ISSN 1822-735X

Valstybinio psichikos sveikatos centro informacinis biuletenis Nr. 5 2007 m.gruodþio 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

Kalëdinis sveikinimas vieniðam þmogui
Artëja didþiausia metø ðventë - Kalëdos. Ar ruoðdamiesi
joms, rinkdami dovanëles artimiesiems, sësdami prie
smagaus vaiðiø stalo susimàstote, jog uþ baltø ligoninës
palatos sienø lieka tie, kuriems sveikata neleidþia bûti
kartu su savo artimaisiais?
LR Sveikatos apsaugos ministerija bei Valstybinis
psichikos sveikatos centras kvieèia visas atviras ðirdis
prisijungti prie antrus metus organizuojamos akcijos
Kalëdinis sveikinimas vieniðam þmogui. Pernai
Valstybinio psichikos sveikatos centro pakviesti Lietuvos
vaikai bei suaugusieji gausiai dalyvavo minëtoje akcijoje,
kurdami kalëdinius atvirukus, kurie vëliau buvo iðdalinti
vieniðiems, Kalëdø ðventes ligoninëse praleidusiems
þmonëms. Patyræ, koká dþiaugsmà iðgyveno gavusieji ðiuos
nuoðirdþius, kûrybiðkus nepaþástamø vaikø kartu su
mokytojais ar ðeimos nariais sukurtus sveikinimus,
nutarëme ðià akcijà tæsti ir ðiais metais.
Kvieèiami dalyvauti visi - nuo maþiausiø iki garbaus
amþiaus þmoniø, visi, kuriø ðirdys neabejingos kito
jausmams bei iðgyvenimams, kurie nori ir gali savo sukurtu darbeliu padovanoti maþytæ ðventæ
nepaþástamam, ligos prislëgtam þmogui.

Konferencija Ar reklama turi átakos alkoholio vartojimui?
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2007 m. gruodþio 17 d. Valstybinis psichikos sveikatos
centras, ágyvendindamas Valstybës alkoholio kontrolës
programos priemoniø planà, surengë konferencijà Ar
reklama turi átakos alkoholio vartojimui?. Konferencijos
dalyviams  gydytojams, visuomenës sveikatos
specialistams, aukðtøjø mokyklø dëstytojams,
socialiniams
darbuotojams,
psichologams,
nevyriausybiniø organizacijø atstovams, þurnalistams 
sveikinimo þodá tarë Nacionalinës sveikatos tarybos
sekretoriato vadovas gydytojas Romualdas Þekas,
Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorë Ona
Davidonienë.
Praneðimus konferencijoje skaitë dr. Aurelijus Veryga,
KMU Profilaktinës medicinos katedros lektorius,
pristatæs alkoholio reklamos intensyvumo bei gyventojø
poþiûrio á alkoholio reklamà ávertinimà. Reprezentatyvios
15-74 m. Lietuvos gyventojø apklausos duomenimis net
47 % pasisakë uþ alkoholiniø gërimø reklamos draudimà,
31 % nepritarë draudimui, 22 % neturëjo nuomonës. Apie
alkoholio reklamos teisiná reguliavimà kalbëjo Sveikatos
apsaugos ministerijos Visuomenës sveikatos
departamento vyriausioji specialistë Gelena Krivelienë, apie reklamos poveiká alkoholio
vartojimui  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos
katedros lektorë doc. Vilija Gudonienë. Vartotojø teisiø apsaugos tarnybos Ekonominiø interesø
departamento direktorius Marius Maèiulskis pristatë Valstybinës vartotojø teisiø apsaugos
tarnybos veiklà alkoholio reklamos kontrolës srityje.
Konferencijos metu buvo rodomas reþisieriaus Rimanto Gruodþio sukurtas dokumentinis filmas
Alkoholis veþa?! apie alkoholio þalà visuomenei.
Konferencijos dalyviai turëjo galimybæ padiskutuoti, aptarti rûpimus alkoholio reklamos
klausimus.

Lietuva pasiryþusi valstybiniu lygiu spræsti
patyèiø ir smurto problemas mokyklose

Gruodþio 6-7 d. Vilniuje vyko tarptautinë konferencija
Modernûs poþiûriai á patyèiø ir smurto prevencijà
mokyklose, kurioje pirmà kartà valstybiniu lygiu,
dalyvaujant daug tarptautiniø ekspertø, gvildenama patyèiø
ir smurto problema mokyklose.
Konferencijoje buvo pristatyta Olvëjaus patyèiø
prevencijos programa. Ðios programos autorius Bergeno
universiteto psichologijos profesorius Danas Olvëjus ir jo
kolegos iðsamiai iðnagrinëjo 2001 m. Norvegijoje pradëtà
ágyvendinti prevencijos programà, kurioje dalyvauja 500
Norvegijos mokyklø. Ðià programà ágyvendinti valstybiniu
lygiu pasiryþusi ir Lietuva.
Sveikinimo kalboje Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valdas Adamkus iðreiðkë viltá, kad ði programa turëtø tapti
prieinama visiems Lietuvos vaikams. Prezidento nuomone,
atlikti ðá milþiniðkà darbà ámanoma tik suvienijus valstybës
institucijø ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas,
remiantis abipusio pasitikëjimo ir konstruktyvaus
bendradarbiavimo principais.
VU docentas, JT Vaiko teisiø komiteto ekspertas
Dainius Pûras pabrëþë, kad mûsø ðalies problema yra ne
þmonëse, o problema yra santykiuose tarp þmoniø bei
sutrikæ tarpusavio ryðiai. Tà iliustruoja ir statistiniai
duomenys: 2006 m. 5300 þmoniø mirë dël iðoriniø mirties
prieþasèiø. Visuomenës psichikos sveikatos problemos
kelia didelá iððûká, já turime priimti, pabrëþdami stiprybes,
ieðkodami iðtekliø ir resursø ðeimose ir bendruomenëse.
Pilietiðkumas  geriausias vaistas nuo visø ðitø ydø, 
kalbëjo D. Pûras.
Konferencijoje LR Ðvietimo ir mokslo ministrë R.
Þakaitienë pristatë smurto prevencijos programà
mokyklose, apie Lietuvos jaunimo psichikos sveikatà kalbëjo Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorë O.
Davidonienë, Vaikø linijos vadovas R. Povilaitis nagrinëjo Vaikø linijos patirtá.
Konferencijà organizavo Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástaiga, LR ÐMM, VU, paramos vaikams centras, vaikø
linija, Nacionalinis Ðvietimo Forumas, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Globali iniciatyva psichiatrijoje, Lietuvos
psichologø sàjunga, Gintaro Steponavièiaus paramos fondas, Lietuvos telefoniniø psichologinës pagalbos tarnybø asociacija.
Konferencijà remë LR ÐMM, LR SAM, Daphne, Nordea, Norvegijos ambasada, Nyderlandø karalystës ambasada,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras bei EK Visuomenës sveikatos programa.
Programos ágyvendinimui mokyklose pagal parengtà modelá LR Seimas numatæs skirti dideles lëðas.
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