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I.

Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas

Šis algoritmas aprašo ir apjungia įvarias metodikas, standartus, teisinius ir kitus dokumentus skirtus tam tikros specifinės sveikatos problemos
efektyviam sprendimui. Algoritmas yra interaktyvus, skirtas naudoti per internetinę prieigą.
Algoritmas aprašo įvertinimą ir fizinį bei psichinį savižudybių ir savižalos prevencijos veiklų valdymą bei organizavimą tiek sisteminiu, tiek
asmeninio kontakto atveju 14-29 metų amžiaus asmenų grupei. Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo paslaugas.
Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1000 gyventojų iš kurių apie 15 proc. 14-29 m. amžiaus.
Būtina įvertinti taip pat ir didžiulį poveikį, kurį savižudybės sukelia mirusiojo artimųjų, aplinkinių ir net bendruomenės, kurioje jie gyveno
psichinei sveikatai. Savižala nuo 50 iki 100 kartų padidina tikimybę, kad save žalojantis asmuo (palyginus su kitais gyventojais) gali mėginti
nusižudyti per artimiausius 12 mėn.
Tarp ES valstybių narių Lietuvoje yra didžiausias savižudybių skaičius. Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostatas) duomenimis, Lietuvoje
mirtingumas dėl savižudybių 100 tūkst. gyventojų 2006 m. siekė 32,1, 2008 m. – 34,7, 2010 m. – 32,9. Šis rodiklis beveik tris kartus didesnis negu
ES valstybių narių (2010 m. – 11,7). Tyrimai rodo, kad įgyvendinant savižudybių skaičiui mažinti skirtas priemones – mažinant sveikatos sutrikimų
(depresijos, nerimo, potrauminio streso sindromo, elgesio sutrikimų), nulemtų skurdo, socialinės atskirties, nedarbo, atvejų skaičių – galima per
trumpą laiką sušvelninti problemos mastą. (Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa).
Lietuvos gyventojų savižudybių skaičius sumažėjo palyginti su 1996 metais, kai šis skaičius buvo didžiausias per visą nepriklausomybės laikotarpį.
Bet per praėjusį dešimtmetį Lietuvai nepasisekė atsikratyti vienos iš pasaulio “lyderių” pagal savižudybių skaičių pozicijų. Problematiška ne tik tai,
kad Lietuvoje labai didelis savižudybių skaičius, bet ir tai, kad žudosi jauni, darbingi žmonės. Šaltinis: Studija. Lietuvos sveikatos apsaugos
sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams (2011)
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje teigiama, kad savižudybių skaičių sumažinti ir savižudybių prevenciją gerinti gali šios
priemonės:










priemonės psichologiniams konfliktams šeimose švelninti ir fiziniam smurtui prieš šeimos narius užkardyti saugo kūdikių ir vaikų psichikos
sveikatą. Švietimo, socialinės rūpybos specialistų gebėjimas atpažinti galimą smurtą vaiko aplinkoje padeda laiku suteikti vaikui reikalingą
pagalbą
Mokinių ir mokytojų santykių derinimas ir patyčių mokykloje ir gatvėje kontrolė, psichologinių konfliktų šeimose švelninimas ir fizinio
smurto prieš šeimos narius užkardymas saugo paauglių psichikos sveikatą. Profesionalios psichologų ir medikų pagalbos prieinamumas
mažina riziką jaunai asmenybei susikaupusias problemas spręsti pasirenkant savižudybę. Tikslinga sukurti veiksmingą pakartotinės
socializacijos sistemą nusikaltusiems nepilnamečiams;
Padėties skirtingose šalyse palyginimas rodo, kad gyventojų psichologinę būseną veikia ne tik padėtis darbo rinkoje, bet ir socialinės
garantijos netekus darbo. ... Profesionalios psichologų ir medikų pagalbos prieinamumas, sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros sistemų
bendradarbiavimas, skatinant pilnamečius asmenis dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, taip pat
alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimui ir priklausomybei nuo azartinių lošimų mažinti skirtos priemonės
yra labai svarbios siekiant saugios pilnametystės. Reikšmingas savižudybių prevencijos elementas yra medikų bendruomenės, bažnyčios,
kultūros ir meno žmonių bei visuomenės informavimo priemonių atstovų sutelkta veikla;
užtikrinti įvairių sektorių ir švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, socialinės apsaugos įstaigų bendradarbiavimą, stiprinant kūrybines
partnerystes, ypač daug dėmesio skiriant visapusiškai sveikos jaunos asmenybės formavimui ir sudarant tam reikiamas sąlygas, taip pat
didinant mažai motyvuotų asmenų aktyvumą ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje bei visuomeniniame gyvenime, pasitelkiant kultūros įstaigas
ir meno kūrėjus.
šeimos, draugų, bendruomenės parama turi teigiamą įtaką sveikatai. Tokie socialinės paramos tinklai, pasitikėjimas visuomene ir
aplinkiniais labai padeda spręsti kylančias problemas, pasijusti svarbiu bendruomenės nariu, didina pasitenkinimą gyvenimu, turi įtakos
sveikai gyvensenai, padeda apsisaugoti nuo sveikatos problemų ir gali sumažinti išvengiamą mirtingumą.

(Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa).
Saugios vaikystės, pilnametystės ir senatvės klausimus Lietuvoje koordinuoja penkios ministerijos: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Šios ministerijos pastaraisiais metais užtikrino teigiamus pokyčius atskirose
savižudybių profilaktikos srityse: daug investuojama į socialinės paramos plėtrą, pasiekti tarptautinę praktiką atitinkantys rezultatai
medikamentinio psichikos ligų gydymo srityje, pasiektas proveržis patyčių mokyklose prevencijos srityje. Kita vertus, nėra lyderio, kompleksiškai
sprendžiančio skaudžią savižudybių problemą.
3

LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ
REIKŠMĖS
Pirmajam Programos tikslui – sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį – pasiekti numatomi
šie uždaviniai:
sumažinti skurdo lygį ir nedarbą;
 sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu.
Socialinės apsaugos sistemos tvarumas, skurdas ir nedarbas, stresas darbe ir buityje turi įtakos tiek lėtinių neinfekcinių ligų, tiek traumų ir
savižudybių skaičiaus dinamikai.


Tikslo
Nr.

1

Tikslai

Sukurti saugesnę
socialinę aplinką,
mažinti sveikatos
netolygumus ir
socialinę atskirtį

Vertinimo rodiklis,
matavimo
vienetas, duomenų
šaltinis

Būklė
(metai)

Vertinimo
rodiklio
reikšmė 2020
m.

Vertinimo
rodiklio
reikšmė
2025 m.

1. Mirtingumas dėl
savižudybių 100
tūkst. gyventojų,
Eurostatas

31,03
(2012
m.)

19,5

12,0

2. Skurdo riziką ar
socialinę atskirtį
patiriančių asmenų
dalis, procentais,
Eurostatas

23
(2012
m.)

Sumažinti
15 procentų
nuo
2012 m. lygio

Pasiekti ES
valstybių
narių vidurkį

Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa
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Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas: asmeninio kontakto atvejis

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju (paslaugos nemokamos):





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99
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Savivaldybės paslaugų teikėjai:















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas asmeninio kontakto atveju aprašo įvertinimą ir fizinį bei psichinį
savižudybių ir savižalos prevencijos veiklų valdymą bei organizavimą asmeninio kontakto atveju 14-29 metų amžiaus asmenų grupei.
Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo (sveikatos priežiūros) paslaugas.
Algoritmo tikslas: padėti identifikuoti pagalbos poreikį ir organizuoti jos eigą.
Pagrindinės algoritmo dalys:




Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios aprašomos esant bandymui nusižudyti, savižalos aktui, o taip pat esant didelei rizikai kad savižalos ar
savižudybės aktas gali įvykti;
Stebėsena ir monitoringas, paslaugos skirtos savižudybės ar savižalos rizikos lygiui įvertinti;
Prevencija, paslaugos skirtos savižudybės ir savižalos rizikos lygiui sumažinti ar net pašalinti.
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Informacijos šaltiniai





Savižudybės prevencija (Atmintinė pirminės sveikatos priežiūros darbuotojams). Versta iš „Preventing Suicide A Resource For Primary
Health Care Workers. World Health Organization, 2000
Roma Vida Pivorienė, Nijolė Sturlienė, Remigijus Auškelis. Savižudybių prevencija mokykloje, 2004
Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinta Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
lapkričio 6 d. įsakymu nr. V-895
Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208
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Bandymas nusižudyti ar savižalos aktas

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99

Bandymas nusižudyti ar savižalos aktas. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti sveikatos sistemos institucijų ir specialistų veikloms, kai asmuo bandė
nusižudyti, atliko riziką gyvybei ar sveikatai sukeliantį savižalos aktą.
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Pagrindinės algoritmo dalys:


Sveikatos būklės įvertinimas. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) ir skubios pagalbos skyrių personalo atliekamas prioretizavimas pagal
problemos sprendimo skubumą ir sveikatos priežiūros specialistų ir/ar kitų specialistų ar asmenų teikiama pirmoji pagalba;



Greitoji medicinos pagalba. Greitosios medicinos pagalbos personalo atliekamas prioretizavimas pagal problemos sprendimo skubumą ir
teikiama pirmoji pagalba.



