skaitė VPSC vyr.
specialistė L. Ignatavičiūtė. Organizatoriai: Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinė,
Švenčionių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
3. Birželio 1 d. LR Seime vyko konferencija ,,Ko reikia vaiko teisėms apginti, kad vaikai turėtų
prideramas asmenybės vystymosi galimybes?", skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Pranešimą
,,Vaikų priklausomybių gydymas" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Seimo
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisja, Dingusių žmonių šeimos paramos centras, NVO vaikams
konfederacija.
4. Spalio 6 d. 11 val. viešbučio ,,Artis" konferencijų salėje vyko diskusija ,,Nacionalinis tėvų forumas
apie vaikų sveikatos stiprinimo politikos įgyvendinimą". Pranešimą ,,Visuomenės psichikos sveikata.
Visuomenės sveikatos specialisto veikla dirbant smurto prevencijoje", skaitė Psichikos sveikatos skyriaus
vedėja. R. Adlienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, visuomeninė organizacija ,,Gelbėkite
vaikus", visuomeninė iniciatyva ,,Saugok save", Lietuvos vaikų forumas, Vaikų ir jaunimo psichologų
asociacija, LPF ,,Maisto bankas".
5. Lapkričio 5-6 d. Užsienio reikalų ministerija organizavo regioninius konsulinių pareigūnų
mokymus. I-ojoje sesijoje, ,,Pirmininkavimas Europos Tarybai", pranešimą skaitė ir dalyvavo diskusijoje
VPSC direktorė O. Davidonienė.
6. Spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko konferencija ,,Sveikatos sistemos vystymo
perspektyvos”. Reginys skirtas sveikatos politikos aktualių klausimų aptarimui. Pranešimą – Psichikos
sveikatos politikos raida ir problemos", skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Konferencijos organizatoriai:
Mykolo Romerio universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.
2.6. Renginių tikslinėms visuomenės grupėms (moksleiviams, jaunimui, jų tėvams, pagyvenusiems
žmonėms, visuomenei), skirtų psichikos sveikatos, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo ir žalos sveikatai, kitų priklausomybių prevencijai, organizavimas
1. 2012 m. liepos 7-9 dienomis Šiauliuose veikė „Sveikatos, mokslo ir verslo alėja“. Ši paroda
įsikūrusi judriausioje Šiaulių miesto vietoje - Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvare - liepos 5-11 dienomis
Šiauliuose vykusių 5-ųjų TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių „Šiauliai 2012“ bei Tarptautinės mokslo
konferencijos „Žmogaus sveikata-darnaus gyvenimo pamatas“ programos dalis. Liepos 9 dieną Valstybinis
psichikos sveikatos centras pristatė stendinius pranešimus apie vykdytą tarptautinį CAMHEE projektą bei
tradicija tapusią kasmetinę akciją „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“, dalijosi informacija ir dalino
padalomąją medžiagą priklausomybių, streso įveikimo, psichikos ligų ir galimos pagalbos temomis.
Valstybinį psichikos sveikatos centrą atstovavo Jurgita Sajevičienė, Renata Čižauskaitė, Jelena
Stanislavovienė.
Parengtas informacinis pranešimas ,,TAFISA žaidynės“, patalpintas VPSC interneto tinklalapyje
(skiltyje ,,Naujienos”).
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2. Prisijungdami prie renginio „Savaitė BE PATYČIŲ“, Valstybinio psichikos sveikatos centro
specialistai kovo 19-25 dienomis skelbė Atvirų durų savaitę. Buvo kviečiami visi, kam aktuali smurto prieš
moteris tema – darbdavius, darbuotojus ir visus patyrusius ir išgyvenusius šį reiškinį, apsilankyti centre
(Parko g. 15, Vilniuje). Asmeniškai jie galėjo pabendrauti su psichikos sveikatos specialistais, kurie atsakė į
visus Jūsų klausimus, susijusius su šia opia problema. Apsilankiusiems mūsų įstaigoje dovanotas leidinys
„Smurtas prieš moteris darbe... Pasikalbėkime“.
Parengtas informacinis pranešimas ,,savaitė be patyčių“, patalpintas VPSC interneto tinklalapyje
(skiltyje ,,Naujienos”)
3. Vasario 15 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre vyko rūkymo prevencijos renginys
„Neklaidžiok rūkymo rūke“. Dalyvavo Vilniaus m. Simono Daukanto gimnazijos 4 klasės moksleiviai.
Skaityta paskaita, organizuota viktorina, demonstruoti videofilmai apie rūkymo poveikį sveikatai. Dalyvių
skaičius – 16 moksleivių. Organizatorius - Valstybinis psichikos sveikatos centras
2.8. Informacijos apie įstaigos veiklą rengimas, platinimas žiniasklaidoje (specializuotiems medicinos,
švietimo tinklalapiams ir periodiniams leidiniams), skelbimas įstaigos internetiniame tinklalapyje
www.vpsc.lt, tinklalapio aptarnavimas
Informacija nuolat rengiama ir skelbiama interneto tinklalapyje www.vpsc.lt . Svetainė nuolat
prižiūrima ir atnaujinama.
Teikta ir platinta VPSC informacija interneto svetainėse, žurnaluose, laikraščiuose (19), dalyvauta
Lietuvos ryto TV, Lietuvos radijo laidose (informacija pateikta VPSC interneto tinklalapio skiltyje
,,Spaudoje“).
Nuolat bendraujama su plačiąja visuomene socialiniame tinklalapyje facebook (įstaigos profilyje
BŪKIM) Talpinama aktuali vaizdinė, garsinė ir tekstinė informacija, kontaktuojama su profilio lankytojais
bei gerbėjais.
Priemonė 02-01-02 ,, Vykdyti bendrąją, atrankinę, ir tikslinę prevenciją, skatinant savivaldybių
institucijų, asociacijų ir bendruomenių iniciatyvas. Ypač daug dėmesio skirti vaikų ir jaunimo
asmenybės formavimui, prasmingo gyvenimo sampratos ugdymui, formuojant neigiamą požiūrį į
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, atsižvelgiant į tikslinių grupių asmenų amžių, kultūrą,
tradicijas, kitus ypatumus”
3.1. Organizuoti akcijas, pažymint Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną
(Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 m. programos įgyvendinimo
2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 2.1.5. įgyvendinimas)
Parengtas informacinis leidinys ,,Energiniai gėrimai“, patalpintas VPSC interneto tinklalapyje (skiltyje
,,Leidiniai“).
Parengtas informacinis pranešimas ,,Birželio 26-oji –Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų
kontrabanda diena“, patalpintas VPSC tinklalapyje (skiltyje ,,Naujienos“). Organizuotas renginys – paskaita
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre „Psichoaktyviųjų medžiagų poveikis žmogaus organizmui: prevencija
ir ankstyvoji intervencija“, dalyvauta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente organizuotoje
apvalaus stalo diskusijoje „Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų
programos įgyvendinimas, koordinavimas ir perspektyvos“
Priemonė 02-01-03 ,, Įgyvendinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programas, skirtas
mokinių tėvams ar teisėtiems atstovams“
4.1. Dalyvauti įgyvendinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programas, skirtas
mokinių tėvams ar teisėtiems atstovams, ir rengti informacinius leidinius apie psichoaktyviųjų medžiagų
prevenciją, skirus mokinių tėvams ar teisėtiems atstovams (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2010–2016 m. programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano
priemonės 2.5.2. įgyvendinimas)
Parengtas elektroninis leidinys ,,Aukime drauge su vaiku (patarimai tėvams)“, patalpintas VPSC
interneto tinklalapyje (skiltyje ,,Leidiniai“)
Priemonė 02-02-02 ,, Vykdyti stebėseną, tyrimus ir kaupti informaciją psichikos sveikatos ir psichikos
sveikatos priežiūros srityje”
5.1. Psichikos sutrikimų stebėsenos vykdymas (psichikos sveikatos priežiūros įstaigų 2011 m.
ataskaitų surinkimas ir 2011 suvestinės metinės ataskaitos parengimas)
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Kaip ir kiekvienais metais Centras priėme ataskaitas už 2011 m. iš psichiatrijos ligoninių, psichikos
sveikatos stacionarines paslaugas teikiančių ligoninių, priklausomybės ligų centrų bei psichikos sveikatos
centrų. Šių ataskaitų pagrindu buvo parengtos suvestinės metinės ataskaitos apie stacionarinę bei pirminę
sveikatos priežiūrą psichikos sveikatos srityje taip pat ir priklausomybės ligų srityje, kuri buvo pristatyta
Higienos institutui. Duomenys skelbiami interneto tinklalapyje www.vpsc.lt
5.2. Organizuoti informacinės sistemos sukūrimą 2011-2012 metais, vykdyti asmenų, kurie kreipiasi į
asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines, psichotropines
medžiagas, stebėseną ir duomenų analizę (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos
2010–2016 m. programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 4.1.4.
įgyvendinimas)
5.2.1. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų
vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos(ASIS) įdiegimo
organizavimas:
Pasirašytas ir patvirtintas sveikatos apsaugos ministro R.Šukio ASIS priėmimo ir tinkamumo
eksploatuoti aktas 2012-07-30Nr. BR-348
5.2.2. ASPĮ specialistų (informacinės sistemos naudotojų) apmokymų organizavimas
Organizuoti nuotoliniai ASPĮ specialistų (informacinės sistemos naudotojų) mokymai, juose dalyvao
138 ASPĮ.
5.2.3. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų
vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos vykdymas*
Būtinas papildomas finansavimas ASIS eksploatavimui ir veikimo užtikrinimui neskirtas. Dėl
papildomo finansavimo VPSC kelis kartus raštais kreipėsi į sveikatos apsaugos ministeriją. Stebėseną VPSC
vykdė savo resursais. Sudarytos sutartys su 89 ASPĮ dėl prisijungimo prie ASIS, stebėsenos duomenis 2012
m. pateikė 440 ASPĮ specialistai (informacinės sistemos naudotojai). Gauti 2012 m. stebėsenos duomenys
bus apibendrinti 2013 m.
5.3. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto ,,Alkoholio kontrolės politikos vertinimas,
alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas“ vykdymas
Vykdyta veikla pagal numatytas projektines veiklas, už jas atsiskaitoma Europos struktūrinių fondų
agentūrai. Nustatyta Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013 m. kovo mėn.
5.4. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto ,,Visuomenės psichikos sveikatos rizikos
veiksnių studija ir prevencinių priemonių planavimo krypčių nustatymas“ vykdymas
Vykdyta veikla pagal numatytas projektines veiklas, už jas atsiskaitoma Europos struktūrinių fondų
agentūrai. Nustatyta Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013 m. birželio mėn.
5.5. Informacijos apie 2011 m. savivaldybių, psichikos sveikatos priežiūros įstaigų įgyvendintas
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones, projektus, programas surinkimas, analizė,
apibendrintos informacijos skelbimas Centro tinklalapyje www.vpsc.lt
1. Surinkta informacija apie 2011 m. savivaldybių, psichikos sveikatos priežiūros įstaigų įgyvendintas
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei psichikos sveikatos stiprinimo prevencijos priemones, projektus,
programas.
Parengta apibendrinta informacija apie 2011 m. savivaldybių, psichikos sveikatos priežiūros įstaigų
įgyvendintas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei psichikos sveikatos stiprinimo prevencijos priemones,
projektus, programas – „2011 m. savivaldybės visuomenės sveikatos biurų įgyvendintos psichikos sveikatos
stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos priemonės” patalpinta www.vpsc.lt tinklapyje.
2. Surinktos pakaitinio palaikomojo gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais efektyvumo vertinimo
apžvalgos. Apžvalgas pateikė visos pakaitinio palaikomojo gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais
paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Priklausomybės ligų centrai ir psichikos sveikatos
centrai.
Pakaitinio palaikomojo gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais efektyvumo vertinimo apžvalgų
apibendrinimas ,,Pagrindiniai duomenys iš Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktų 2011 m. pakaitinio
palaikomojo gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais efektyvumo vertinimo apžvalgų“ patalpintas
internetiniame puslapyje www.vpsc.lt (skyriuje ,,Priklausomybės ligų statistika“)
5.6. Surinkti informaciją ir parengti Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų
konvencijos trečiąją ataskaitą ir pateikti ją PSO TKPK sekretoriatui
Surinkta informacija iš institucijų, užpildyta Tabako kontrolės pagrindų konvencijos trečioji ataskaita
pateikta PSO TKPK sekretoriatui

10

Priemonė 02-02-03 ,,Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims,
neteisėtai vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas”
6.1. Rinkti ir analizuoti informaciją apie asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, skaičių, sergamumą,
ligotumą (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 m. programos
įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 2.9.1 įgyvendinimas)
Kaip ir kiekvienais metais Centras priėme ataskaitas už 2011 m. iš psichiatrijos ligoninių, psichikos
sveikatos stacionarines paslaugas teikiančių ligoninių, priklausomybės ligų centrų bei psichikos sveikatos
centrų. Šių ataskaitų pagrindu buvo parengtos suvestinės metinės ataskaitos apie stacionarinę bei pirminę
sveikatos priežiūrą psichikos sveikatos srityje taip pat ir priklausomybės ligų srityje, kuri buvo pristatyta
Higienos institutui. Duomenys skelbiami interneto tinklalapyje www.vpsc.lt
Priemonė 03-01-06 ,, Didinti sveikatos priežiūros socialinių paslaugų, programų, kuriomis siekiama
sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusius neigiamus medicininius, socialinius,
ekonominius, teisinius padarinius visuomenei ir asmeniui, kokybę ir prieinamumą”
7.1. Parengti sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 ,,Dėl Pakaitinio
gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų
išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo"
(Žin., 2007, Nr. 90-3587) pakeitimo projektą (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos
2010–2016 m. programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 2.12.4
įgyvendinimas)
Sveikatos apsaugos ministerijos 2012-2014 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto sveikatos
apsaugos ministro 2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-203, Visuomenės sveikatos stiprinimo programoje
buvo patvirtinta priemonė 03-01-06 ,,Didinti sveikatos priežiūros socialinių paslaugų, programų, kuriomis
siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusius neigiamus medicininius,
socialinius, ekonominius, teisinius padarinius visuomenei ir asmeniu, kokybę ir prieinamumą“ (Nacionalinės
narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 m. programos įgyvendinimo 2011-2013 metų
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu
Nr. 1278, priemonės 2.12.4 ,,Parengti sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V653 ,,Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių
vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos
aprašų patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 90-3587) pakeitimo projektą“ (toliau – Įsakymas) vykdymas 2012 m.).
Įsakymu (Žin., 2007, Nr. 90-3587; 2010, Nr. 140-7186; 2011, Nr. 20-1004, Nr. 140-6578, Nr. 1547301) patvirtinto Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašo
(toliau – Aprašas) 15. punkte nustatyta: ,,ASPĮ kartą per metus teikia duomenis Valstybiniam psichikos
sveikatos centrui per Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio
sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinę sistemą, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr.V-636 „Dėl Asmenų,
kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir
psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.88-3496). Valstybinis
psichikos sveikatos centras vertinimo rezultatus pateikia suinteresuotoms šalims.“
Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-636 (Žin., 2007, Nr.88-3496;
2010, Nr. 157-8004; 2011, Nr. 89-4288) 2 punktu Valstybiniam psichikos sveikatos centrui (toliau – VPSC )
buvo pavesta organizuoti stebėsenos informacinės sistemos (toliau – ASIS) sukūrimą ir eksploatavimą, o nuo
2012 m. liepos 1 d. vykdyti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir
elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėseną. Sukūrus ASIS (ji pradėjo
veikti nuo 2012-07-01), VPSC pradėjo vykdyti stebėseną ir vertinti nustatyta tvarka gaunamus iš ASPĮ
stebėsenos duomenis, analizuoti kylančias problemas kokybiškam stebėsenos vykdymui bei reikalingus
Aprašo nuostatų pakeitimus šių problemų sprendimui. Pradėjus 2012 m. rengti Įsakymo pakeitimo projektą,
buvo vis tikslinami reikalingi Aprašo pakeitimai, kurie turi būti įtvirtinti Įsakymu. Baigus 2012 m. gautų
stebėsenos duomenų analizę ir vertinimą, VPSC 2013 m. galutinai suderins reikalingus Aprašo pakeitimus ir
parengs Įsakymo pakeitimo projektą bei pateiks Sveikatos apsaugos ministerijai.
Kitų finansavimo šaltinių lėšomis vykdomos priemonės
8. Projekto ,,Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa”, projekto kodas VP1-1.1-SADM10-V-01-005, 2012 m. veiklų įgyvendinimas (Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir
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mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos priemonių,
pavestų Valstybiniam psichikos sveikatos centrui, vykdymas)
Projektą įgyvendina VPSC su partneriu VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialu
Vaikų ligonine (Vaikų raidos centru). Įgyvendinant projektą 2012 m. kvalifikaciją kėlė 668 dalyviai
(sveikatos priežiūros specialistai). 2012 m. buvo planuota apmokyti 1090 specialistų, tačiau dėl Projekto
vykdymo problemų (dėl nustatytų Projekto vykdymo sąlygų, vienu metu vyksta daug mokymų finansuojamų
ES paramos lėšomis ir sudėtinga surinkti specialistus į Projekto mokymus bei kitų priežasčių, kurių dalis
papaaiškintos priemonės 1.8. aprašyme) VPSC su Projekto partneriu šio skaičiaus nepavyko pasiekti.
Sprendžiant Projekto įgyvendinimo problemas inicijuoti pasitarimai su Europopos Socialinio fondo
agentūros, Sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos ir Asmens sveikatos departamento specialistais.
Sprendžiant Projekto įgyvendinimo problemas buvo inicijuota ir dalyvauta rengiant sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-334 ,,Dėl Sveikatos specialistų, prisidedančių prie
sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos
patvirtintinimo (Žin., 2008, Nr. 54-2002) pakeitimus (Žin., 2011, Nr.29-1373; 2012, Nr.107-5451).
Planuojama iki nustatytos Projekto įgyvendinimo pabaigos 2013 m. spalio mėn. pasiekti nustatytą Projekto
įgyvendinimui apmokyti specialistų skaičių.
9. Projekto ,,Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas",
projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-001, finansavimo ir administravimo sutartis 2011-03-29 d.
Nr.VP1-4.3-VRM-02-V-05-001, įgyvendinimas
Įvykdžius supaprastinto atviro konkurso būdu viešąjį pirkimą, 2011-12-14 pasirašyta sutartis su VšĮ
,,Nugalėtojų principai” dėl Alkoholio kontrolės politikos bei daromos žalos vertinimo galimybių studijų
parengimo bei sociologinio tyrimo atlikimo paslaugų teikimo. Vykdyta veikla pagal numatytas projektines
veiklas, už jas atsiskaitoma Europos struktūrinių fondų agentūrai. Nustatyta Projekto įgyvendinimo pabaiga
2013 m. kovo mėn.
10. Projekto ,,Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių studija ir prevencinių priemonių
planavimo krypčių nustatymas", projekto kodas Nr.VR1-4.3-VRM-02-V-05-002, finansavimo ir
administravimo sutartis 2011-06-16 d. Nr.VP1-4.3-VRM-02-V-05-002, įgyvendinimas
Įvykdžius supaprastinto atviro konkurso būdu viešąjį pirkimą, 2012-01-14 pasirašyta sutartis su UAB
,,Paslaugų vystymo grupė” dėl Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių vertinimo ir prevencinių
priemonių planavimo krypčių nustatymo galimybių studijų parengimo bei sociologinių tyrimų atlikimo
paslaugų teikimo. Vykdyta veikla pagal numatytas projektines veiklas, už jas atsiskaitoma Europos
struktūrinių fondų agentūrai. Nustatyta Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013 m. birželio mėn.

Programa Sveikatos sistemos valdymas 01.021
Priemonė 04-03-01 ,, Įgyvendinti investicinius sveikatos projektus”
11. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų,
vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas, įdegimas,
2011-05-25 Nr. S-98 technines įrangos įsigijimo investicijų projekto įgyvendinimo sutartis
Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi
į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir
psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496; 2010, Nr. 1578004; 2011, Nr. 89-4288) 2 punktu Valstybiniam psichikos sveikatos centrui buvo pavesta organizuoti
stebėsenos informacinės sistemos (toliau – ASIS) sukūrimą ir eksploatavimą, o nuo 2012 m. liepos 1 d.
vykdyti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų,
vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėseną. Investicinis projektas įgyvendintas ir sukurta
ASIS (ji pradėjo veikti nuo 2012-07-01), VPSC pradėjo vykdyti stebėseną ir vertinti nustatyta tvarka
gaunamus iš ASPĮ stebėsenos duomenis.
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Valstybinis psichikos sveikatos centras
2012-ųjų metų metinio veiklos plano ataskaita
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar
indelio vertinimo
kriterijai

Vertinimo kriterijaus
reikšmės

Metinis Įvykdy
planas
mas
01-02-01

1. Dalyvauti gerinant
visuomenės psichikos
sveikatos priežiūros
reglamentavimą,
įgyvendinti bei
metodiškai vadovauti
įgyvendinant
visuomenės psichikos
sveikatos gerinimo
priemones

Vertinimo kriterijų
planinių reikšmių
nepasiekimo/viršiji
mo priežąstys

Įvykdy
mo %
100

1.1. Dalyvavimas ir atstovavimas Lietuvai Europos Komisijos ir 2 renginiai per
tarptautinės organizacijos Mental Health Europe (Europos Komisijos ketvirtį
partnerio) renginiuose, skirtuose Europos Sąjungos šalių ekspertams;
dalyvavimas partnerio teisėmis PSO renginiuose visuomenės
psichikos sveikatos ir psichikos sveikatos priežiūros klausimais
1.2. Dalyvavimas Nacionalinės sveikatos tarybos darbe
1 posėdis per
ketvirtį
1.3. Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų
Spręstų klausimų
komiteto darbe
skaičius
1.4. Dalyvavimas Komisijos valstybės institucijų, pagal savo
1 posėdis
kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių
grupių veikla susijusius klausimus, veikloje
1.5. Asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimas pagal kompetenciją
Išnagrinėtų
prašymų (skundų)
skaičius
1.6. Dalyvavimas veikloje, vertinant Psichikos sveikatos priežiūros Parengtas keistinų
įstatymo poįstatyminius teisės aktus ***
ir papildomų teisės
aktų sąrašas

1

8

8

100

4

4

100

3

100

0

0

21

100

1

2012 m. komisijos
posėdžiai nebuvo
sušaukti

Teiktas LR Seimui
Psichikos sveikatos
priežiūros įstatymo
pakeitimo įstatymo

projektas 2012 m.
nebuvo nagrinėtas
1.7. Dalyvavimas darbo grupių veikloje, pasitarimuose, rengiant
teisės aktų, programų projektus bei kitus dokumentus:

Keistinų ir
papildomų teisės
aktų sąrašas
1.7.1. sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. Koordinuojami 2
V-58 sudarytos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės ES projektai
paramos lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos projektų
koordinavimo grupės veikloje(projekto ,,Alkoholio kontrolės politikos
vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas“
koordinavimo pogrupyje, projekto „Visuomenės psichikos sveikatos
rizikos veiksnių studija ir prevencinių priemonių planavimo krypčių
nustatymas“ koordinavimo pogrupyje);
1.7.2. LR Ministro Pirmininko 2011 m. spalio 25 d. potvarkiu Nr.272 Parengtas teisės
sudarytos darbo grupės bendros priklausomybės ligų prevencijos, akto projektas
gydymo reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo
koncepcijai parengti veikloje
1.7.3. sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. Parengtas teisės
V-4 sudarytos darbo grupės veikloje, rengiant Ligų, kuriomis akto projektas
sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose,
sąrašo projektą.
1.8. Renginių specialistams (visuomenės sveikatos, psichikos
sveikatos priežiūros) psichikos sveikatos, priklausomybės ligų
prevencijos klausimais organizavimas (seminarai, paskaitos):
1.8.1. kursų ,,Komandinio darbo mokymo programa“ psichikos Organizuoti 6
sveikatos priežiūros specialistams organizavimas;
specialistų grupių
mokymai
1.8.2. kursų ,,Psichikos sveikatos priežiūra bendrojoje medicinoje“ Organizuoti 2
sveikatos priežiūros specialistams organizavimas;
specialistų grupės
mokymai
1.8.3. sprendimų siekiamojo konsultavimo kursų psichikos sveikatos Organizuoti 13
priežiūros specialistams organizavimas;
specialistų grupių
mokymai
1.8.4. specializuotų anglų kalbos kursų psichikos sveikatos priežiūros Organizuoti 4
specialistams organizavimas;
specialistų grupių
mokymai
1.8.5. kompiuterinio raštingumo kursų psichikos sveikatos priežiūros Organizuoti 4
specialistams organizavimas
specialistų grupių
mokymai
1.9. Informacinės ir kitos medžiagos specialistams parengimas ir
skelbimas įstaigos interneto tinklalapyje:

2

100
2

2

100

1

1

100

1

1

100

100
6

6

100

2

2

100

13

13

100

4

4

100

4

4

100

1.9.1. informacinių biuletenių "Nėra sveikatos be psichikos Paskelbti 4
sveikatos" parengimas
biuleteniai internete
(1 per ketv.)
1.9.2. Informacinio leidinio PSO rekomenduojama rūkymo Informacinis
prevencijos tema parengimas ir patalpinimas VPSC interneto leidinys patalpintas
tinklapyje
interneto
tinklalapyje
www.vpsc.lt
1.9.3. Plakato apie psichikos sveikatos centruose dirbančių Plakatas patalpintas
specialistų teikiamas paslaugas parengimas ir išleidimas.
interneto
tinklalapyje
www.vpsc.lt
1.10. Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2013 metų
tarpinstitucinio veiklos plano vykdymas (2012 m. priemonių
įgyvendinimas pagal kompetenciją)*:
1.10.1. ,,1.1.1. Priemonė – organizuoti Vaikų psichikos sveikatos
koncepcijos projekto parengimą atsižvelgiant į tarptautinio projekto
„Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje Europos
Sąjungoje: veiksmingų politikų ir strategijų plėtra“ (CAMHEE)
rekomendacijas Europos Sąjungos valstybėms“**
1.10.2.
,,1.1.2.
Priemonė
–
organizuoti
teisės
aktų,
reglamentuojančių psichikos sveikatą, vertinimo studijos atlikimą ir
teisės aktų žinyno parengimą, drauge parengti rekomendacijas, kaip
derinti teisės aktus (valstybės ir savivaldos lygmeniu, įskaitant
tarpžinybinį bendradarbiavimą, ir tarptautiniu lygmeniu)“**
1.10.3. ,,1.2.1. Priemonė – parengti leidinį ,,Gerosios praktikos
pavyzdžiai. Smurto prevencija“*“
1.10.4. ,,1.2.2. Priemonė – organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo ir
tėvų konsultavimo programų, skirtų šeimoms, kuriose bent vienas iš
tėvų turi psichikos sutrikimą, šeimoms, kuriose bent vienas iš vaikų
turi psichikos sutrikimą, ir kitoms šeimoms, susiduriančioms su
psichikos sveikatos rizikos veiksniais, parengimą“**
1.10.5. ,,1.2.5. ,,Priemonė – organizuoti medžiagos, skirtos
visuomenės informavimo priemonių specialistams, apie susijusią su
psichikos sutrikimais medicinos etiką ir konfidencialumą
parengimą*“
1.10.6. ,,1.2.6. Priemonė – organizuoti socialinės reklamos, skirtos
psichikos sveikatos prevencijai, sukūrimą ir pateikimą visuomenei
(per televiziją ir (ar) kitas visuomenės informavimo priemones,

3

4

4

100

1

1

100

1

1

100

100
1

1

100

1

1

100

Nevykdyta (neskirtas
finansavimas)
1

1

100

Nevykdyta (neskirtas
finansavimas)
Nevykdyta (neskirtas
finansavimas)

mokyklose, darbo vietose ir panašiai)*“
1.10.7. ,,1.4.1. Priemonė – organizuoti psichikos sveikatos paslaugų
išlaidų efektyvumo vertinimo specifikacijos parengimą valstybės ir
savivaldos (įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą) lygmeniu*“
1.10.8. ,,1.6.1.Priemonė – vykdyti nuolatinę Psichikos sveikatos
strategijos įgyvendinimo stebėseną*“
1.11. Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–
2013 metų strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2013 metų
plano 1.2. priemonės ,,Įgyvendinti tikslines visuomenės sveikatos
stiprinimo ir profilaktikos priemones savivaldybėse“ vykdymas
1.11.1. Dalyvavimas renginiuose (Sveikatos apsaugos ministerijos Dalyvavimas 6
organizuojamuose susitikimuose) su savivaldybių ir savivaldybių renginiuose
visuomenės sveikatos biurais atstovais
02-01-01

Nevykdyta (neskirtas
finansavimas)
Nevykdyta (neskirtas
finansavimas)
100

6

6

100

2. Propaguoti sveiką
gyvenseną, psichikos
sveikatos ligų bei
priklausomybių
prevencijos žinias
2.1. Alkoholio ir tabako kontrolės 2012-2014 metų programos
(tarpinstitucinio veiklos plano) patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1080 (Žin., 2011,
Nr. 115-5415) priemonių įgyvendinimas pagal kompetenciją:
2.1.1. Per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais skleisti
informaciją apie alkoholio vartojimo ir rūkymo žalą sveikatai –
rengti ir platinti populiarias publikacijas apie tabako ir alkoholio
žalą sveikatai, organizuoti kampaniją Pasaulio dienai be tabako
paminėti (3.5. priemonė)
2.1.2. Skatinti rūkančiuosius mesti rūkyti ir teikti tokiems asmenims
pagalbą: surengti kampaniją, skirtą Tarptautinei nerūkymo dienai
paminėti (5.1. priemonė)
2.2. Kampanijos Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti,
skirtos plačiajai visuomenei bei specialistams dirbantiems psichikos
sveikatos srityje, organizavimas
2.3. Kampanijos Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti,
skirtos psichikos sveikatos specialistams, organizavimas
2.4. Tęstinės Bendrumo akcijos ,,Kalėdinis sveikinimas vienišam
žmogui“ vykdymas
2.5. Informacijos psichikos sutrikimų, priklausomybės ligų
prevencijos klausimais rengimas ir platinimas žiniasklaidoje,
sveikatos ugdymo renginiuose, internete:

4

100

Organizuota
kampanija

1

1

100

Organizuota
kampanija

1

1

100

Organizuota
kampanija

1

1

100

Organizuota
kampanija
Organizuota akcija

1

1

100

1

1

100
100

02-01-02

02-01-03

2.5.1. publikacijų visuomenei apie tabako ir alkoholio žalą sveikatai, Parengtos
parengimas(informaciniai leidiniai „Pasyvusis rūkymas“, „Jei norite informacijos
mesti rūkyti“, „Alkoholis žala ne tik sveikatai“);
(publikacijų,
straipsnių) internete
skaičius 4
2.5.2 publikacijų visuomenei psichikos sveikatos tema parengimas; Parengtos
informacijos
(publikacijų,
straipsnių) internete
skaičius 2
2.6. Renginių tikslinėms visuomenės grupėms (moksleiviams, Organizuoti 3
jaunimui, jų tėvams, pagyvenusiems žmonėms, visuomenei), skirtų renginiai
psichikos sveikatos, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo ir žalos sveikatai, kitų priklausomybių
prevencijai, organizavimas
2.7. Informacijos apie įstaigos veiklą rengimas, platinimas Informacija pateikta
žiniasklaidoje (specializuotiems medicinos, švietimo tinklalapiams ir interneto
periodiniams leidiniams), skelbimas įstaigos internetiniame tinklalapyje
tinklalapyje www.vpsc.lt, tinklalapio aptarnavimas
www.vpsc.lt
3. Vykdyti bendrąją,
3.1. Organizuoti akcijas, pažymint Tarptautinę kovos su narkomanija Organizuota 1
atrankinę, ir tikslinę
ir narkotikų kontrabanda dieną (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir akcija
prevenciją, skatinant
narkomanijos prevencijos 2010–2016 m. programos įgyvendinimo
savivaldybių
2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 2.1.5.
institucijų, asociacijų ir įgyvendinimas)
bendruomenių
iniciatyvas. Ypač daug
dėmesio skirti vaikų ir
jaunimo asmenybės
formavimui, prasmingo
gyvenimo sampratos
ugdymui, formuojant
neigiamą požiūrį į
psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimą,
atsižvelgiant į tikslinių
grupių asmenų amžių,
kultūrą, tradicijas, kitus
ypatumus
4. Įgyvendinti
4.1. Dalyvauti įgyvendinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Parengtas 1
psichoaktyvių
prevencijos programas, skirtas mokinių tėvams ar teisėtiems informacinis
medžiagų vartojimo
atstovams, ir rengti informacinius leidinius apie psichoaktyviųjų leidinys

