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Iniciatyvus jaunimas
kûrë vaizdo klipà
Valstybinis psichikos
sveikatos centras (VPSC) inicijavo ðalies moksleiviø vaizdo klipø konkurso tàsà
ir parengë projektà Bûk blaivus. Prie ðios iniciatyvos noriai prisijungë MTV Networks Baltic, LR Ðvietimo ir mokslo ministerija, LR
Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus miesto
vyriausiasis policijos komisariatas, Lietuvos
vaikø ir jaunimo centras.
Ðis prevencijos projektas Bûk blaivus! tæstinis projektas, kurio tikslas þalingø áproèiø
tarp jaunimo prevencija bei blaivybës idëjø sklaida. Ið nugalëtojø suformuota moksleiviø grupë
buvo pakviesta á kûrybines dirbtuves, kurios vyko
MTV Lietuva studijoje birþelio-rugpjûèio mën.
Dalyvius motyvavo tai, kad jie ne tik bus
supaþindinti su darbu MTV televizijoje, scenarijø raðymu, apðvietimo, filmavimo ir montavimo darbais, bet ir patys galës paragauti aktoriaus duonos paèiø kuriamame vaizdo klipe.
Daugumai dalyviø tai buvo pirmoji paþintis

su televizija ið arèiau. Moksleiviai dþiaugësi ne
tik praplëtæ savo þinias apie filmavimà ir darbà
televizijoje, bet ir kûrë vaizdo klipà, ágijo vertingos patirties, ieðkojo ðiuolaikiðkø saviraiðkos bei
iðkilusiø problemø sprendimo bûdø.
Reportaþai ið kûrybiniø dirbtuviø buvo transliuojami MTV televizijos laidoje Supermercado.
Ðis projektas naudingas ir tuo, kad moksleiviø
sukurtas vaizdo klipas rugsëjo-spalio mën. bus
rodomas per jaunimo pamëgtà MTV televizijà bei
patalpintas organizatoriø interneto svetainëse,
demonstruojamas prevenciniø renginiø metu.
Projektà remia interneto dienraðtis Bernardinai, laikraðtis 15 min. picerijø tinklas Submarine, naujienø portalas alfa.lt, laikraðtis Vilniaus
diena.
Iðsamiau apie projektà Valstybinio psichikos
sveikatos centro tinklalapyje http://www.vpsc.lt/
apie_projekta.htm .

Gydymo poreikio
indikatoriaus
ekspertø susitikimas
2008 m. rugsëjo 15-16 d. Lisabonoje, Portugalijoje vyko 8 kasmetinis Gydymo poreikio indikatoriaus ekspertø susitikimas, kurá organizavo Europos Narkotikø ir narkomanijos stebësenos centras
(EMCDDA). Kelias dienas vykusiame susitikime dalyvavo ekspertai
ið 31 ðalies: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Èekijos,
Danijos, Estijos, Suomijos, Prancûzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos,
Airijos, Italijos, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Norvegijos, Lenkijos,
Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos,
Slovënijos, Ispanijos, Ðvedijos, Nyderlandø, Turkijos, Didþiosios Britanijos, Kanados, Ðveicarijos. Taip pat
JAV Nacionalinës narkotikø kontrolës
politikos biuro (ONDCP) bei Amerikieèiø narkomanijos kontrolës komisijos (CICAD), EMCDDA atsakingi darbuotojai. Ið Lietuvos vyko
Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) Priklausomybës ligø skyriaus vedëja Aurelija Èepulytë ir
Narkotikø kontrolës departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës (NKD) direktoriaus pavaduotojas Ernestas Jasaitis.
Susitikimo metu kalbëta apie Gydymo poreikio indikatoriaus ádiegimo
bûklæ Europos ðalyse, svarbiausius
2008 m. kasmetinës analizës ir statistinio biuletenio rezultatus bei
duomenø kokybæ ir panaudojimà.
Pristatyta EMCDDA gydymo stebësenos strategija, instrumentai gydymo