Skubi medicininė, chirurginė pagalba. Skubios pagalbos skyrių personalo atliekamas prioretizavimas pagal problemos sprendimo skubumą
ir teikiama pagalba. Paslaugos skirtos (po bandymo nusižudyti ar savižalos akto) pavojaus gyvybei ir paciento sveikatai pavojingoms
pasekmėms pašalinti



Specializuota psichiatrinė pagalba. Psichiatrinės pagalbos skyrių personalo teikiama pagalba. Paslaugos skirtos (po bandymo nusižudyti ar
savižalos akto) pavojaus gyvybei ir paciento sveikatai pavojingoms pasekmėms pašalinti



Pirminė sveikatos priežiūra. Pagalba pirminės sveikatos priežiūros skyriuose ar padaliniuose. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti sveikatos
sistemos institucijų ir specialistų veikloms (prioretizavimas pagal problemos sprendimo skubumą ir teikiama pirmoji pagalba, paslaugų
teikimo valdymas bei koordinavimas) pirminės sveikatos priežiūros skyriuose ar padaliniuose, kai asmuo bandė nusižudyti, atliko riziką
gyvybei ar sveikatai sukeliantį savižalos aktą.



Ilgalaikė, tęstinė ambulatorinė ir/ar stacionarinė medicininė pagalba. Paslauga skirta savižudybės ir savižalos rizikos lygiui sumažinti ar
net pašalinti.

Informacijos šaltiniai:



Savižudybės prevencija (Atmintinė pirminės sveikatos priežiūros darbuotojams). Versta iš „Preventing Suicide A Resource For Primary
Health Care Workers. World Health Organization, 2000)
Preventing suicide a resource for general physicians. World Health Organization, 2000
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Sveikatos būklės įvertinimas

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos
Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99
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Savivaldybės paslaugų teikėjai:















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Sveikatos būklės įvertinimas. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti sveikatos sistemos institucijų ir specialistų veikloms atliekant prioretizavimą
pagal problemos sprendimo skubumą, paslaugų teikimo valdymą bei koordinavimą, kai asmuo bandė nusižudyti, atliko riziką gyvybei ar sveikatai
sukeliantį savižalos aktą.
Veiksmai sveikatos priežiūros įstaigose, paciento namuose, ar kitose įvykio vietose


Skubiai nustatykite (įvertinkite) riziką gyvybei ir sveikatai, fizinį ir psichinį asmens stovį pagarbiu ir suprantamu būdu (pradinis įvertinimas,
detali apžiūra). Nustatant skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, vertinant ūmią klinikinę paciento būklę, priskiriant pacientą
skubios medicinos pagalbos kategorijai ir teikiant skubiąją pagalbą pacientams, privalu vadovautis Skubiosios medicinos pagalbos masto
lentelės 4, 3 ir 2 skiltimis. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba
neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos
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nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Nustatant psichinį asmens sveikatos stovį, įvertinkite riziką paciento ar
aplinkinių gyvybei ar sveikatai;
Esant indikacijoms pradėkite būtinosios pagalbos (pirmosios ir skubios) teikimą;
Atsižvelkite, kiek tai galima, į paciento pageidavimus dėl paslaugų teikėjo, jei šalia yra daugiau nei vienas priėmimo-skubiosios pagalbos
skyrius;
Jei rizika paciento gyvybei ar sveikatai yra didelė, ignoruokite paciento pageidavimus.

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos.
Įvertinkite:





Paciento psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis neserga psichine liga;
Informuokite jį apie galimas pavojingas pasekmes, jei jam nebus suteikta pagalba;
Tęskite mėginimus gauti jo sutikimą dėl pagalbos teikimo;
Jei sutikimo suteikti asmeniui pagalbą negaunate, atlikite šio algoritmo dalyje "Jei pacientas atsisako pagalbos" rekomenduojamus
veiksmus.

Tyčinis susižalojimas:




Jei yra didelė rizika sveikatai ar paciento gyvybei nedelsiant siųskite į skubios pagalbos skyrių, o jei abejojama, pasikonsultuokite su
skubios pagalbos skyriaus specialistu;
Jei pacientas gyvena nuošalioje vietovėje ir negalima greitai pasiekti skubios pagalbos skyriaus, pasitarkite su skubios pagalbos skyriaus
specialistu, kaip pradėti teikti pagalbą;
Pasirūpinkite tinkamu paciento palydovu, kai pacientas su GMP automobiliu vyksta į skubios pagalbos skyrių, jei:
 Yra rizika, kad pacientas gali pakartoti savižalos ar bandymo nusižudyti aktą;
 Asmuo atsisako priimti pagalbą ir/ar
 Paslaugos gavėjęs yra labai susinervinęs, susikrimtęs (neviltyje) (distressed).

Tyčinis nuodijimasis. Trumpalaikė pagalba:
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Nedelsiant siųskite į skubios pagalbos skyrių, nebent esate įsitikinę, kad to nereikia. Jei abejojama, pasitarkite su skubios pagalbos skyriaus
specialistu, ar kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintį gydytoją, nebent esate įsitikinęs, kad to nereikia.
Jei pacientas gyvena nuošalioje vietovėje ir negalima greitai pasiekti skubios pagalbos skyriaus, pasitarkite su skubios pagalbos skyriaus
specialistu, ar kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintį gydytoją, kaip pradėti teikti pagalbą ir paimkite galimų
nuodijimuisi naudotų medžiagų ir/ar vaistų pavyzdžius;
Pasirūpinkite tinkamu paciento palydovu, kai pacientas su GMP automobiliu vyksta į skubios pagalbos skyrių, jei:
 Yra rizika, kad pacientas gali pakartoti savižalos ar bandymo nusižudyti aktą;
 Asmuo atsisako priimti pagalbą ir/ar
 Paslaugos gavėjęs yra labai susinervinęs, susikrimtęs (neviltyje) (distressed).
Atminkite, kad dauguma pacientų gali nežinoti kokius vaistus jie išgėrė.

Siuntimas pas specializuotos psichiatrinės pagalbos specialistus ar į psichiatrinės pagalbos institucijas skyrius ar padalinius
Ilgalaikė pagalba:




Įvertinkite, ar asmenį dėl skubios pagalbos reikia siųsti pas gydytoją psichiatrą (specialistą). Sprendimą pagrįskite rizikos ir poreikių
įvertinimu, tame tarpe:
 Socialiniai ir psichologiniai bandymo (rizikos) nusižudyti ar savižalos akto aspektai;
 Psichikos sveikatos ir socialiniai poreikiai;
 Beviltiškumas (Hopelessness);
 Savižudybės (ar pakartotino bandymo nusižudyti) rizika.
Kuo skubiau nusiųskite psichikos sveikatos specialistui (ar specialistų komandai) visą detalią informaciją apie jūsų atliktą įvertinimą.

Informacijos šaltiniai:






Savižudybės prevencija (Atmintinė pirminės sveikatos priežiūros darbuotojams).
Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208
Preventing Suicide A Resource For Primary Health Care Workers. World Health Organization, 2000
Preventing suicide a resource for general physicians. World Health Organization, 2000
Suicide Assessment and Treatment Pathway, 2010.
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Suicide Prevention. Care Pathway for Children and Young People in Shropshire. Practitioner’s Toolkit. Approved by the SSCB Dec 2010,
revised August 2013
Mental health triage tool
Australian Mental Health Triage Scale
Emergency Triage Education Kit - Triage Quick Reference Guide
Emergency Triage Education Kit - Resource Book
Emergency Triage Education Kit - Workbook
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Greitosios medicinos pagalba

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos:
Įvertinkite:





Paciento psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis neserga psichine liga;
Informuokite jį apie galimas pavojingas pasekmes, jei jam nebus suteikta pagalba;
Tęskite mėginimus gauti jo sutikimą dėl pagalbos teikimo;
Jei sutikimo suteikti asmeniui pagalbą negaunate, atlikite šio algoritmo dalyje "Jei pacientas atsisako pagalbos" rekomenduojamus
veiksmus.
15

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99

Savivaldybės paslaugų teikėjai:















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje
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Greitosios medicinos pagalba (GMP). Ši algoritmo dalis skirta aprašyti GMP specialistų veikloms (prioretizavimas pagal problemos sprendimo
skubumą ir pradedama teikti būtinoji medicinos pagalba įvykio vietoje), kai asmuo bandė nusižudyti, atliko riziką gyvybei ar sveikatai sukeliantį
savižalos aktą.


