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PASAULINEI SVEIKATOS DIENAI SKIRTA
KONFERENCIJA
2008 m. balandþio 4 d. LR Seime
SAM Valstybinis psichikos sveikatos
centras ir Nacionalinë sveikatos taryba organizavo konferencijà 2008 m.
 BLAIVYBËS METAI: ALKOHOLIS IR PSICHIKOS SVEIKATA, skirtà Pasaulinei sveikatos dienai ir Blaivybës metams paminëti.
Gausiai susirinkusiems konferencijos dalyviams  psichikos sveikatos
ir priklausomybës ligø centrø darbuotojams, savivaldybiø prevencinio darbo grupiø, bendruomeniø sveikatos
tarybø atstovams, sveikatos prieþiûros
ir ugdymo specialistams, moksleiviams, nevyriausybiniø organizacijø
nariams  sveikinimo þodá tarë LR
Seimo narës Birutë Vësaitë ir prof.
Vida Marija Èigriejienë, Nacionalinës
sveikatos tarybos pirmininkas prof.
Juozas Pundzius.
Praneðimus konferencijoje skaitë
Pasaulio sveikatos organizacijos biuro
Lietuvoje vadovas doc., dr. Robertas
Petkevièius, pristatæs alkoholio politikà PSO Europos regione. Jis
pabrëþë, kad alkoholis iðlieka pagrindinë visuomenës sveikatos problema
Europoje ir yra vienas pagrindiniø ligos rizikos veiksniø tiek iðsivysèiusiose, tiek besivystanèiose ðalyse.
2005 m. duomenimis gryno alkoholio daugiausiai (13,0819,30 l) suvartojama Rusijoje bei senosiose Europos ðalyse: Vokietijoje, Prancûzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir kt.,
kiek maþiau (9,4713,08 l) Lenkijoje,
Suomijoje, Anglijoje, Italijoje, JAV
bei Lietuvoje. Nenuostabu, kad tuose
regionuose ir ligø, susijusiø su alkoholiu, procentas didþiausias. Paskaièiuota, kad suaugæs europietis vidutiniðkai iðgeria 12,1 litro gryno alkoholio per metus (áskaitant ir neregistruotus gërimus), o PSO Europos
regionas alkoholio suvartoja daugiausiai pasaulyje  dvigubai daugiau,
negu pasaulio vidurkis  5,8 litro
gryno alkoholio.

KMU Profilaktinës medicinos
katedros lektorius Aurelijus Veryga kalbëjo apie alkoholio vartojimo pokyèius Lietuvoje ir uþdavinius 2008-iesiems  Blaivybës
metams. 2007 m. Valstybinio
psichikos sveikatos centro uþsakymu KMU atlikus tyrimà, gauta,
kad þalingo alkoholio vartojimo
paplitimas Lietuvoje didþiausias
tarp 2534 m. amþiaus moterø
(14,3 %) ir tarp 3544 m. amþiaus

vyrø (43,3 %). A. Verygos teigimu,
2008-iesiems metams pagrindiniai
siekiai yra ðie: tinkamai iðnaudoti
Blaivybës metams Vyriausybës
patvirtintos programos galimybes;
stiprinti ir plësti nevyriausybiná
judëjimà ðioje srityje sukuriant pakankamà atsvarà verslo spaudimui;
plësti tarptautiná bendradarbiavimà
siekiant savo tikslus atstovauti Europos lygmeniu; iðlaikyti, átvirtinti ir
plësti jau esamus alkoholio kontrolës
politikos pokyèius
(reklamos apribojimus, akcizo didinimà); pradëti diskusijas dël sistemingo
privalomojo sveikos
gyvensenos ugdymo
mokyklose; skatinti
visuomenës nepakantumà nelegaliai alkoholio gamybai ir
prekybai; aktyviai
skleisti informacijà
apie alkoholio þalà
visuomenei.

Blaivybës metø programos tikslus,
uþdavinius bei priemones pristatë
Valstybinio psichikos sveikatos centro
direktorë Ona Davidonienë. Apie ðvietimà kaip priemonæ blaivybës ir sveikos gyvensenos skatinimui kalbëjo
Ðvietimo ir mokslo ministerijos
Bendrojo ugdymo departamento direktoriaus pavaduotojas Rolandas Zuoza.
Konferencijoje buvo pagerbti ir apdovanoti videoklipo konkurso Bûk
blaivus!, skirto jaunimo þalingø
áproèiø prevencijai bei blaivybës idëjø
sklaidai, nugalëtojai bei dalyviai. Jais
1-oje amþiaus grupëje (iki 16 metø)
tapo: Alytaus jaunimo centro moksleiviai, sukûræ videoklipà Jaunystë  senatvë (I vieta), Vilniaus Salomëjos
Nëries gimnazistës, kûrinëlyje Atspindys pavaizdavusios, kaip nuo neblaivaus asmens kenèia aplinkiniai (II
vieta), bei Kauno rajono akademijos
Ugnës Karvelis gimnazijos atstovë
Akvilë Arlauskaitë, sukûrusi klipà
Vienas?!(III vieta), akcentuojantá,
kaip pasikeièia gyvenimas po pirmo
dûmo ir alkoholio pavartojimo. Paskatinamasis prizas skirtas Radviliðkio
Dariaus ir Girëno vidurinës mokyklos
moksleiviams, ásigilinusiems á alkoholio daromà þalà sveikatai.
2-oje amþiaus grupëje (nuo 16 metø)
nugalëtojais tapo: Ukmergës Antano
Smetonos gimnazistas Mantas Butkus,
sukûræs lakoniðkà klipà Laðas (I vieta), Plungës Senamiesèio vidurinës
mokyklos moksleivës ir jø kûrinys
Gyvenimo bagaþas (II vieta), skatinantis rinktis teisingà gyvenimo kelià,
bei Ðilutës 1-osios gimnazijos atstovai
su kûrinëliu Vienas þingsnis iki...,
áspëjanèiu apie tykanèius pavojus (III
vieta). Paskatinamasis prizas atiteko
Vilniaus Radvilø gimnazijos atstovams
uþ klipà Gyvenimas kaip stiklinë,
kuriame pabrëþiama þmogaus pasirinkimo galimybë.
Visiems konkurso dalyviams buvo
áteikti padëkos raðtai ir atminimo dovanëlës.
Moksleiviai pasidþiaugë jiems
pasiûlyta kûrybine prevencinio darbo
forma bei iðreiðkë pageidavimà ir ateityje dirbti panaðiais metodais, kurie yra
patrauklesni uþ suaugusiøjø pamokymus.
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