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Krizinių situacijų valdymas ir psichologinės pagalbos
svarba neįgaliųjų šeimose
2014 m. lapkričio 28 d. LR sveikatos
apsaugos ministerijos salėje įvyko Lietuvos
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
ir Valstybinio psichikos sveikatos centro organizuota konferencija „Krizinių situacijų valdymas
ir psichologinės pagalbos svarba neįgaliųjų
šeimose“.
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis
konferencijos įžanginiame žodyje akcentavo,
koks svarbus greta sveikatos priežiūros specialistų yra socialinių darbuotojų ir artimiausios
neįgalių žmonių aplinkos vaidmuo jų sveikatai
ir gyvenimo kokybei. LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Daiva Buivydaitė pristatė Perėjimo nuo institucinės
globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems 2014-2020 m. veiksmų
planą. VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva direktorė, gydytoja psichiatrė Nijolė GoštautaitėMidttun kalbėjo apie psichikos sveikatą ir krizes
šeimoje, ypatingai pabrėžė sveikos gyvensenos
ir priklausomybių prevencijos svarbą, aptarė
pagalbos neįgaliųjų šeimoms galimybes.
VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos Krizių intervencijos centro
vadovė pristatė naujai atidarytą Krizių intervencijos centrą, jo galimybes teikti paslaugas krizių

ištiktiems asmenims. Kritinio mąstymo modelių
taikymas ir psichologinės pagalbos šeimai formos socialiniame darbe – Lietuvos Edukologijos
universiteto Psichologijos katedros lektorės
Vaivos Rimienės pranešimo tema.
Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė apžvelgė psichikos sveikatos priežiūros raidą Lietuvoje, savo pranešimą
pagyvindama pastebėjimais, kokią įtaką ir naudą
psichikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančių
teisės aktų pasikeitimai ir naujovės šioje srityje
turi ne tik psichikos sveikatos priežiūros specialistams, bet ir jų pacientams. Konkrečia patirtimi
dirbant su psichozę patiriančiųjų artimaisiais
dalinosi VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro specialistės Marta Pačkovskaja
ir Rūta Šulskytė, VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos patirtį organizuojant paslaugas asmenims turintiems psichikos sutrikimų,
problemas, su kuriomis kasdien susiduria šią
negalią turintys žmonės pristatė VšĮ Pagalbos
ir informacijos šeimai tarnybos direktorė Algė
Nariūnienė. Apibendrindamas konferenciją
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis tikėjosi, kad konferencijos pranešimai buvo aktualūs
ir naudingi, linkėjo konferencijos dalyviams
sėkmės jų nelengvame darbe.

Gerės asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines
medžiagas, stebėsenos duomenų kokybė
Nuo 2012 m. liepos 1 d. veikia Asmenų, kurie kreipėsi į
asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio
sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas,
valstybės informacinė sistema ASIS. Ši informacinė sistema
įdiegta Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros
įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines
ir psichotropines medžiagas, stebėsenai vykdyti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-636.
Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsena sukurta pagal Europos narkotikų ir
narkomanijos stebėsenos centro (European Monitoring Centre for
Drugs and Drug addiction (EMCDDA)) gydymo poreikio indikatoriaus (angl. Treatment demand indicator) standartinį protokolą.
Daugiau informacijos apie gydymo poreikio indikatorių galima
rasti internete adresu http://www.emcdda.europa.eu/activities/
tdi
Vykdant stebėseną siekiama surinkti patikimą informaciją
apie asmenis, kurie pirmą kartą, ar pakartotinai kreipiasi į asmens
sveikatos priežiūros įstaigas pagalbos dėl psichikos ir elgesio
sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, norint
nustatyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir su jų
vartojimu susijusios rizikingos elgsenos bei naudojimosi gydymo
paslaugomis (paslaugų poreikio) tendencijas. Pažymėtina, kad
ASIS saugomi tik nuasmeninti pacientų duomenys.
2014 m. lapkričio 24 d. - gruodžio 1 d. Kaune, Alytuje,
Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Vilniuje vyko ASIS
naudotojų mokymai. Mokymus organizavo Valstybinis psichikos
sveikatos centras kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentu. Mokymuose dalyvavo 112 psichikos sveikatos
priežiūros specialistų iš 71 asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
turinčios teisę teikti psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, psichoterapijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas.
Iš jų 2 Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovai.
Evelina Venckevič, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento Stebėsenos ir analizės sk. vyr. specialistė kalbėjo
apie psichiką veikiančiųjų medžiagų vartojimo paplitimo tendencijas Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Pranešimo metu
buvo aptarti Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp
naktinių klubų lankytojų ir Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo paplitimo bendrojoje populiacijoje tyrimų rezultatai bei
pristatytas 2014 metų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento metinis pranešimas.
Valstybinio psichikos sveikatos centro specialistės A.
Čepulytė, L. Ignatavičiūtė, L. Jakovuk kartu su mokymų dalyviais
aptarė dažniausiai pasitaikančias duomenų teikimo į ASIS klaidas
bei kylančius neaiškumus dėl statistinės apskaitos formos 0255/a pildymo ASIS aplinkoje. Mokymų metu pristatyti 2013 m.
ASIS sukauptų duomenų analizės rezultatai. ASIS naudotojams
akcentuoti darbo su ASIS saugumo pagrindai. Siekiant pagerinti
duomenų teikimo į ASIS aiškumą, tikslumą, atsižvelgiant į ASIS
naudotojų iškeltas problemas, pateiktas pastabas bus tikslinamas
ASIS naudotojų vadovas bei statistinės apskaitos formos 025-5/a
pildymo instrukcija.
Mokymus finansavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas. Dėkojame Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Alytaus poliklinikai, Panevėžio priklausomybės ligų centrui,
Šiaulių centro poliklinikai, Klaipėdos psichikos sveikatos centrui
už mokymams suteiktas patalpas ir kompiuterinę techniką.
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