GMP paslaugų teikimo įvykio vietoje algoritmas :

Įvykio vietos įvertinimas:
o

įvykio vietos saugumo (fizinio bei aplinkos faktorių), įvertinimas;
17

papildomos pagalbos poreikio įvertinimas;
o asmens sveikatos būvio, žalos sveikatai pobūdžio ir būtinosios pagalbos (pirmosios ir skubios) poreikio įvertinimas
Esant indikacijoms, pacientai turi būti skubiai gabenami į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos
skyrių. Gyvybei grėsmingomis situacijomis GMP informuoja ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių apie pacientą, transportuojamą į šį
skyrių. Atvežti į priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių pacientai perduodami budinčiam gydytojui arba slaugytojui.
o



Veiksmai įvykio vietoje:






Skubiai nustatykite (įvertinkite) riziką gyvybei ir sveikatai, fizinį ir psichinį asmens stovį pagarbiu ir suprantamu būdu (pradinis įvertinimas,
detali apžiūra). Nustatant skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, vertinant ūmią klinikinę paciento būklę, priskiriant pacientą
skubios medicinos pagalbos kategorijai ir teikiant skubiąją pagalbą pacientams, privalu vadovautis Skubiosios medicinos pagalbos masto
lentelės 4, 3 ir 2 skiltimis. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba
neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos
nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Nustatant psichinį asmens sveikatos stovį, įvertinkite riziką paciento ar
aplinkinių gyvybei ar sveikatai;
Esant indikacijoms pradėkite būtinosios pagalbos (pirmosios ir skubios) teikimą;
Atsižvelkite, kiek tai galima, į paciento pageidavimus dėl paslaugų teikėjo, jei šalia yra daugiau nei vienas priėmimo-skubiosios pagalbos
skyrius;
Jei rizika paciento gyvybei ar sveikatai yra didelė, ignoruokite paciento pageidavimus.

Tyčinis susižalojimas:




Išskyrus tuos atvejus, kai pacientui būtina skubi pagalba, užrašykite (dokumentuokite) visą reikalingą informaciją iš įvykio vietos – tame
tarpe, namų aplinka, socialinės/šeimos pagalbos tinklas (social/family support network) ir kas turėjo (galėjo turėti) įtakos (pastūmėjo link)
bandymo nusižudyti ar savižalos akto;
Jei pacientui nebūtina pagalba skubios pagalbos skyriuje, apsvarstykite galimybę nuvežti asmenį į instituciją, kur jam būtų suteikta kitokia,
tinkama jo sveikatos būklei pagalba. Suderinkite tai tiek su alternatyvios pagalbos paslaugų teikėju, tiek su pacientu.
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Tyčinis nuodijimasis:





Surinkite visas įvykio vietoje esančias galimai nuodijimuisi naudotas medžiagas ar vaistus ir perduokite juos skubios pagalbos skyriaus
personalui iš karto, kai pacientas bus pas juos atvežtas;
Jei nuodijimuisi panaudotų medžiagų poveikį galima sumažinti panaudojant aktyvuotą anglį ir jei pacientas nėra praradęs sąmonės ir nėra
rizikos, kad jis negali saugiai (nepaspringdamas) nuryti vaistus, kuo skubiau pasiūlykite pacientui išgerti aktyvuotos anglies. Aktyvuotos
anglies poveikis efektyviausias jei nuo tyčinio nuodijimosi akto praėjo ne daugiau 1 val., bet aktyvuotos anglies poveikis gali būti gana
efektyvus ir iki 2 val. po bandymo nusižudyti ar savižalos akto. (Offer activated charcoal as early as possible, and within 1 hour after
ingestion if the service user is at risk of significant harm, fully conscious, and able to protect his or her own airway. Activated charcoal may
also be considered between 1 and 2 hours after ingestion, because it may still be effective in reducing absorption, especially if the ingested
substance delays gastric emptying, such as tricyclic antidepressants.);
Neaiškiais atvejais kreipkitės konsultacijos į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintį gydytoją.

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos, įvertinkite:





Paciento psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis neserga psichine liga;
Informuokite jį apie galimas pavojingas pasekmes, jei jam nebus suteikta pagalba;
Tęskite mėginimus gauti jo sutikimą dėl pagalbos teikimo;
Jei sutikimo suteikti asmeniui pagalbą negaunate, atlikite šio algoritmo dalyje "Jei pacientas atsisako pagalbos" rekomenduojamus
veiksmus.

Jei reikia, GMP įstaiga perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms (policijai, priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo ir kt.).
Informacijos šaltiniai:



Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinta Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
lapkričio 6 d. įsakymu nr. V-895
Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208
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Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašas, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1191 redakcija

Standartai, algoritmai, protokolai:





Gaivinimo standartai, patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-822 (priedaialgoritmai: naujagimio, vaiko, suaugusiojo)
Gaivinimo standartai (algoritmai: suaugusiojo)
Gaivinimo standartai (algoritmai: vaiko)
GMP paslaugų teikimo įvykio vietoje algoritmas (schema)
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Pirminė sveikatos priežiūra

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos
Įvertinkite:





Paciento psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis neserga psichine liga;
Informuokite jį apie galimas pavojingas pasekmes, jei jam nebus suteikta pagalba;
Tęskite mėginimus gauti jo sutikimą dėl pagalbos teikimo;
Jei sutikimo suteikti asmeniui pagalbą negaunate, atlikite šio algoritmo dalyje "Jei pacientas atsisako pagalbos" rekomenduojamus
veiksmus.
21

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99

Savivaldybės paslaugų teikėjai:















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Pagalbos pirminės sveikatos priežiūros skyriuose ar padaliniuose. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti sveikatos sistemos institucijų ir specialistų
veikloms (prioretizavimas pagal problemos sprendimo skubumą ir teikiama pirmoji pagalba, paslaugų teikimo valdymas bei koordinavimas)
pirminės sveikatos priežiūros skyriuose ar padaliniuose, kai asmuo bandė nusižudyti, atliko riziką gyvybei ar sveikatai sukeliantį savižalos aktą, ar
yra didelė rizika, kad asmuo bandys nusižudyti ar susižaloti.

22

Pagalbos skubos nustatymas (prioretizavimas)
Rekomenduojama pasinaudoti bendra (fizinę ir psichinę sveikatą ir pagal skubą įvertinančia) lentele (pavyzdžiui, Sveikatos priežiūros paslaugų
skubos įvertinimo lentelė, Australian Mental Health Triage Scale).




Skubiai nustatykite (įvertinkite) riziką gyvybei ir sveikatai, fizinį ir psichinį asmens stovį pagarbiu ir suprantamu būdu;
Įvertinti galimą riziką nusižudyti ir save tyčiniai žaloti (depresija, neviltis);
Informuokite atitinkamas institucijas ir darbuotojus (specialistus) apie atlikto įvertinimo rezultatus

Pirminis (pradinis) įvertinimas ((klausimynas?)
Siuntimas į skubios pagalbos skyrių:
Tyčinis susižalojimas:




Jei yra didelė rizika sveikatai ar paciento gyvybei nedelsiant siųskite į skubios pagalbos skyrių, o jei abejojama, pasikonsultuokite su
skubios pagalbos skyriaus specialistu;
Jei pacientas gyvena nuošalioje vietovėje ir negalima greitai pasiekti skubios pagalbos skyriaus, pasitarkite su skubios pagalbos skyriaus
specialistu, kaip pradėti teikti pagalbą;
Pasirūpinkite tinkamu paciento palydovu, kai pacientas su GMP automobiliu vyksta į skubios pagalbos skyrių, jei:
 Yra rizika, kad pacientas gali pakartoti savižalos ar bandymo nusižudyti aktą;
 Asmuo atsisako priimti pagalbą ir/ar
 Paslaugos gavėjęs yra labai susinervinęs, susikrimtęs (neviltyje) (distressed).

