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2007 m. Valstybinio psichikos sveikatos centro
atlikti tyrimai
Apklausa alkoholio vartojimo áproèiams iðtirti
2007 m. atlikta reprezentatyvi anketinë
Lietuvos gyventojø apklausa, kurios tikslas
 iðtirti gyventojø alkoholio vartojimo
áproèius ir nustatyti, kokia gyventojø dalis
þalingai vartoja alkoholinius gërimus. UAB
,,RAIT apklausë 3302 15-74 m. nuolatiniø
Lietuvos gyventojø. Tyrimui panaudotas
Pasaulio sveikatos organizacijos AUDIT
klausimynas.
Tyrimo duomenø mokslinæ analizæ
atliko dr. Aurelijus Veryga, Kauno
medicinos universiteto Profilaktinës
medicinos katedros lektorius. Nustatyta,
kad þalingai alkoholinius gërimus vartoja
treèdalis 15-74 metø amþiaus vyrø ir 9,5
proc. to paties amþiaus Lietuvos moterø.
Daugiausia, 14,3 proc., þalingai alkoholá
vartojanèiø moterø buvo 25-34 metø
amþiaus grupëje. Ypaè neramina tai, kad
þalingai alkoholá vartojo net 43 proc. 35-

44 m. amþiaus vyrø. Paþymëtina, kad ir
paèioje jauniausioje amþiaus grupëje kas
ketvirtas vyras alkoholá vartojo þalingai.
Ir vyrø, ir moterø grupëje nustatyta, kad
þalingai alkoholá vartojantys gyventojai
pasiþymëjo didesniu depresiðkumu,
daþniau, nei saikingai vartojantieji alkoholá,
galvojo apie saviþudybæ, kûrë konkreèius
planus ir bandë þudytis, daþniau nurodë per
pastaruosius 12 mën. turëjæ traumø,
apsinuodijimø, suþeidimø.
Ávertinti vidutiniðkai apklaustø gyventojø
iðleidþiami pinigai alkoholiniams gërimams
ásigyti per mënesá: 15-74 m. amþiaus vyrai
iðleido 48,72 Lt, dvigubai maþiau tos paèios
amþiaus grupës moterys - 18,06 Lt.
Daugiausia alkoholiniams gërimams ásigyti
per mënesá iðleido 25-34 m. vyrai (64,36
Lt) ir tos paèios amþiaus grupës moterys
(27,60 Lt).

Tyrimas finansuotas Valstybës alkoholio kontrolës programos lëðomis.
Gyventojai pritaria alkoholio reklamos draudimui
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Valstybinio psichikos sveikatos centro ir Kauno medicinos universiteto Biomedicininiø
tyrimø instituto iniciatyva atliktas alkoholio reklamos intensyvumo ir ðalies gyventojø
poþiûrio á alkoholio reklamà tyrimas.
Siekiant ávertinti ðalies gyventojø poþiûrá á alkoholio reklamà atlikta reprezentatyvi
gyventojø apklausa. UAB ,,RAIT apklausë 1104 15-74 m. nuolatinius Lietuvos
gyventojus.
Pav. Ar pritartumëte alkoholiniø gërimø reklamos draudimui? (N=1104)
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Tyrimo rezultatai. Alkoholio reklamos draudimui pritartø beveik pusë visø respondentø (47%), treèdalis
respondentø draudimui nepritartø, o 22% apie draudimà nuomonës neturi.
Nustatyta, kad reklamos draudimui labiau pritartø moterys, 3544 m. ir vyresni kaip 65 m. respondentai, tarnautojai
ir pensininkai.
Tiriant alkoholio reklamos intensyvumà, apskaièiuota, jog per vienà mënesá alkoholio reklamos þiniasklaidoje
(TV, spaudoje, radijuje, lauko reklamoje, internete) GROSS 1 iðlaidos siekë 9 906 536 Lt . Ið jø didþiausia dalis
iðleidþiama alkoholio reklamai per televizijà 8619768 Lt. 2007 m. rugsëjo mën. alkoholio reklamos trukmë per TV
kanalus sudarë 88,805 min., ið viso uþfiksuotos 4380 transliacijos.
Tyrimas finansuotas Valstybës alkoholio kontrolës programos lëðomis.
1
GROSS iðlaidos  tai reklamos skelbimo þiniasklaidoje iðlaidos, skaièiuojamos naudojant oficialius þiniasklaidos tiekëjø kainininkus,
neatsiþvelgiant á jokias galimas apimties ar kitas nuolaidas, kurias þiniasklaidos tiekëjai gali suteikti reklamos uþsakovams.

Vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medþiagas, teikiamø paslaugø sveikatos prieþiûros ástaigose
kokybinis tyrimas
Tyrimas buvo nukreiptas á paslaugø teikimo vaikams organizavimo metodologinës koncepcijos
tobulinimà, psichoaktyviø medþiagø vartojimo prevencijos ir
gydymo klausimai buvo vertinami
visuomenës sveikatos kontekste.
Tyrimà vykdë VðÁ ,,MTVC. Tyrimas atliktas taikant kompleksinæ
metodologijà: atlikta kokybinë
teisës aktø apþvalga. Lietuvoje
publikuotø mokslinio ir taikomojo pobûdþio straipsniø analizë.
Ávertinus paslaugø teikimo prielaidas buvo atlikti pusiau struktûruoti
interviu su ðioje srityje dirbanèiais
ekspertais (dalyvavo 26 ekspertai:
vadovai, gydytojai psichiatrai, psichologai, vaikø gydytojai). Gauti
rezultatai buvo struktûrizuoti pagal Stiprybiø, silpnybiø, grësmiø
ir galimybiø (SSGG) metodà.
Identifikuotø problemø analizë ir
ðiø problemø sprendimo bûdø or-

ganizuojant paslaugø teikimà vertinimas buvo atliktas, atsiþvelgiant á
uþsienio ðalyse mokslinius árodymus
teikianèius ðaltinius.
Apibendrinant ekspertø iðsakytas
nuomones, pastebima, kad teikiant
paslaugas vaikams, vartojantiems
psichikà veikianèias medþiagas, Lietuvoje trûksta sistematiðkumo ir aktyvumo, o gydymo paslaugø prieinamumas daugiausia priklauso nuo
atskirø ástaigø arba profesionalø iniciatyvos ir poþiûrio. Apklausti ekspertai iðskyrë kompleksinës pagalbos
prieinamumo problemà, kurià lemia:
informacijos prieinamumo apribojimas, geografinio, fizinio prieinamumo apribojimas, profesinio prieinamumo problema, metodologinio
prieinamumo apribojimas.
Tyrime didesnis dëmesys buvo
skiriamas sisteminëi, konceptualiajai, metodologinëi paslaugø teikimo sàrangai iðaiðkiniti. Atliktas

vakarø ðaliø (JAV ir Didþiosios Britanijos) ir Lietuvos praktikos teikiant
paslaugas vaikams palyginimas ir
pateiktos rekomendacijos, kokio
pobûdþio organizaciniø priemoniø verta imtis, siekiant veiksmingesnës
sveikatos prieþiûros.
Kuriant nuoseklià paslaugø teikimo
sistemà rekomenduojama ágyvendinti
ðiuos pokyèius: gerinti informavimà
apie teikiamas paslaugas; plëtoti asmens sveikatos prieþiûros ástaigø dalyvavimà vertinant vaikø psichoaktyviø
medþiagø vartojimo rizikà; mokyti
sveikatos prieþiûros specialistus, ypaè
dirbanèiuosius pirminës sveikatos
prieþiûros grandyje, trumpos intervencijos strategijø, tikslinti teisës aktus,
reguliuojanèius sveikatos prieþiûros
paslaugø teikimà vaikams, vartojantiems psichikà veikianèias medþiagas ir
kt.

Tyrimas finansuotas ið Nacionalinës narkotikø kontrolës ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programos
ágyvendinimo 2007 m. priemonëms ágyvendinti skirtø lëðø.
Serganèiøjø depresija arba ðizofrenija gyvenimo kokybës ir dvasingumo tyrimas
Valstybinio psichikos sveikatos
centro uþsakymu tyrimà atliko
Vytauto Didþiojo universiteto profesorius A. Goðtautas. Pagrindinis
darbo tikslas buvo - nustatyti asmenø, kuriems diagnozuota ðizofrenija arba depresija, vyrø ir moterø, besikreipianèiø á pirminës

psichikos sveikatos prieþiûros centro specialistus su sveikata susijusius
gyvenimo kokybës ypatumus, sugretinus gautus duomenis su populiacijos GK rodikliais ir Pasaulinës
Sveikatos Organizacijos (PSO)
standartais. Darbe taikyta WHOQOL-100 metodika. Remiantis tyri-

mo duomenimis, serganèiøjø ðizofrenija ir depresija vyrø ir moterø respondentø gyvenimo kokybë skiriasi nuo
populiacijos grupës blogesniais fizinës,
psichologinës, nepriklausomumo, socialiniø santykiø bendros gyvenimo
kokybës rodikliais ir silpnesniu moterø
dvasingumo rodikliu.
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