ISSN 1822-735X

Valstybinio psichikos sveikatos centro informacinis biuletenis Nr. 3 2007 m. rugsëjo mën.

VPSC
kontaktai:
ADMINISTRACIJA
Tel. 85 267 18 11
el.p.: info@vpsc.lt

PSICHIKOS
SVEIKATOS
SKYRIUS
Tel. 85 267 17 97
el.p.: rolanda@vpsc.lt

PRIKLAUSOMYBËS
LIGØ SKYRIUS
Tel. 85 267 18 11
el.p.: aura@vpsc.lt

Tarptautinë konferencija
SUTELKIME EUROPOS ÐALIØ JËGAS PSICHIKOS
SVEIKATOS PREVENCIJAI IR SKATINIMUI
Barselona,
2007 m. rugsëjo 13-15 d.
2007 m. rugsëjo 13-15 dienomis Barselonoje
vyko tarptautinë konferencija Sutelkime Europos
ðaliø jëgas psichikos sveikatos prevencijai ir
skatinimui, kurià organizavo Katalonijos
vyriausybës Sveikatos departamentas bei IMHPA
(Europos ðaliø tinklas psichikos sveikatos
skatinimui bei psichikos sveikatos sutrikimø
prevencijai).
Konferencijos praneðimai buvo suskirstyti á 7
pogrupius:
 Vaikø ir paaugliø psichikos sveikatos
prevencija bei skatinimas;
 Depresijø ir saviþudybiø prevencija;
 Politika, strategijos;
 Parama vykdant psichikos sveikatos
prevencijà bei skatinimà;
 Tarpininkai, pagalbininkai;
 Socialinis átraukimas bei galiø suteikimas;
 Psichikos sveikatos prevencija bei skatinimas:
padëtis Ispanijoje.
Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinis
psichikos sveikatos centras nuo ðiø metø sausio
1 d. pradëjo vadovauti tarptautiniam projektui
Vaikø ir paaugliø psichikos sveikata Europos
Sàjungoje po plëtros: efektyvios politikos ir

praktikø sukûrimas (toliau  CAMHEE). Projekto
partneriai buvo pakviesti dalyvauti konferencijoje
Barselonoje ir parengti vienà praneðimø sesijà.
Ðiai sesijai buvo suteiktas projekto pavadinimas
 Vaikø ir paaugliø psichikos sveikata Europos
Sàjungoje po plëtros (CAMHEE), o jai pirmininkavo
projekto vadovë, Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorë Ona
Davidonienë bei projekto mokslinis vadovas, VU
Psichiatrijos klinikos docentas Dainius Pûras.
Sesijoje buvo skaitomi praneðimai tema
Þalojanèio ir save þalojanèio elgesio prevencija
mokyklose. CAMHEE projekte ðià sritá tyrinëja ir
analizuoja Ðeðtasis darbo paketas, kuris taip ir
vadinasi, tad praneðimus konferencijoje skaitë ðio
darbo paketo atstovai  Robertas Povilaitis (Lietuva),
Cseslaw Czabala (Lenkija), Laima Bulotaitë
(Lietuva), Franz Baro (Belgija), Krsystof
Ostaszewski (Lenkija).
Daugiau informacijos apie Barselonoje vykusià
tarptautinæ konferencijà galite rasti adresu
www.gencat.net/salut/imhpa/Du32/html/en/Du32/
index.html
Daugiau informacijos apie Sveikatos apsaugos
ministerijos Valstybinio psichikos sveikatos centro
vadovaujamà tarptautiná projektà rasite adresu
www.camhee.eu

INFORMACIJOS IR
RYÐIØ SKYRIUS
Tel. 85 267 03 78
el.p.: janina@vpsc.lt

Daugiau informacijos
galima rasti VPSC
interneto puslapyje:
http:/www.vpsc.lt
CAMHEE projekto atstovai tarptautinëje konferencijoje Sutelkime Europos ðaliø jëgas
psichikos sveikatos prevencijai bei skatinimui.