Tyčinis nuodijimasis:



Nedelsiant siųskite į skubios pagalbos skyrių, nebent esate įsitikinę, kad to nereikia. Jei abejojama, pasitarkite su skubios pagalbos skyriaus
specialistu, nebent esate įsitikinęs, kad to nereikia.
Jei pacientas gyvena nuošalioje vietovėje ir negalima greitai pasiekti skubios pagalbos skyriaus, pasitarkite su skubios pagalbos skyriaus
specialistu, kaip pradėti teikti pagalbą ir paimkite galimų nuodijimuisi naudotų medžiagų ir/ar vaistų pavyzdžius;
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Pasirūpinkite tinkamu paciento palydovu, kai pacientas su GMP automobiliu vyksta į skubios pagalbos skyrių, jei:
 Yra rizika, kad pacientas gali pakartoti savižalos ar bandymo nusižudyti aktą;
 Asmuo atsisako priimti pagalbą ir/ar
 Paslaugos gavėjęs yra labai susinervinęs, susikrimtęs (neviltyje) (distressed).
Atminkite, kad dauguma pacientų gali nežinoti kokius vaistus jie išgėrė.

Siuntimas pas specializuotos psichiatrinės pagalbos specialistus ar į psichiatrinės pagalbos institucijas skyrius ar padalinius
Trumpalaikė pagalba




Įvertinkite, ar asmenį dėl skubios pagalbos reikia siųsti pas gydytoją psichiatrą (specialistą). Sprendimą pagrįskite rizikos ir poreikių
įvertinimu, tame tarpe:
 Socialiniai ir psichologiniai bandymo (rizikos) nusižudyti ar savižalos akto aspektai;
 Psichikos sveikatos ir socialiniai poreikiai;
 Beviltiškumas (Hopelessness);
 Savižudybės (ar pakartotino bandymo nusižudyti) rizika.
Kuo skubiau nusiųskite psichikos sveikatos specialistui (ar specialistų komandai) visą detalią informaciją apie jūsų atliktą įvertinimą.

Ilgalaikė pagalba
Jei asmuo apsilankęs PSP įstaigoje jau ne pirmą kartą bandė nusižudyti, ar yra tyčia save žalojęs ir/ar yra rizika, kad tai gali pasikartoti, įvertinkite
galimybę nusiųsti jį į neskubios pagalbos psichikos sveikatos įstaigą sveikatos būklės įvertinimui. Siuntimas būtinas (prioritetinis), jei:





Nelaimės (kančios, beviltiškumo) lygis didėja, yra aukštas, ar pastovus (ilgalaikis)
Rizika nusižudyti, ar tyčiniai susižaloti didėja, arba asmuo nereaguoja į mėginimus jam padėti;
Asmuo pats prašo specialisto pagalbos;
Artimųjų ar teikiančiųjų priežiūrą asmenų nelaimės (kančios, beviltiškumo, nerimo) lygis didėja, yra aukštas, ar pastovus (ilgalaikis)
nežiūrint mėginimus suteikti pagalbą.

24

Kita informacija:
Jei reikia išrašyti vaistų asmenims, kurie mėgino save žaloti nuodydamiesi, ar gyvena su asmenimis, kurie yra bandę (ar yra rizika, kad gali
bandyti) nuodytis, būtina:




Išrašinėkite vaistus, kurie yra mažiau pavojingi, jei juos bus mėginama perdozuoti
Išrašinėkite mažesnes vaistų (tablečių) dozes;
consider alternatives to co-proxamol.

Informacijos šaltiniai:




Australian Mental Health Triage Scale
Mental health triage tool
Emergency Triage Education Kit

Kokybės standartai:




Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ // Valstybės žinios. 2006-01-10,
Nr. 3-62.
Monitoring
Safe physical environments
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Skubi medicininė, chirurginė pagalba

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos
Įvertinkite:





Paciento psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis neserga psichine liga;
Informuokite jį apie galimas pavojingas pasekmes, jei jam nebus suteikta pagalba;
Tęskite mėginimus gauti jo sutikimą dėl pagalbos teikimo;
Jei sutikimo suteikti asmeniui pagalbą negaunate, atlikite šio algoritmo dalyje "Jei pacientas atsisako pagalbos" rekomenduojamus
veiksmus.
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Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99

Savivaldybės paslaugų teikėjai:















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Pagalbos teikimas skubios pagalbos skyriuose ar padaliniuose. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti sveikatos sistemos institucijų ir specialistų
veikloms (prioretizavimas pagal problemos sprendimo skubumą ir teikiama būtinoji medicinos pagalba) priėmimo-skubios pagalbos skyriuose ar
padaliniuose, kai asmuo bandė nusižudyti, atliko riziką gyvybei ar sveikatai sukeliantį savižalos aktą, ar yra didelė rizika, kad asmuo bandys
nusižudyti ar susižaloti.
Pagalbos skubos nustatymas (prioretizavimas):
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Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba
teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma
vienu metu. Jei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir
pagalba visiems negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2 ir
3 kategorijos pagalba.
Veiksmai priėmimo-skubios pagalbos skyriuose ar padaliniuose:






Skubiai nustatykite (įvertinkite) riziką gyvybei ir sveikatai, fizinį ir psichinį asmens stovį pagarbiu ir suprantamu būdu (pradinis įvertinimas,
detali apžiūra). Nustatant skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, vertinant ūmią klinikinę paciento būklę, priskiriant pacientą
skubios medicinos pagalbos kategorijai ir teikiant skubiąją pagalbą pacientams, privalu vadovautis Skubiosios medicinos pagalbos masto
lentelės 4, 3 ir 2 skiltimis. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba
neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos
nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.
Nustatant psichinį, emocinį asmens sveikatos stovį (nevilties lygį) ir fizinės nevilties būvį (Take account of emotional distress as well as
physical distress.), įvertinkite riziką paciento ar aplinkinių gyvybei ar sveikatai;
Esant indikacijoms pradėkite būtinosios pagalbos (pirmosios ir skubios) teikimą;
Atminkite – kai kurie asmenys gali neparodyti (nedemonstruoti) nerimo (nevilties) lygio, net tuo atveju, kai jų susižalojimai yra dideli;

Pagalbos skubos įvertinimo etape, pasiūlykite pacientui atlikti psichosocialinį įvertinimą (psychosocial assessment), kai reikia nustatyti:





Paciento psichinį pajėgumą (suvokimą, adekvatumą) (mental capacity)
Norą dalyvauti (sutikimą) atliekant psichosocialinį įvertinimą;
Nerimo, nevilties lygį (distress levels)
Ar pacientas neserga psichikos ligomis (neturi psichikos sutrikimų)

Psichosocialinį įvertinimą atlikite nelaukdami, kol bus suteikta medicininė pagalba, išskyrus atvejus kai:




Yra grėsmė paciento gyvybei ir jam reikia skubios pagalbos;
Pacientas yra be sąmonės;
Pacientas yra nepajėgus tokiame įvertinime dalyvauti (pavyzdžiui, girtas, apsvaigęs nuo narkotikų).
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Pateikite žodinę ir rašytinę informaciją apie numatomą paslaugų suteikimo eigą, pacientui suprantama forma (kalba) bei suteikite saugią ir palankią
aplinką, kur jis galėtų palaukti ir būtų stebimas, siekiant užtikrinti jo saugumą.
Jei asmuo nori išvykti neatlikus psichosocialinio įvertinimo, įvertinkite jo psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis nesega psichine liga ir
užrašykite tai pastabose. Kuo skubiau perduokite atliktą įvertinimą paciento šeimos gydytojui ir atitinkamam psichikos sveikatos specialistui, kad
būtų galima tęsti paciento sveikatos būvio stebėseną. Jei paciento psichiniai gebėjimai (adekvatumas) yra sumažėję, ar jis serga sunkia psichine
liga, neleiskite pacientui išvykti ir nusiųskite jį skubiam psichikos sveikatos įvertinimui.
Skubioji medicinos pagalba teikiama tol, kol paciento būklė tampa stabili ir tos būklės nebegalima priskirti nė vienai iš trijų kategorijų, įvardytų
Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelėje, arba pradedamas ilgalaikis paciento gyvybinių funkcijų palaikymas ir tokią būklę konstatuoja ne
mažiau kaip trijų skirtingų specialybių gydytojų konsiliumas kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracijos atstovu. Ilgalaikio
gyvybinių funkcijų palaikymo paslaugos (dirbtinės plaučių ventiliacijos, hemodializės, dirbtinės širdies, dirbtinių kepenų) bei organų ir audinių
transplantacijos paslaugos nepriskiriamos skubiajai pagalbai.
Informacijos šaltiniai:








Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinta Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
lapkričio 6 d. įsakymu nr. V-895
Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208
Mental health triage tool
Australian Mental Health Triage Scale
Emergency Triage Education Kit - Triage Quick Reference Guide
Emergency Triage Education Kit - Resource Book
Emergency Triage Education Kit - Workbook

Kokybės standartai:



Gaivinimo standartai, patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-822 (priedaialgoritmai: naujagimio, vaiko, suaugusiojo)
Initial assessments
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Monitoring
Safe physical environments
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Greitosios medicinos pagalba

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99
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Savivaldybės paslaugų teikėjai