5

4

4

100

2

2

100

3

3

100

100

1

1

100

1

1

100

02-02-02

prevencijos programas, medžiagų prevenciją, skirus mokinių tėvams ar teisėtiems atstovams
skirtas mokinių tėvams (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–
ar teisėtiems atstovams 2016 m. programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio
veiklos plano priemonės 2.5.2. įgyvendinimas)
5. Vykdyti stebėseną,
tyrimus ir kaupti
informaciją psichikos
sveikatos ir psichikos
sveikatos priežiūros
srityje
5.1. Psichikos sutrikimų stebėsenos vykdymas (psichikos sveikatos
priežiūros įstaigų 2011 m. ataskaitų surinkimas ir 2011 suvestinės
metinės ataskaitos parengimas)
5.2. Organizuoti informacinės sistemos sukūrimą 2011-2012 metais,
vykdyti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines, psichotropines
medžiagas, stebėseną ir duomenų analizę (Nacionalinės narkotikų
kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 m. programos
įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano
priemonės 4.1.4. įgyvendinimas)
5.2.1. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir
psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos(ASIS)
įdiegimo organizavimas:
5.2.2. ASPĮ specialistų (informacinės sistemos naudotojų) apmokymų
organizavimas
5.2.3. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir
psichotropines medžiagas stebėsenos vykdymas*
5.3. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto ,,Alkoholio
kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos
vertinimas“ vykdymas
5.4. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto
,,Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių studija ir
prevencinių priemonių planavimo krypčių nustatymas“ vykdymas
5.5. Informacijos apie 2011 m. savivaldybių, psichikos sveikatos
priežiūros įstaigų įgyvendintas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos priemones, projektus, programas surinkimas, analizė,
apibendrintos
informacijos
skelbimas
Centro
tinklalapyje
www.vpsc.lt

6

100

Pateikta suvestinė
metinė ataskaita

1

1

100
100

Patvirtintas ASIS
priėmimo ir
tinkamumo
eksploatuoti aktas
Apmokyta 40
specialistų
Surinkti stebėsenos
duomenys

100

40

40

100
100

Įgyvendinamas
projektas

100

Įgyvendinamas
projektas

100

Parengta
informacija apie
prevencijos veiklą
savivaldybėse
paskelbta

1

1

100

*Nors papildomas
finansavimas
neskirtas, priemonė
vykdyta.

02-02-03

03-01-06

tinklalapyje
www.vpsc.lt
5.6. Surinkti informaciją ir parengti Pasaulio sveikatos organizacijos Parengta ataskaita
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos trečiąją ataskaitą ir pateikti ją
PSO TKPK sekretoriatui
6. Užtikrinti sveikatos 6.1. Rinkti ir analizuoti informaciją apie asmenų, kurie kreipiasi į Surinkta ir
priežiūros paslaugų
asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų išanalizuota
prieinamumą ir kokybę vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, skaičių, informacija
asmenims, neteisėtai
sergamumą, ligotumą (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir
vartojantiems
narkomanijos prevencijos 2010–2016 m. programos įgyvendinimo
narkotines ir
2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 2.9.1
psichotropines
įgyvendinimas)
medžiagas
7. Didinti sveikatos
7.1. Parengti sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. Parengtas teisės
priežiūros socialinių
įsakymo Nr. V-653 ,,Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo akto projektas
paslaugų, programų,
priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių
kuriomis siekiama
preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos
sumažinti su narkotikų priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 90vartojimu ir rizikinga 3587) pakeitimo projektą (Nacionalinės narkotikų kontrolės ir
elgsena susijusius
narkomanijos prevencijos 2010–2016 m. programos įgyvendinimo
neigiamus
2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonės 2.12.4
medicininius,
įgyvendinimas)
socialinius,
ekonominius, teisinius
padarinius visuomenei
ir asmeniu, kokybę ir
prieinamumą

1

1

100

1

1

100

1

1

0

Įsakymo pakeitimo
projektas bus baigtas
ruošti 2013 m.

1090

668

61

Projekto dalies veiklų
vykdymas perkeltas į
2013 m. Projekto
vykdymo nustatyta
pabaiga 2013 m.
spalio mėn.

Kitų
finansavimo
šaltinių
lėšomis
vykdomos
priemonės
8. Projekto ,,Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa”, Kvalifikaciją kels
projekto kodas VP1-1.1-SADM-10-V-01-005, 2012 m. veiklų 1090 dalyvių
įgyvendinimas (Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo
ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo,
kvalifikacijos kėlimo programos priemonių, pavestų Valstybiniam
psichikos sveikatos centrui, vykdymas)
9. Projekto ,,Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio Įgyvendinamos

7

100

vartojimo daromos žalos vertinimas", projekto kodas Nr. VP1-4.3- Projekto veiklos
VRM-02-V-05-001, finansavimo ir administravimo sutartis 2011-0329 d. Nr.VP1-4.3-VRM-02-V-05-001, įgyvendinimas
10. Projekto ,,Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių Įgyvendinamos
studija ir prevencinių priemonių planavimo krypčių nustatymas", Projekto veiklos
projekto kodas Nr.VR1-4.3-VRM-02-V-05-002, finansavimo ir
administravimo sutartis 2011-06-16 d. Nr.VP1-4.3-VRM-02-V-05002, įgyvendinimas
Sveikatos sistemos valdymas 01.021
04-03-01

Įgyvendinti
investicinius
sveikatos projektus

11. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl Sukurta stebėsenos
psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines informacinė sistema
medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas, įdegimas,
2011-05-25 Nr. S-98 technines įrangos įsigijimo investicijų projekto
įgyvendinimo sutartis
*Priemonė bus vykdoma gavus papildomą finansavimą
**numatoma vykdyti ES paramos lėšomis
***veikla bus vykdoma Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymą

.
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