Psichikos sveikatos politika Europoje ir Lietuvoje 10 metų po Helsinkio konferencijos:
nuo pokyčių vizijos iki rezultatų
Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija
2015 m. gegužės 15 d., penktadienis
Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salė
Gedimino pr. 53, (I rūmai, III aukštas), Vilnius
2005 metais Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) Europos regiono sveikatos apsaugos ministrų
konferencijoje Helsinkyje priimti Europos psichikos sveikatos apsaugos deklaracija ir Veiksmų planas
2005–2010 metams nurodė mokslo žiniomis ir vertybėmis pagrįstus visuomenės psichikos sveikatos
stiprinimo ir apsaugos principus, kuriais remiantis galima pagerinti visuomenės psichikos sveikatos
rodiklius bei palengvinti psichikos sveikatos sutrikimų sukeliamą naštą. Svarbi sąlyga šioms
permainoms įvykti yra esminis valstybių apsisprendimas iš esmės peržiūrėti investicijų į psichikos
sveikatą kokybę, kiekybę ir turimus resursus nukreipti į tokias prevencijos, gydymo, reabilitacijos
paslaugas, kurios mažina socialinę atskirtį, stiprina individų, grupių ir bendruomenių psichologinį
atsparumą, užtikrina žmogaus teisių standartų laikymąsi.
Tuo laikotarpiu buvo mobilizuotas Lietuvos visuomenės, sveikatos politikos formuotojų bei
žiniasklaidos dėmesys, ir Sveikatos apsaugos ministerija svarstė galimybes mūsų šaliai būti lydere
įgyvendinant Helsinkio konferencijos deklaraciją, veiksmų planą bei rodyti pavyzdį kitoms regiono
valstybėms spartinant modernių psichikos sveikatos principų diegimą. Po Helsinkio konferencijos buvo
sudaryta darbo grupė, kurios parengta Psichikos sveikatos strategija 2007 m. balandžio 3 d. buvo
patvirtinta LR Seime.
Konferencijos tikslas - kartu su Lietuvos ir užsienio psichikos sveikatos priežiūros sistemos ekspertais
aptarti pagrindinius pokyčius įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros politiką įvykusius
per pastaruosius 10 metų nuo 2005 m. Helsinkio konferencijos. Ypatingas dėmesys konferencijos metu
bus skiriamas svarbiausioms psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo sritims lyginant Europos
Sąjungos kontekstą ir situaciją Lietuvoje:






bendruomeninių paslaugų plėtra ir deinstitucionalizacijos procesai;
NVO ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą;
sveikatos priežiūros paslaugų vystymas pirminiame lygyje;
savižudybių prevencija;
vaikų psichikos sveikatos stiprinimas.

Konferenciją organizuoja VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su LR Sveikatos apsaugos
ministerija, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetu bei Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu.

PROGRAMA
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 – 11:00

11:00 – 11:20
11:20 – 13:10

13:10 – 14:00
14:00 – 15:20

Registracija
Sveikinimo žodžiai: Rimantė Šalaševičiūtė (Lietuvos Respublikos Seimo narė, Sveikatos
apsaugos ministrė), Dag Malmer Halvorsen (Norvegijos karalystės ambasadorius
Lietuvoje), Dangutė Mikutienė (LRS Sveikatos komiteto pirmininkė), Prof. José Miguel
Caldas de Almeida (Europos Sąjungos bendrųjų veiksmų dėl psichikos sveikatos ir gerovės
programos vadovas)
Pranešimai, diskusijos
Pirmininkauja: Karilė Levickaitė (VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė) ir dr.
Robertas Povilaitis (Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros
lektorius)
Įvadinis pranešimas. Lietuvos psichikos sveikatos politika 10 metų po Helsinkio
konferencijos. Prof. dr. Dainius Pūras (Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto
profesorius, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į sveikatą)
Europos Sąjungos bendrieji veiksmai dėl psichikos sveikatos ir gerovės. Prof. José Miguel
Caldas de Almeida (Europos Sąjungos bendrųjų veiksmų dėl psichikos sveikatos ir gerovės
programos vadovas)
Psichikos sveikatos priežiūros pirminiame lygyje teikiamų paslaugų analizė. Dr.
Robertas Povilaitis (Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos
katedros lektorius)
Diskusijos
Kavos pertrauka
Pranešimai, diskusijos
Pirmininkauja: prof. dr. Nida Žemaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos
psichologijos katedros vedėja) ir Dovilė Šakalienė (Žmogaus teisių stebėjimo instituto
direktorė)
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bendruomenėje plėtra Europos Sąjungoje. Nigel
Henderson (Europos Psichikos sveikatos organizacijos prezidentas)
Ar Lietuvoje reikalingi psichikos sveikatos priežiūros bendruomenėje standartai? Prof. dr.
Arūnas Germanavičius (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos ir Visuomenės sveikatos
instituto profesorius)
Savižudybių
prevencija
Europos
Sąjungoje.
Prof.
dr.
Ella
Arensman
(Nacionalinio savižudybių tyrimų fondo Korko koledže (Airija) tyrimų direktorė,
Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos prezidentė).
Savižudybių prevencijos prioritetai Lietuvoje. Dr. Paulius Skruibis („Jaunimo linijos“
vadovas)
Diskusijos
Pietūs
Pranešimai, diskusijos
Pirmininkauja: prof. dr. Jonas Ruškus (Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys,
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas) ir Dovilė Juodkaitė
(Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė)
Deinstitucionalizacijos procesai Europos Sąjungoje: Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 str.
(teisė gyventi savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę) įgyvendinimas. Jamie Bolling
(Europos savarankiško gyvenimo tinklo prezidentė)
Deinstitucionalizacijos procesai Lietuvoje: Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 str. (teisė
gyventi savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę) įgyvendinimas socialinės globos
sistemoje. Dr. Eglė Šumskienė (Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros docentė)

15:20 – 15:40
15:40 – 17:00

17:00

Ar trūksta Lietuvoje vaikų psichiatrų? Lietuvos ir Škotijos vaikų psichikos sveikatos
sistemų palyginimas. Vytautas Blažys (Vaikų ir paauglių psichiatras konsultantas, Ayr ir
Arrano grafystes vaikų ir paauglių psichikos sveikatos tarnyba, Didžioji Britanija)
Diskusijos
Kavos pertrauka
Pranešimai, diskusijos
Pirmininkauja: prof. dr. Dainius Pūras (Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto
profesorius, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į sveikatą) ir doc. dr. Marija
Veniūtė (Vilniaus Universiteto Visuomenės sveikatos instituto docentė)
Suprasti negalią iš žmogaus teisių perspektyvos. Prof. dr. Jonas Ruškus (Jungtinių Tautų
Neįgaliųjų teisių komiteto narys, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto
dekanas)
Atstovavimo sau judėjimai Europos Sąjungoje. Gábor Gombos (Nepriklausomas
ekspertas, Vengrija)
NVO veikla psichikos sveikatos srityje. Alternatyvus psichikos sveikatos strategijos ir
savižudybių prevencijos priemonių planas. Karilė Levickaitė (VšĮ „Psichikos sveikatos
perspektyvos“ direktorė)
Renginio apibendrinimas ir deklaracijos pristatymas. Prof. dr. Dainius Pūras (Vilniaus
Universiteto Medicinos fakulteto profesorius, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į
sveikatą)
Diskusijos. Deklaracijos „Psichikos sveikata 2030” priėmimas
Pabaiga

Daugiau informacijos:
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
+370 52 71 57 60
juste.kelpsaite@perspektyvos.org

Konferenciją remia:

