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VPSC DARBUOTOJØ STAÞUOTË HELSINKYJE
Ðiø metø vasario 18-22 d. Helsinkyje
(Suomija) pagal Ðiaurës ðaliø ministrø tarybos biuro Lietuvoje vykdomà ir remiamà
programà ,,Praktika ðiaurës ðaliø institucijose staþavosi Valstybinio psichikos
sveikatos centro Priklausomybës ligø skyriaus vedëja Aurelija Èepulytë ir Informacijos ir ryðiø sk. vyr. specialistë Jelena
Stanislavovienë. Ðios programos tikslas 
stiprinti bendradarbiavimà tarp Ðiaurës ir
Baltijos ðaliø institucijø. Pagal Ðiaurës ðaliø
alkoholio ir narkotikø tyrimø centro (NAD)
sudarytà programà Helsinkyje apsilankyta
Suomijos Socialiniø reikalø ir sveikatos
ministerijos ásteigtose institucijose,
dirbanèiose psichikà veikianèiø medþiagø
vartojimo prevencijos bei moksliniø tyrimø
srityse:
Nacionaliniame socialiniø ir sveikatos
moksliniø tyrimø ir plëtros centre
(STAKES). Ðis centras atlieka mokslinius
tyrimus, priþiûri sveikatos, socialinës

statistikos registrus, vertina sveikatos ir socialiniø sektoriø politikà. Daugiau informacijos www.stakes.fi. Susitikimø su STAKES
mokslininkais metu pristatyta priklausomybës ligø situacija Lietuvoje, Valstybinio
psichikos sveikatos centro veiklos sritys ir
vykdyti tyrimai, susipaþinta su Suomijoje
ágyvendinamais alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolës projektais.
Suomijos profesinës sveikatos institute
(FIOH). Tai yra mokslininkø ir specialistø
organizacija, dirbanti darbo saugos ir sveikatos srityje. Ðio instituto organizuojamuose
mokymuose asmens sveikatos prieþiûros
ástaigø (profesinës sveikatos sistemoje) specialistai yra mokomi alkoholio priklausomybës trumpos prevencijos/intervencijos principø. Tiriamos darbovieèiø, institucijø ir
organizacijø problemos, susijusios su
darbuotojø alkoholio vartojimu. Remiantis
ðiø tyrimø rezultatais planuojama sukurti
ankstyvos alkoholio problemø prevencijos/

Tel. 85 249 99 76
el.p.: aura@vpsc.lt

INFORMACIJOS IR
RYÐIØ SKYRIUS
Tel. 85 249 08 17
el.p.: janina@vpsc.lt

Daugiau informacijos
galima rasti VPSC
interneto puslapyje:
http:/www.vpsc.lt
Aurelija Èepulytë su Ðiaurës ðaliø alkoholio ir narkotikø tyrimø centro darbuotojais (NAD).

intervencijos darbovietëse modelá.
Iðsamesnë informacija www.ttl.fi.
Nacionaliniame Visuomenës
sveikatos institute (KTL), kurio
veikla apima mokslinius tyrimus,
ekspertizes, gyventojø sveikatos
stebësenà, visuomenës sveikatos
paslaugas, mokymus ir kt. Daugiau informacijos apie Nacionaliná
visuomenës sveikatos institutà
www.ktl.fi. Apsilankymo metu
David Sinclair pasidalino asmenine patirtimi tiriant Naltreksono
efektyvumà ir perspektyvas alkoholio ir kitoms priklausomybëms
gydyti. Medicinos mokslø daktaras Mauri Aalto supaþindino su
trumpø intervencijø taikymo
pirminëje sveikatos prieþiûroje
nauda ir moksliniais tyrimais,
vykdomais siekiant ávertinti ðiø
intervencijø efektyvumà bei skatinti jø taikymà. Susipaþinta su
nauju teisës aktu, reglamentuojanèiu pakaitinio palaikomojo gydymo priklausomiesiems nuo opioidø taikymà Suomijoje. 2007 m.
Suomijoje pakaitiniame palaikomajame gydyme dalyvavo per
1000 pacientø, ið jø 450 gydyti
kombinuotu buprenorfino ir naloksono preparatu Suboxone, 150
pacientø - buprenorfinu ir 530
metadonu. Pakaitinis palaikomasis gydymas taikomas ir laisvës
atëmimo vietose.
Apsilankyta visuomeninëse
A-Clinic foundation ástaigose, kuriose teikiamos nemokamos
priklausomybës ligø gydymo ir
reabilitacijos paslaugos. Suomijoje ðiuo metu veikia 19 A-Clinic

