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SPALIO 10 D. - PASAULINË
PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA
Pasaulinë psichikos sveikatos diena  tai
dar vienas priminimas, paraginimas ir
galimybë mums visiems ásigilinti á
psichikos sveikatos problemas ir atsigræþti
á tuos, kuriems labiausiai reikia mûsø
pagalbos. Ðiuo jau tradiciniu renginiu
skelbiami labiausiai rûpimi psichikos
sveikatos prieþiûros aspektai.
Pasaulio psichikos sveikatos federacija
(PPSF) kasmet nuo 1992 metø pateikia
ðiai dienai skirtà ðûká. Ðiais metais
pabrëþiama: PSICHIKOS SVEIKATAI
 PASAULINÆ SVARBÀ: plëskime
veiklà ir ginkime kiekvieno pilieèio
teises.
Nors XXI amþiuje psichikos sveikata
pripaþinta esmine ir neatskiriama bendros
sveikatos dalimi, daugelyje ðaliø psichikos
sveikatos prieþiûrai tenka maþiau nei 1%
bendro sveikatos apsaugos biudþeto.
Psichikos sveikatos sutrikimø turi beveik
12% þmonijos  maþdaug 450-èiai
milijonø arba kas aðtuntam gyventojui
reikalinga psichiatro konsultacija ir pagalba. Psichikos sveikatos sutrikimø yra visose ðalyse,
kultûrose, amþiaus grupëse ir socialiniuose-ekonominiuose sluoksniuose. Tad kodël psichikos
ligoms gydyti, psichikos sveikatos prieþiûrai ir psichikos sveikatai stiprinti neskiriama tiek
dëmesio ir lëðø, kiek iki ðiol buvo skiriama kitiems sveikatos sutrikimams ir jø problemoms
spræsti? Gal èia galëtø pagelbëti informacijos sklaida, kad á psichikos sveikatà ir ligas bûtø
þiûrima gana rimtai, o ðiø problemø turintieji gautø reikiamà dëmesá, paramà ir paslaugas?!
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ði diena paþymëta ávairiomis iniciatyvomis: surengtos
konferencijos, apskritojo stalo diskusijos tema Psichikos sveikata  mûsø uþdavinys,
siekiant iðanalizuoti kaip apskrityse bei savivaldybëse planuojama ágyvendinti Psichikos
sveikatos strategijà, kokias paslaugas numatoma organizuoti ir teikti psichikos ligomis
sergantiems neágaliesiems bei jø ðeimø nariams. Diskusijos buvo rengtos visose apskrityse.
Parodø salëse pristatomos psichikos sutrikimø turinèiø asmenø darbø parodos, baþnyèiose
aukotos Ðv. Miðios. Ðià dienà organizuojamuose renginiuose dalyvavo ne tik pacientai ir
psichikos sveikatos specialistai, bet ir visa plaèioji visuomenë.
Daugiau informacijos apie Pasaulinæ psichikos sveikatos dienà rasite internete: World
Federation for Mental Health WORLD MENTAL HEALTH DAY 2008 (http://
www.wfmh.org/02WFMHDay08.htm)
Janina Utkuvienë
Valstybinio psichikos sveikatos centro
Informacijos ir ryðiø skyriaus vedëja

NAUJIENOS
Spalio 3 d. Panevëþyje, Bendruomenës rûmuose (Kranto g. 28) vyko tarpinstitucinë konferencija
Vyskupo Motiejaus Valanèiaus blaivybës idëjos: istorija ir dabartis.
Konferencija surengta ágyvendinant Blaivybës metø programà.

V

ykdydamas Valstybës tabako
kontrolës programos ágyvendinimo
2007-2010 m. priemoniø plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybës 2007 m. spalio 17 d.
nutarimu Nr. 1117 4.1.5. priemonæ
skatinti psichikos sveikatos bei
priklausomybës ligø centrus teikti
specializuotas medicinos ir psichologinës pagalbos paslaugas, plëtoti pagalbos metantiems rûkyti
telefono linijà, uþtikrinti, kad ði
pagalba bûtø teikama visiems Lietuvos Respublikos gyventojams,
Valstybinis psichikos sveikatos cen-

tras drauge su Kauno jaunimo
narkologijos pagalbos centru organizuoja mokymus specialistams, konsultuojantiems norinèiuosius mesti rûkyti.
Pirmieji mokymai vyko 2008 m.
spalio 29 d. Kaune. Susirinkusieji
klausësi Kauno medicinos universiteto
lektoriaus Aurelijaus Verygos praneðimø apie rûkymo epidemiologijà ir
sukeliamas pasekmes, priklausomybës
nuo tabako diagnostikos principus,
medikamentinius priklausomybës nuo
tabako gydymo bûdus, drauge su Kauno
jaunimo narkologijos pagalbos centro

vadove medicinos psichologe Aina Adomaityte aptarë norinèiøjø mesti rûkyti konsultavimo problemas. Mokymø metu
pradëtas kurti pagalbos metantiesiems
rûkyti Lietuvoje tinklas.
Tokie pat mokymai vyks lapkrièio 6 d.
Klaipëdoje, lapkrièio 12 d. Panevëþyje.
Laukiame Priklausomybës ligø centrø atstovø, psichikos sveikatos centrø darbuotojø, visuomenës sveikatos biurø specialistø, dirbanèiø tabako kontrolës srityje ir
konsultuojanèiø norinèiuosius mesti rûkyti.

Danguolë Ðulienë,
Priklausomybës ligø skyriaus
vyriausioji specialistë

Priklausomybiø teorijos ir ávaizdþiai
Ðiø metø spalio 1824 dienomis
Ðiaurës ðaliø alkoholio ir narkotikø
tyrimo centras (Nordic centre for
Alcohol and drug research,
www.nad.fi) Suomijos Espoo mieste organizavo kursus Priklausomybiø teorijos ir ávaizdþiai, kuriuose dalyvavo 25 doktorantai ið
10 Europos ðaliø: Danijos, Suomijos, Prancûzijos, Vengrijos, Italijos,
Latvijos, Lietuvos (jai atstovavo
Valstybinio psichikos sveikatos
centro vyr. specialistë Jelena
Stanislavovienë), Norvegijos,
Ðvedijos, Didþiosios Britanijos ir
Rusijos. Pagrindinë kursø tema 

skirtingø specialistø (medikø,
visuomenës sveikatos specialistø, sociologø, socialiniø darbuotojø,
þurnalistø, menininkø, teisësaugos atstovø) nevienodas priklausomybiø reiðkinio supratimas. Daug dëmesio skirta
socialiniams ir kultûriniams priklausomybiø aspektams, jø átakai garsiø
þmoniø, sirgusiø priklausomybëmis,
kûrybai. Kurso metu buvo aptariami
diagnostiniø metodø, kuriuos naudoja
medikai ir mokslininkai, skirtumai
(TLK, DSM, CIDI, AUDIT, SOGS ir
kt.). Plaèiai buvo aptariamos trumpø
intervencijø, skriningo ir pagalbos
priklausomiems þmonëms medicinos

ástaigose problemos. Kursø metø buvo
pristatyta nauja kokybiniø tyrimø metodika RAGI (Reception Analytical Group
Interview), kurios pagrindà sudaro trumpø
videoklipø naudojimas, norint ávertinti
nuostatas tiriamo reiðkinio atþvilgiu. Taip
pat buvo pristatyta ir aptarta apie 15
priklausomybiø tyrimø, vykdomø tiek
jaunø, tiek patyrusiø mokslininkø. Praktiniø uþduoèiø metu buvo parengti 5 tiriamøjø darbø projektai. Kursuose gautà informacijà numatoma pritaikyti Valstybinio
psichikos sveikatos centro darbe, organizuojant ir vykdant priklausomybiø tyrimus.
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