paslaugø kokybei ávertinti. Diskutuota gydymo poreikiø ávertinimo metodologijos
ir tarptautinës perspektyvos tema. Pristatyti gydymo poreikio ávertinimo specifiniø
narkotikø nulemtø problemø ir grupiø
populiacijos tyrimø rezultatai.
Ðiuo metu Lietuva tenkina apie 60 %
EMCDDA protokolu nustatytø gydymo
poreikio (nuo narkotiniø ir psichotropiniø
medþiagø) indikatoriaus duomenø reikalavimø. Susitikimo metu paþymëta mûsø
ðalies paþanga atliekant specializuotus
tyrimus, patikslinusius naudojamus gydymo poreikio duomenis: 2008 m. atliktas
probleminiø narkotikø vartotojø tyrimas
(2008, NKD), gydymo ástaigose registruotø mirèiø nuo narkotiniø medþiagø
analizë (2008, VPSC, NKD, Statistikos
departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës). Kaip didelis progresas nacionaliniu lygmeniu ávertintas Sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. rugpjûèio 1 d.
ásakymu Nr. V-636 patvirtinta Asmenø,
kurie kreipiasi á asmens sveikatos
prieþiûros ástaigas dël psichikos ir elgesio sutrikimø vartojant narkotines ir psichotropines medþiagas, stebësenos tvarka, kuri turëtø ásigalioti nuo 2008 m. spalio mën., taèiau praktiðkai dar nëra pasiruoðta sistemos ádiegimui.
Svarbiausi 2008 m. Gydymo poreikio indikatoriaus kasmetinës ataskaitos duomenys ES ðalyse (iðsamiau su
ataskaita galima susipaþinti interneto puslapyje www.emcdda.europa.eu) 2006 m.
24 ES ðalyse á sveikatos prieþiûros ástaigas dël gydymo kreipësi 160 214 naujø
pacientø. Ið viso tais metais gydësi

354 378. Didþiausia dalis naujø pacientø
buvo Didþiojoje Britanijoje (apie 50 000),
Italijoje (apie 35 000), Vokietijoje (apie
14000), maþiausiai  Kipre (224), Bulgarijoje (296), Lietuvoje (323), Liuksemburge.
Pastebëta, kad per 10 metø ES ðalyse naujø
pacientø skaièius augo bei didëjo gydymo
ástaigø skaièius. Bendras pacientø, kurie gydësi sveikatos prieþiûros ástaigose ataskaitiniais metais, skaièius per kelis pastaruosius
metus sumaþëjo beveik 100 000. Net 35,5%
visø naujø pacientø gydësi nuo priklausomybës heroinui, 27,7 %  kanapëms, 23,1 % kokainui, 6,2 % - stimuliantams, 7,8 % - kitoms narkotinëms medþiagoms. 20022006 m. pagrindinës tendencijos tarp naujø
pacientø (19 ðaliø duomenys): sumaþëjo heroino, didëjo kokaino ir kanapiø nulemtø
sveikatos problemø. Opioidai iðliko pagrindinë prieþastis tæsti gydymà daugelyje Europos ðaliø. Kalbëta apie EMCDDA gydymo
stebësenos strategijos, kuri apima gydymo
tinklo ir klientø, gydymo ir jo rezultatø stebësenà, perspektyvas. Pristatyti 2006 m.
vykdyto gydymo paplitimo projekto 9 ES
ðalyse, rezultatai. Akcentuota, kad ne pirmus
metus esanèiøjø gydyme profilis þymiai
skyrësi nuo pirmà kartà besigydþiusiø pacientø: buvo daugiau priklausomø nuo opiatø, maþiau nuo kanapiø ir kokaino, vyresnio
amþiaus, ilgesnë narkotikø vartojimo karjera,
daugiau intraveniniø narkotikø vartotojø.
Pristatyti 2007 m atliktos Airijoje gydymo
rezultatø ávertinimo studijos rezultatai, Nyderlandø priklausomybës ligø sveikatos
prieþiûros reformos rezultatai, kalbëta apie
gretutiniø ligø gydymo efektyvumà ir kt.
vykdytus projektus.

NAUJIENOS
Rugsëjo 16 d. MHADIE (Measuring Health and Disability in Europe) organizavo aukðèiausio lygio konferencijà Europos
parlamente (Briuselyje), skirtà ávertinti sveikatà bei negalià Europoje ir paremti strategijos sukûrimà. Dalyvavo VPSC projektø
koordinatorë Jurgita Sajevièienë.
Rugsëjo 29d.-spalio 1 d. Helsinkyje (Suomija) vyks CAMHEE projekto darbo paketo WP5 partneriø susitikimas, kuriame
dalyvaus VPSC projektø koordinatorë Jurgita Sajevièienë.
Spalio 3 d. Panevëþyje, Bendruomeniø rûmuose (Kranto g. 28) ávyks tarpinstitucinë konferencija Vyskupo Motiejaus Valanèiaus
blaivybës idëjos: istorija ir dabartis. Konferencija rengiama ágyvendinant Blaivybës metø programà. Organizatoriai:Lietuvos
Respublikos Kultûros ministerija, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, Jaunimo reikalø departamentas prie
Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinis psichikos sveikatos centras. Kvieèiame apskrièiø ir savivaldybiø sveikatos
prieþiûros specialistus, dirbanèius alkoholio vartojimo prevencijos darbà ir neabejingus blaivybës idëjoms.
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.