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Greitosios medicinos pagalba (GMP). Ši algoritmo dalis skirta aprašyti GMP specialistų veikloms (prioretizavimas pagal problemos sprendimo
skubumą ir pradedama teikti būtinoji medicinos pagalba įvykio vietoje), kai asmuo bandė nusižudyti, atliko riziką gyvybei ar sveikatai sukeliantį
savižalos aktą.
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GMP paslaugų teikimo įvykio vietoje algoritmas (schema)



Įvykio vietos įvertinimas



Veiksmai įvykio vietoje
o įvykio vietos saugumo (fizinio bei aplinkos faktorių), įvertinimas;
o papildomos pagalbos poreikio įvertinimas;
o asmens sveikatos būvio, žalos sveikatai pobūdžio ir būtinosios pagalbos (pirmosios ir skubios) poreikio įvertinimas
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Esant indikacijoms, pacientai turi būti skubiai gabenami į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių.
Gyvybei grėsmingomis situacijomis GMP informuoja ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių apie pacientą, transportuojamą į šį skyrių.
Atvežti į priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių pacientai perduodami budinčiam gydytojui arba slaugytojui.
Tyčinis susižalojimas:






Skubiai nustatykite (įvertinkite) riziką gyvybei ir sveikatai, fizinį ir psichinį asmens stovį pagarbiu ir suprantamu būdu (pradinis įvertinimas,
detali apžiūra). Nustatant skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, vertinant ūmią klinikinę paciento būklę, priskiriant pacientą
skubios medicinos pagalbos kategorijai ir teikiant skubiąją pagalbą pacientams, privalu vadovautis Skubiosios medicinos pagalbos masto
lentelės 4, 3 ir 2 skiltimis. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba
neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos
nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Nustatant psichinį asmens sveikatos stovį, įvertinkite riziką paciento ar
aplinkinių gyvybei ar sveikatai;
Esant indikacijoms pradėkite būtinosios pagalbos (pirmosios ir skubios) teikimą;
Atsižvelkite, kiek tai galima, į paciento pageidavimus dėl paslaugų teikėjo, jei šalia yra daugiau nei vienas priėmimo-skubiosios pagalbos
skyrius;
Jei rizika paciento gyvybei ar sveikatai yra didelė, ignoruokite paciento pageidavimus.

Tyčinis nuodijimasis:




Skubiai nustatykite (įvertinkite) riziką gyvybei ir sveikatai, fizinį ir psichinį asmens stovį pagarbiu ir suprantamu būdu (pradinis įvertinimas,
detali apžiūra). Nustatant skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, vertinant ūmią klinikinę paciento būklę, priskiriant pacientą
skubios medicinos pagalbos kategorijai ir teikiant skubiąją pagalbą pacientams, privalu vadovautis Skubiosios medicinos pagalbos masto
lentelės 4, 3 ir 2 skiltimis. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba
neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos
nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Nustatant psichinį asmens sveikatos stovį, įvertinkite riziką paciento ar
aplinkinių gyvybei ar sveikatai;
Esant indikacijoms pradėkite būtinosios pagalbos (pirmosios ir skubios) teikimą;
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Atsižvelkite, kiek tai galima, į paciento pageidavimus dėl paslaugų teikėjo, jei šalia yra daugiau nei vienas priėmimo-skubiosios pagalbos
skyrius;
Jei rizika paciento gyvybei ar sveikatai yra didelė, ignoruokite paciento pageidavimus.

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos, įvertinkite:


Surinkite visas įvykio vietoje esančias galimai nuodijimuisi naudotas medžiagas ar vaistus ir perduokite juos skubios pagalbos skyriaus
personalui iš karto, kai pacientas bus pas juos atvežtas;



Jei nuodijimuisi panaudotų medžiagų poveikį galima sumažinti panaudojant aktyvuotą anglį ir jei pacientas nėra praradęs sąmonės ir nėra
rizikos, kad jis negali saugiai (nepaspringdamas) nuryti vaistus, kuo skubiau pasiūlykite pacientui išgerti aktyvuotos anglies. Aktyvuotos
anglies poveikis efektyviausias jei nuo tyčinio nuodijimosi akto praėjo ne daugiau 1 val., bet aktyvuotos anglies poveikis gali būti gana
efektyvus ir iki 2 val. po bandymo nusižudyti ar savižalos akto. (Offer activated charcoal as early as possible, and within 1 hour after
ingestion if the service user is at risk of significant harm, fully conscious, and able to protect his or her own airway. Activated charcoal may
also be considered between 1 and 2 hours after ingestion, because it may still be effective in reducing absorption, especially if the ingested
substance delays gastric emptying, such as tricyclic antidepressants.);
Neaiškiais atvejais kreipkitės konsultacijos į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintį gydytoją.



Informacijos šaltiniai:







Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinta Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
lapkričio 6 d. įsakymu nr. V-895
Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208
Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašas, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1191 redakcija
Paciento psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis neserga psichine liga;
Informuokite jį apie galimas pavojingas pasekmes, jei jam nebus suteikta pagalba;
Tęskite mėginimus gauti jo sutikimą dėl pagalbos teikimo;
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Jei sutikimo suteikti asmeniui pagalbą negaunate, atlikite šio algoritmo dalyje "Jei pacientas atsisako pagalbos" rekomenduojamus
veiksmus.

Jei reikia, GMP įstaiga perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms (policijai, priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo ir kt.).
Standartai, algoritmai, protokolai:










Gaivinimo standartai, patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-822 (priedaialgoritmai: naujagimio, vaiko, suaugusiojo)
Gaivinimo standartai (algoritmai: suaugusiojo)
Gaivinimo standartai (algoritmai: vaiko)
GMP paslaugų teikimo įvykio vietoje algoritmas (schema)
Mental health triage tool
Australian Mental Health Triage Scale
Emergency Triage Education Kit - Triage Quick Reference Guide
Emergency Triage Education Kit - Resource Book
Emergency Triage Education Kit - Workbook
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Specializuota psichiatrinė pagalba

Jei asmuo atsisako, ar yra tikėtina, kad atsisakys gydymo ar kitos pagalbos
Įvertinkite:





Paciento psichinį pajėgumą (adekvatumą) ir/ar jis neserga psichine liga;
Informuokite jį apie galimas pavojingas pasekmes, jei jam nebus suteikta pagalba;
Tęskite mėginimus gauti jo sutikimą dėl pagalbos teikimo;
Jei sutikimo suteikti asmeniui pagalbą negaunate, atlikite šio algoritmo dalyje "Jei pacientas atsisako pagalbos" rekomenduojamus
veiksmus.
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Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99

Savivaldybės paslaugų teikėjai















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Specializuota psichiatrinė pagalba. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti specializuotos psichiatrinės pagalbos veikloms (prioretizavimas pagal
problemos sprendimo skubumą ir teikiama medicinos pagalba) psichiatrinės pagalbos skyriuose, padaliniuose ar institucijose, kai asmuo bandė
nusižudyti, atliko riziką gyvybei ar sveikatai sukeliantį savižalos aktą.
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Informacijos šaltiniai:




Australian Mental Health Triage Scale
Mental health triage tool
Emergency Triage Education Kit

Kokybės standartai:




Initial assessments
Monitoring
Safe physical environments
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Prevencija

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras- tel. 8 46 35 00 99
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Savivaldybės paslaugų teikėjai















Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Prevencija. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti ne tik sveikatos sistemos, bet ir kitų sektorių specialistų veikloms (prevencija), kai yra rizika
nusižudyti, asmuo atliko, ar yra rizika atlikti gyvybei ar sveikatai sukeliantį savižalos aktą.
Savižudybių prevencija yra įmanoma, tik tuo atveju, jei ši ši veikla yra plati ir įvairiapusiška. Labai svarbu laiku pastebėti sveikatos sutrikimus,
kontroliuoti aplinkos rizikos veiksnius, į šią veiklą įtraukiant kuo platesnį socialinių ir profesinių grupių, kurios gali turėti įtakos savižudybių
prevencijai, atstovus. Viena iš svarbių ir efektyvių savižudybių ir savižalos prevencijos prielaidų - savalaikis problemos, ar rizikos sveikatai
įvertinimas, prevencinių paslaugų vykdymas ir, esant rizikai, asmens nukreipimas, ar rekomendacijų kreiptis pas atitinkamos srities specialistus, ar
institucijas, asmenims pateikimas.
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Informacijos šaltiniai:
Pagrindinės socialinės bei profesinėms grupės, kurių veikla ypač svarbi savižudybių prevencijai:












PSP darbuotojai. Rekomenduojama metodinė medžiaga:Savižudybės prevencija (Atmintinė pirminės sveikatos priežiūros darbuotojams).
Versta iš „Preventing Suicide A Resource For Primary Health Care Workers, Suicide Assessment and Treatment Pathway. Supporting
guidance;
Bendros praktikos gydytojai. Rekomenduojama metodinė medžiaga: Preventing suicide a resource for general physicians,Suicide
Assessment and Treatment Pathway. Supporting guidance;
Mokyklų ir kitų švietimo sistemos darbuotojai. Rekomenduojama metodinė medžiaga: Savižudybių prevencija mokykloje,Preventing
suicide a resource for teachers and other school staff,Suicide Assessment and Treatment Pathway. Supporting guidance;
Teisėsaugos institucijų (plicija, kalėjimų tarnautojai) atstovai ir gaisrininkai. Rekomenduojama metodinė medžiaga: Preventing suicide. A
resource for police, firefighters and other first line responders;
Žurnalistai. Rekomenduojama metodinė medžiagai: Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals;
Išgyvenusių savižudybę asmenų savitarpio paramos grupės. Rekomenduojama metodinė medžiaga;
Suicide Assessment and Treatment Pathway, 2010
Suicide Assessment and Treatment Pathway. Supporting guidance, 2010
Roma Vida Pivorienė, Nijolė Sturlienė, Remigijus Auškelis. Savižudybių prevencija mokykloje, 2004
Suicide Prevention. Care Pathway for Children and Young People in Shropshire. Practitioner’s Toolkit. Approved by the SSCB Dec 2010,
revised August 2013
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Sisteminis savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas

Pagrindinės valstybinės institucijos ir organizacijos:










Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rizikos vertinimo ir visuomenės informavimo centras (RVVIC)
Visuomenės sveikata (virtuali biblioteka)
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Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija

Savivaldybės paslaugų teikėjai



























Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos filialas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VŠĮ, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Nervų ligų ir reabilitacijos departamento Afektinių susirgimų poskyris
Dvasines pagalbos jaunimui centras
Labdaros paramos fondas "Dienvidis” vaikų dienos centras
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
UAB psichikos sveikatos centras ,,Kraujažolė“
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
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UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
UAB „Kardiovita“
Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos, Klaipėdoje

Švietimo įstaigos:





















Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
Klaipėdos Baltijos gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
Klaipėdos Vydūno gimnazija
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Klaipėdos Klaipėdos licėjus
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija
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Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
Klaipėdos „Verdenės" progimnazija
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
Klaipėdos Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Klaipėdos Laivininkų mokykla
Klaipėdos Laivų statybos ir remonto mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Klaipėdos statybininkų mokykla
Klaipėdos turizmo mokykla
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla
Klaipėdos M. Gorkio pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla
Klaipėdos I. Simonaitytės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla
Klaipėdos Litorinos mokykla
Klaipėdos „Medeinės“ mokykla
Klaipėdos Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
Klaipėdos Pagrindinė mokykla Svetliačiok

Sisteminis savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas aprašo sisteminį įvertinimą ir fizinį bei psichinį
savižudybių ir savižalos prevencijos veiklų valdymą bei organizavimą populiacijos lygmeniu 14-29 metų amžiaus asmenų grupei. Aprašomos
veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo paslaugas. Algoritmo aprašas parengiamas atlikus situacijos analizę, kuri parengiama,
remiantis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainėje pateiktomis „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo
metodinės rekomendacijomis“, JPSPP Modelio diegimo stadijoje ir/ar atnaujinama rengiant metinę savivaldybės visuomenės sveikatos ataskaitą.
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Pagrindinės algoritmo dalys:





Stebėseana, šioje dalyje pateikiama šalies mastu standartinė periodiškai renkama statistinė informacija ir ataskaitos, periodiškai ir ne
periodiškai atliekamos apklausos ir tyrimai, epidemiologinės ir paslaugų teikimo analizės bei vertinimai.
Savivaldybės sveikatos problemų analizė ir interpretavimas, šioje dalyje pateikiama savivaldybės epidemiologinės ir paslaugų teikimo
analizės ir vertinimų rezultatai ir jų interpretavimas, periodiškai ir ne periodiškai atliekamų apklausų ir tyrimų rezultatai, išvados ir
interpretavimas;
Išvadų, rekomendacijų, priemonių ir intervencijų bei jų įgyvendinimo stebėsenos dalyse, aprašoma rekomenduojami sveikatos problemų
savivaldybėje sprendimo būdai, eiga bei įgyvendinimo stebėsena
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II.

Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu mažinimo algoritmas

Trečiasis Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos tikslas – formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą. Šiam tikslui pasiekti numatomi
uždaviniai:





sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą bei azartinių
lošimų, kompiuterinių žaidimų ir pan. prieinamumą;
skatinti sveikos mitybos įpročius;
ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius;
skatinti burnos higienos ir profilaktinės burnos sveikatos priežiūros įpročius.
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Antrasis Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos uždavinys – skatinti sveikos mitybos įpročius
Nesubalansuota mityba skatina nutukimą, lipidų apykaitos sutrikimus, didina lėtinių neinfekcinių ir kitų ligų riziką ir vis dažniau pripažįstama
įprastu šių ligų rizikos veiksniu. Kita vertus, mityba, atitinkanti rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, kaip ir tinkamų
bei palankių sveikatai maisto produktų gamyba ir vartojimas, gali padėti išvengti su mityba susijusių lėtinių neinfekcinių ligų.
Siekiant ugdyti sveikos mitybos įpročius, būtina:









siekti, kad Lietuvos gyventojų maisto sudėtis atitiktų PSO rekomendacijas;
didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie sveiką, subalansuotą mitybą, įtraukiant sveikos, subalansuotos mitybos temas į mokymo
programas, didinant socialinės reklamos sveikatos tema mastą, ir užtikrinti gyventojams prieigą prie sveikos mitybos pagrindus
formuojančios informacijos šaltinių;
skatinti Lietuvos įmones gaminti ir tiekti vidaus rinkai sveikatai palankų maistą, ypač atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo sveikatinimo reikmes.
Mažinti druskos, cukraus ir riebalų kiekį maisto produktuose, kur tai įmanoma, informaciją apie maisto produktų sudėtį pateikti aiškiai,
suprantamai ir matomoje vietoje;
palaikyti organizacijas ir projektus, kurie skatina sveikatai palankaus maisto vartojimą, remti savivaldybių dalyvavimą gerinant mitybos
kokybę bendruomenėse;
vykdyti gyventojų mitybos įpročių stebėseną ir reguliariai vertinti antsvorio ir su juo susijusių ligų riziką sveikatai, gyventojų mitybos ir su
ja susijusių sveikatos problemų pokyčius;
integruoti sveikos gyvensenos ugdymą į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa
Trečiasis Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos uždavinys – ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius
Keturios pagrindinės gyvenimo sritys, kuriose žmonės turi galimybę būti fiziškai aktyvūs: darbas (ypač, jeigu jis yra fizinis), susisiekimas (pvz.,
ėjimas, važiavimas dviračiu), buitis (pvz., namų ruoša), laisvalaikis (pvz., sportas). Fizinio aktyvumo stoka suprantama kaip labai ribota fizinė
veikla ar jokios fizinės veiklos bet kurioje iš išvardytų sričių nebuvimas. Nustatyta, kad fizinis aktyvumas sumažina lėtinių neinfekcinių ligų riziką.
Įvairi fizinė veikla gali pagerinti kaulų ir raumenų sistemos būklę, padėti kontroliuoti kūno masę, sumažinti depresijos simptomus. Pagal PSO
Pasaulio maisto, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategijos rekomendacijas užtektų 30 minučių vidutiniškai intensyvios fizinės veiklos kasdien (arba
beveik kasdien), kad sumažintume riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.
Lietuvoje visiškai nesportuoja ir nesimankština apie 44 procentus gyventojų (ES valstybių narių vidurkis – 39 procentai). Suaugusių Lietuvos
žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, gyventojų fizinio aktyvumo pakankamai neskatina nei mūsų socialinė aplinka, nei sveikatos priežiūros
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sektorius. Sveikatos priežiūros specialistai nėra aktyvūs teikdami reikiamas rekomendacijas pacientams. Mankštinimosi paslaugas teikiantis
privatus sporto ir sveikatingumo centrų sektorius šalyje plečiasi, tačiau šios paslaugos prieinamos tik didesnes pajamas gaunantiems žmonėms.
Lietuvoje trūksta fiziniam aktyvumui palankios aplinkos: sutvarkytų vaikų žaidimų aikštelių, dviračių takų, parkų, žaliųjų zonų, savivaldybių
dotuojamų ir vidutines pajamas turinčioms šeimoms prieinamų santykinai pigių sveikatingumo centrų paslaugų.
Gyventojų fizinio aktyvumo mažėjimas yra viena iš pagrindinių nutukimo priežasčių. Nutukimas tampa vis svarbesne sveikatos problema, nes jo
paplitimas nuolat didėja ir per pastaruosius du dešimtmečius jis išaugo tris kartus – daugiau negu pusė suaugusių gyventojų daugelyje Europos
regiono šalių turi antsvorio, o ketvirtis yra nutukę. Europos kovos su nutukimu chartijoje pažymima, kad antsvoris ir nutukimas sudaro vieną iš
rimčiausių XXI amžiaus iššūkių visuomenės sveikatai PSO Europos regione ir tai pasiekė epidemijos lygį dėl kintančios socialinės ir ekonominės
aplinkos, sukėlusios gyventojų energijos disbalansą, smarkiai sumažėjus fiziniam aktyvumui ir padidėjus didelės energijos maisto ir energinių
gėrimų prieinamumui bei pasikeitus mitybos įpročiams ir gyvenimo būdui. Vien genetinis polinkis, kurį turi tam tikra gyventojų dalis, be tokių
socialinių veiksnių pasikeitimo epidemijos nesukeltų.
Nutukusiems žmonėms gresia didesnė tikimybė susirgti išemine širdies liga, jų arterinis kraujospūdis dažniau padidėja. Nutukimas yra pagrindinė
nuo insulino nepriklausomo cukrinio diabeto priežastis, nutukę žmonės dažniau serga krūties, gimdos gleivinės, storosios žarnos, stemplės ir inkstų
vėžiu. Nutukusių žmonių psichikos būklė taip pat būna blogesnė.
Siekiant ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius, būtina:






užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių optimalaus fizinio aktyvumo sąlygas ugdymo
įstaigose ir viešosiose erdvėse;
skatinti darbingo amžiaus žmones mankštintis ir būti fiziškai aktyviems (važinėti dviračiais, vaikščioti parke, važinėtis riedučiais, tvarkyti
aplinką);
rengti specializuotus sveikatos stiprinimo projektus pensinio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų fiziniam aktyvumui skatinti;
investuoti į vaikų žaidimų aikštelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, parkų, žaliųjų zonų tvarkymą ir plėtrą;
skatinti gyventojų fizinio aktyvumo optimizavimo programų rengimą ir įgyvendinimą bendruomenės, savivaldybės ir šalies lygmeniu,
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme numatyti valstybės ir savivaldybių institucijų atsakomybę už gyventojų fizinio
aktyvumo sąlygų sudarymą.

Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa
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LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖS
Tikslo
Tikslai
Nr.
Formuoti sveiką
3
gyvenseną ir jos
kultūrą

Vertinimo rodiklis, matavimo vienetas,
duomenų šaltinis
4. Nutukusių vyrų dalis tarp Lietuvos 20–
64 metų amžiaus vyrų, procentais,
Tyrimas
5. Nutukusių moterų dalis tarp Lietuvos
20–64 metų amžiaus moterų, procentais,
Tyrimas

Būklė
(metai)

Vertinimo rodiklio
reikšmė 2020 m.

Vertinimo rodiklio
reikšmė 2025 m.

18 (2012
Stabilizuoti augimą
m.)

Stabilizuoti augimą

19 (2012
Stabilizuoti augimą
m.)

Stabilizuoti augimą

Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa
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Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu mažinimo algoritmo asmeninio kontakto atvejis

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888

Savivaldybės paslaugų teikėjai:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras



UAB Vilniaus dietologijos centras, konsultacijos Klaipėdoje
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Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose



UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“



VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“
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Švietimo įstaigos:


Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija



„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija
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„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla



Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė
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Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste

Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu mažinimo algoritmas asmeninio kontakto atveju aprašo su antsvoriu ir nutukimu
susijusios rizikos įvertinimą ir prevencijos veiklų bei sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų valdymą bei organizavimą asmeninio kontakto
atveju 14-29 metų amžiaus asmenų grupei. Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo (sveikatos priežiūros) paslaugas.
Algoritmo tikslas: padėti identifikuoti pagalbos poreikį ir organizuoti jos eigą.
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Pagrindinės algoritmo dalys:




Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios aprašomos esant rimtiems sveikatos sutrikimams, kai asmeniui reikalinga medicininė pirminė
sveikatos priežiūra ar specializuota (ambulatorinė ir stacionarinė) pagalba;
Stebėsena ir monitoringas, paslaugos skirtos su antsvoriu ir nutukimu susijusios rizikos sveikatai įvertinimui;
Prevencija, paslaugos skirtos su antsvoriu ir nutukimu susijusios rizikos sveikatai lygiui sumažinti ar net pašalinti (sveikatos sistemos
specialistams, ne sveikatos sistemos specialistams bei šeimos nariams ir artimiesiems)

Informacijos šaltiniai





Sveikos mitybos rekomendacijos
Vaikų nutukimo stebėsena.
Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata
Nutukimas ir fizinis aktyvumas. 2012 m. (lankstinukas)
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Reikia sveikatos priežiūros paslaugų

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888

Savivaldybės paslaugų teikėjai:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras



UAB Vilniaus dietologijos centras, konsultacijos Klaipėdoje
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Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose



UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“



VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“
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Švietimo įstaigos:



Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija



„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija
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„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla



Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė
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Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
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Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios aprašomos esant rimtiems sveikatos sutrikimams, kai asmeniui reikalinga medicininė ambulatorinė ar
stacionarinė pagalba.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis:
Jei reikalinga skubi pagalba sunkiais, sudėtingais ir komplikuotais atvejais, kai negalite suteikti kvalifikuotos pagalbos, kreipkitės...
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Atliekama paciento apžiūra siekiant įvertinti ar pacientui yra būtina skubi pagalba, kuri yra suteikiama nedelsiant.
Atlikus somatinės sveikatos būklės įvertinimą ir/ar atstatymą (pavyzdžiui, pokalbis, anamnezė, KMI, testas, klausimynas), įvertinama, ar asmeniui
nėra reikalinga gydytojo psichiatro / psichoterapeuto konsultacija.
Kur kreiptis. Esant indikacijoms pacientui siūloma tolesnė stacionari ar ambulatorinė specializuota pagalba.
Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį)
informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį sutikimą.
Sveikatos problemos ir konfidencialumas.Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl
tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos
skyriumi.
Informacijos šaltiniai





Sveikos mitybos rekomendacijos
Vaikų nutukimo stebėsena.
Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata
Nutukimas ir fizinis aktyvumas. 2012 m. (lankstinukas)
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Prevencija

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888

Savivaldybės paslaugų teikėjai:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras



UAB Vilniaus dietologijos centras, konsultacijos Klaipėdoje
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Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose



UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“



VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“
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Švietimo įstaigos:


Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija



„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija
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„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla



Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė
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Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
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Nutukimo ir antsvorio prevencija - sveika gyvensena (mitybos ir fizinio aktyvumo) kaita.
Siekiant mažinti antsvorio ir nutukimo paplitimą, prioritetiniai uždaviniai turėtų būti: mokyti visuomenę sveikos mitybos principų; skatinti
sveikesnio maisto paklausą ir pasiūlą; didinti fizinį aktyvumą ir kt. Taip pat būtina: periodiškai vertinti gyventojų nutukimo pokyčius ir sukurti
monitoringo sistemą; rengti metodines priemones ir informuoti visuomenę apie mitybos ir judėjimo aktyvumo svarbą sveikatai; visose ugdymo
įstaigose kūno kultūrai ir sportui formaliajame ugdyme skirti ne mažiau kaip 120 min. (o ateityje – ir 180 min.) per savaitę; visiems gyventojams, o
ypač vaikams ir jaunimui sudaryti sąlygas mankštintis ir sportuoti gyvenamosiose vietose, atveriant mokyklų, visuomeninių ir privačių sporto ir
sveikatos klubų duris, tiesiant dviračių takus, propaguojant ėjimą į mokyklą pėsčiomis bei kitas plačiai prieinamas fizinio aktyvumo formas; pagal
galimybes sudaryti sąlygas, kad visi visuomenės nariai galėtų pasirinkti sveikesnę gyvenseną ir kad būtų užtikrintas nuolatinis sveiko maisto
buvimas, jo prieinamumas žmogui bei užtikrinti sveikos mitybos principus atitinkančių maisto produktų gamybą ir prieinamumą visuomenei. Be to,
labai svarbu ugdyti ir skatinti maisto produktų gamintojus gaminti sveikos mitybos reikalavimus atitinkančius maisto produktus; keisti maisto
produktų sudėtį, siekiant mažinti cukraus, sočiųjų riebalų, riebiųjų rūgščių transizomerų, pridėto cukraus kiekį ir energetinę vertę, atsižvelgiant į jų
poveikį susirgimui lėtinėmis ligomis, antsvoriui ir nutukimui bei vykdyti visuomenės ugdymą, organizuojant seminarus, konferencijas sveikos
mitybos, judėjimo aktyvumo, sveikos gyvensenos propagavimo klausimais ir kt. Būtina pasiekti, kad žiniasklaidoje bei radijo ir TV laidose, nebūtų
teikiama informacija, skatinanti nesveiko maisto ir gėrimų, kurie gali pakenkti ypač vaikų sveikatai ir vystymuisi, vartojimą.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis:
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.
Kur kreiptis.
Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį)
informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį sutikimą.