Jelenos Stanislavovienës pristatymas Nacionaliniame socialiniø ir sveikatos
moksliniø tyrimø ir plëtros centre (STAKES).

fondo ástaigø, ið jø: Jarvenpaa socialinë priklausomybës ligø ligoninë, 14
A klinikø ir 4 jaunimo centrai. Pagrindinis ðiø ástaigø tikslas - kovoti
su priklausomybe nuo alkoholio bei
kitomis priklausomybëmis formomis. Ið viso jose per metus vidutiniðkai apsilanko 30000 klientø. Jarvenpaa socialinës priklausomybës
ligø ligoninëje veikia 90 lovø stacionaras, teikiamos gydymo ir socialinës reabilitacijos paslaugos. Nauja
buvo tai, kad ligoninëje yra ásteigti
ðeimø reabilitacijos bei moksliniø
tyrimø skyriai. Visuomenei fondas
A-Clinic paslaugos teikia internetu
bei mobiliaisiais telefonais (Promille
SMS service).

Puslapyje www.paihdelinkki.fi galima rasti alkoholio vartojimo dienoraðtá,
patarimø apie alkoholio vartojimo
maþinimà, AUDIT testà rizikingo alkoholio vartojimo ásivertinimui. Ði
informacija pateikiama ir rusø kalba.
Informacijà ir patirtá, gautà apsilankymo metu, Valstybinio psichikos
sveikatos centro darbuotojai numato
pritaikyti savo darbinëje veikloje, pasinaudoti tyrimø metodikomis ir iðleistø
leidiniø pavyzdþiais. Naujai uþmegzti
kontaktai leis konsultuotis su Suomijos mokslininkais iðkylanèiais klausimais, pasinaudoti jø patirtimi ir, esant
galimybei, ásitraukti á bendrus projektus.

NAUJIENOS
2008 metø kovo 18 d. LR Sveikatos apsaugos ministerija organizavo informaciná seminarà, skirtà antrosios
Bendrijos veiksmø sveikatos srityje programos (2008-2013 m.) 2008 metø darbo plano ágyvendinimo Lietuvoje
klausimams aptarti.
Valstybinio psichikos sveikatos centro Informacijos ir ryðiø skyriaus vyriausioji specialistë bei CAMHEE projekto
koordinatorë Jurgita Sajevièienë su informacinio seminaro dalyviais pasidalino ágyta patirtimi vadovaujant Europos
Sàjungos finansuojamam projektui bei pristatë vykdomà projektà.
Kovo 27 d. ávyko ðalies moksleiviø videoklipo konkurso Bûk blaivus!, skirto jaunimo þalingø áproèiø prevencijai
bei blaivybës idëjø sklaidai darbø vertinimo komisijos posëdis, kuriame aptarti 35 konkursiniai kûrinëliai ir iðrinkti
nugalëtojai. Pagerbimo ir apdovanojimo ðventë ávyks LR Seime balandþio 4 d.
Leidëjas: Valstybinis psichikos sveikatos centras, Juridiniø asmenø registras, kodas 195551645, Parko g. 15, LT-11205, Vilnius,
tel. +37052671811, faks. +37052670080, el.paðtas: info@vpsc.lt. Tiraþas  100 vnt.