NAUJIENOS
Nuo 2008 m. spalio mën. ásigalios
nauja asmenø, besikreipianèiø á
sveikatos prieþiûros ástaigas dël
psichikos ir elgesio sutrikimø,
vartojant narkotines ir psichotropines medþiagas, stebësenos
tvarka
Sveikatos apsaugos ministras
2007 m. rugpjûèio 1 d. ásakymu
Nr. V-636 patvirtino Asmenø, kurie
kreipiasi á asmens sveikatos
prieþiûros ástaigas dël psichikos ir
elgesio
sutrikimø,
vartojant
narkotines ir psichotropines
medþiagas, stebësenos tvarkos
apraðà (Þin., 2007, Nr. 88-3496). Ðá
apraðà parengë Sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. liepos 1 d. ásakymu
Nr. V-566 sudaryta tarpinstitucinë
darbo grupë. Nauja stebësenos tvarka ásigalios nuo 2008 m. spalio 1 d.
Stebësenos tikslas  patikimos
informacijos apie paslaugø gavëjus,
kurie pirmà kartà gyvenime ir / ar
pakartotinai kreipiasi á sveikatos
prieþiûros ástaigas pagalbos dël
priklausomybës nuo narkotikø,
duomenø rinkimas, kaupimas,
analizë ir vertinimas. Vykdant
stebësenà bus galima nustatyti
narkotikø vartojimo ir su jø vartojimu
susijusios rizikingos elgsenos ir
naudojimosi gydymo paslaugomis
(paslaugø poreikio) tendencijas,
vertinti sveikatos prieþiûros ástaigø
finansiniø ir þmogiðkøjø iðtekliø
poreiká, planuoti ir vertinti paslaugas
narkotikø vartotojams.
Ðiuo ásakymu patvirtinta nauja
Asmenø, kurie kreipiasi á asmens
sveikatos prieþiûros ástaigas dël
psichikos ir elgesio sutrikimø,
vartojant narkotines ir psichotropines
medþiagas, statistinë apskaitos
forma Nr. 025-6/a ir jos pildymo
instrukcija. Jà privalës pildyti visos
asmens sveikatos prieþiûros ástaigos,
turinèios teisæ teikti psichiatrijos,
priklausomybës ligø psichiatrijos,
psichoterapijos, vaikø ir paaugliø
psichiatrijos sveikatos prieþiûros
paslaugas kiekvienam asmeniui,
kuris kreipësi á sveikatos prieþiûros
ástaigà dël priklausomybës nuo

narkotikø gydymo ir gavo paslaugas
pagal kiekvienà gydymo epizodà.
Uþpildytas formas ástaigos pateiks
Valstybinei ligoniø kasai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos nustatytu
elektroniniø duomenø teikimo formatu.
Uþ duomenø analizæ, apibendrinimà ir
iðvadø pateikimà atsako Valstybinis
psichikos sveikatos centras.
Ádiegus ðià tvarkà bus
ágyvendintas priklausomybës nuo
narkotiniø ir psichotropiniø medþiagø
gydymo paslaugø poreikio rodiklis 
vienas ið penkiø Europos narkotikø ir
narkomanijos stebësenos centro
epidemiologiniø rodikliø, kuriuos turi
ádiegti ES ðalys narës.

Patvirtinta nauja Pakaitinio gydymo
skyrimo ir taikymo priklausomybei
nuo opioidø gydyti, tvarka
Sveikatos apsaugos ministras
2007 m. rugpjûèio 6 d. ásakymu Nr. V653 patvirtino Pakaitinio gydymo
skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo
opioidø gydyti ir Pakaitiniø opioidiniø
vaistiniø preparatø iðraðymo, iðdavimo,
laikymo ir apskaitos asmens sveikatos
prieþiûros ástaigose tvarkos apraðus
(Þin., 2007, Nr. 90-3587). Ðá dokumentà
parengë Sveikatos apsaugos ministro
2006 m. liepos 10 d. ásakymu Nr. V-593
Dël darbo grupës sudarymo
priklausomybës nuo opioidø pakaitinio
gydymo ir detoksikacijos Subutexu
(Buprenorfinu) skyrimo tvarkos apraðui
ir gydymo metodikai parengti sudaryta
darbo grupë.
Pakaitinio gydymo skyrimo ir
taikymo priklausomybei nuo opioidø
gydyti tvarkos apraðas reglamentuoja
pakaitinio gydymo metadonu ir
buprenorfinu skyrimo tikslus ir pakaitinio
gydymo organizavimo bei finansavimo
tvarkà. Tvarkos apraðas skirtas asmens
sveikatos prieþiûros ástaigø specialistams, atsakingiems uþ priklausomybës nuo opioidø pakaitinio gydymo
paslaugø
teikimà.
Pakaitinio
palaikomojo gydymo paslaugas galës
teikti asmens sveikatos preþiûros
ástaigos, turinèios galiojanèià psichikos
sveikatos prieþiûros licencijà. Lietuvoje
pakaitiniam gydymui bus leidþiama skirti
ne tik metadonà bet ir buprenorfino
hidrochloridà.

Sveikatos prieþiûros ástaigos turës
vertinti pakaitinio palaikomojo gydymo
efektyvumà pagal Pakaitinio palaikomojo
gydymo efektyvumo vertinimo anketà ir
parengti apþvalgà, kurià kartà per metus
reikës pateikti Valstybiniam psichikos
sveikatos centrui.
Pagal patvirtintà apraðà pakaitiná
gydymà psichikos sveikatos centrai taiko
draustiesiems privalomuoju sveikatos
draudimu ið jiems skiriamø PSDF lëðø.
Priklausomybës ligø centrai  savø biudþetø.
Nedraustiems asmenims pakaitiniai
opioidiniai vaistiniai preparatai ir narkotikø
nustatymo testai apmokami ið savivaldybës,
apskrièiø biudþetø, kitø programø.
Dokumentas parengtas atsiþvelgiant
á Pasaulio sveikatos organizacijos, Jungtiniø
Tautø AIDS programos ir Jungtiniø Tautø
narkotikø ir nusikaltimø biuro 2004 m.
patvirtintà bendrà dokumentà Substitucinë
palaikomoji terapija priklausomybës
opioidams vadyboje ir ÞIV prevencija bei
vadovaujantis priklausomybës ligø gydymà
reglamentuojanèiais teisës aktais.
Patvirtinus ðiuos apraðus, netenka
galios Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos 1997 m. gruodþio 22
d. ásakymas Nr. 702 Dël substitucinës
terapijos
taikymo
sergantiems
priklausomybe nuo opioidø tvarkos
patvirtinimo (Þin., 1998, Nr. 13-326) ir
tolesni ðio ásakymo pakeitimai; sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. balandþio 11 d.
ásakymà Nr. V- 256 Dël pakaitinio gydymo
skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo
opioidø gydyti ir pakaitiniø opioidiniø vaistiniø
preparatø iðraðymo, iðdavimo, laikymo ir
apskaitos asmens sveikatos prieþiûros
ástaigose tvarkos apraðø patvirtinimo.

Pakeisti Priklausomybës ligø gydymo ir
reabilitacijos standartai
Siekiant uþtikrinti, kad bûtø efektyviau
vykdomas pakaitinis gydymas (abstinencijos
gydymas ir pakaitinis palaikomasis
gydymas) pakaitiniais opioidiniais vaistiniais
preparatais, iðleistas Sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. rugpjûèio 6 d. ásakymas
Nr. V-652 Dël Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
geguþës 3 d. ásakymo Nr. 204 Dël
priklausomybës ligø gydymo ir reabilitacijos
standartø patvirtinimo pakeitimo (Þin.,
2007, Nr. 90-3586).
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