69

Sveikatos problemos ir konfidencialumas.Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl
tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos
skyriumi.
Plačiau apie nutukimo paplitimą bei sveiką mitybą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje www.smlpc.lt
skiltyje Mityba ir fizinis aktyvumas – Mityba. (Dr. A. Barzda, dr. R. Bartkevičiūtė).
Informacijos šaltiniai





Sveikos mitybos rekomendacijos
Vaikų nutukimo stebėsena.
Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata
Nutukimas ir fizinis aktyvumas. 2012 m. (lankstinukas)
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Stebėsena, monitoringas

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
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Savivaldybės paslaugų teikėjai:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras



UAB Vilniaus dietologijos centras, konsultacijos Klaipėdoje

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
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UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“



VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“

Švietimo įstaigos:


Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija
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„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija



„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
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Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
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Nutukimo ir antsvorio prevencija - sveika gyvensena (mitybos ir fizinio aktyvumo) kaita.
Siekiant mažinti antsvorio ir nutukimo paplitimą, prioritetiniai uždaviniai turėtų būti: mokyti visuomenę sveikos mitybos principų; skatinti
sveikesnio maisto paklausą ir pasiūlą; didinti fizinį aktyvumą ir kt. Taip pat būtina: periodiškai vertinti gyventojų nutukimo pokyčius ir sukurti
monitoringo sistemą; rengti metodines priemones ir informuoti visuomenę apie mitybos ir judėjimo aktyvumo svarbą sveikatai; visose ugdymo
įstaigose kūno kultūrai ir sportui formaliajame ugdyme skirti ne mažiau kaip 120 min. (o ateityje – ir 180 min.) per savaitę; visiems gyventojams, o
ypač vaikams ir jaunimui sudaryti sąlygas mankštintis ir sportuoti gyvenamosiose vietose, atveriant mokyklų, visuomeninių ir privačių sporto ir
sveikatos klubų duris, tiesiant dviračių takus, propaguojant ėjimą į mokyklą pėsčiomis bei kitas plačiai prieinamas fizinio aktyvumo formas; pagal
galimybes sudaryti sąlygas, kad visi visuomenės nariai galėtų pasirinkti sveikesnę gyvenseną ir kad būtų užtikrintas nuolatinis sveiko maisto
buvimas, jo prieinamumas žmogui bei užtikrinti sveikos mitybos principus atitinkančių maisto produktų gamybą ir prieinamumą visuomenei. Be to,
labai svarbu ugdyti ir skatinti maisto produktų gamintojus gaminti sveikos mitybos reikalavimus atitinkančius maisto produktus; keisti maisto
produktų sudėtį, siekiant mažinti cukraus, sočiųjų riebalų, riebiųjų rūgščių transizomerų, pridėto cukraus kiekį ir energetinę vertę, atsižvelgiant į jų
poveikį susirgimui lėtinėmis ligomis, antsvoriui ir nutukimui bei vykdyti visuomenės ugdymą, organizuojant seminarus, konferencijas sveikos
mitybos, judėjimo aktyvumo, sveikos gyvensenos propagavimo klausimais ir kt. Būtina pasiekti, kad žiniasklaidoje bei radijo ir TV laidose, nebūtų
teikiama informacija, skatinanti nesveiko maisto ir gėrimų, kurie gali pakenkti ypač vaikų sveikatai ir vystymuisi, vartojimą.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis:
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.
Kur kreiptis.
Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį)
informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį sutikimą.
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Sveikatos problemos ir konfidencialumas.Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl
tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos
skyriumi.
Plačiau apie nutukimo paplitimą bei sveiką mitybą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje www.smlpc.lt
skiltyje Mityba ir fizinis aktyvumas – Mityba. (Dr. A. Barzda, dr. R. Bartkevičiūtė).
Informacijos šaltiniai





Sveikos mitybos rekomendacijos
Vaikų nutukimo stebėsena.
Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata
Nutukimas ir fizinis aktyvumas. 2012 m. (lankstinukas)
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Sisteminis sprendimas

Pagrindinės valstbinės institucijos ir organizacijos











Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rizikos vertinimo ir visuomenės informavimo centras (RVVIC)
Visuomenės sveikata (virtuali biblioteka)
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija
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Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras



UAB Vilniaus dietologijos centras, konsultacijos Klaipėdoje

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
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UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“



VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“

Švietimo įstaigos:


Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija
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„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija



„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
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Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste

82

Sisteminis sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu mažinimo algoritmas aprašo sisteminį įvertinimą ir su antsvoriu ir nutukimu
susijusių problemų poveikio sveikatai prevencijos veiklų valdymą bei organizavimą populiacijos lygmeniu 14-29 metų amžiaus asmenų grupei.
Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo paslaugas. Algoritmo aprašas parengiamas atlikus situacijos analizę, kuri
parengiama, remiantis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainėje pateiktomis „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos
ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijomis“, JPSPP Modelio diegimo stadijoje ir/ar atnaujinama rengiant metinę savivaldybės visuomenės
sveikatos ataskaitą.
Pagrindinės algoritmo dalys:





Stebėseana, šioje dalyje pateikiama šalies mastu standartinė periodiškai renkama statistinė informacija ir ataskaitos, periodiškai ir ne
periodiškai atliekamos apklausos ir tyrimai, epidemiologinės ir paslaugų teikimo analizės bei vertinimai.
Savivaldybės sveikatos problemų analizė ir interpretavimas, šioje dalyje pateikiama savivaldybės epidemiologinės ir paslaugų teikimo
analizės ir vertinimų rezultatai ir jų interpretavimas, periodiškai ir ne periodiškai atliekamų apklausų ir tyrimų rezultatai, išvados ir
interpretavimas;
Išvadų, rekomendacijų, priemonių ir intervencijų bei jų įgyvendinimo stebėsenos dalyse, aprašoma rekomenduojami sveikatos problemų
savivaldybėje sprendimo būdai, eiga bei įgyvendinimo stebėsena

Pagrindiniai informacijos šaltiniai
Metodinė medžiaga


Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
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III.

Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas

Įgyvendinant ketvirtajį Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos tikslą – užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą
į gyventojų poreikius numatyta, kad siekiant didinti sveikatos infrastruktūros plėtrą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti pacientų
saugą, gerinant lytinę ir reprodukcinę sveikatą, yra būtina:


didinti lytiškai plintančių infekcijų diagnostikos ir gydymo efektyvumą, ypač atkreipiant dėmesį į jaunimą ir paauglius.

Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa
84

Šis algoritmas yra skirtas lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimui ir su tuo susijusioms
sveikatos jaunimo sveikatos problemoms spręsti

Lytinės sveikatos algoritmo asmeninio kontakto atvejis

s
Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
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Savivaldybės paslaugų teikėjai:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose



UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
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VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“



Švietimo įstaigos:



Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija
87



„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija



„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
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Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
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Lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas asmeninio kontakto atveju, (toliau Lytinės
sveikatos algoritmas) aprašo lytinės sveikatos stiprinimo, rizikos veiksnių įvertinimo, prevencijos veiklų bei sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimo bei valdymo tvarką asmeninio kontakto atveju. Šio algoritmo tikslinė grupė yra 14-29 metų amžiaus jauni žmonės. Aprašomos
veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo(sveikatos priežiūros) paslaugas.
Algoritmo tikslas: identifikuoti pagalbos poreikį lytinės sveikatos klausimais ir aprašyti pagalbos gavimo seką.
Pagrindinės algoritmo dalys:






Skubi medicinos pagalba, kuri teikiama iškilus grėsmei paciento gyvybei ar sveikatai (arba grėsmė gali kilti bet kuriuo atveju) dėl ūmios
ligos ar įvykio.
Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios teikiamos siekiant įvertinti asmens sveikatos būklę, apsaugoti nuo susirgimo ar asmenį gydyti. Šios
lytinės sveikatos paslaugos apima tyrimų atlikimą ir asmeniui tiesiogiai teikiamus su lytine sveikata susijusius patarimus.
Stebėsena, paslaugos skirtos lytinės sveikatos rizikos lygiui įvertinti.
Sveikatos stiprinimas – paslaugos, skirtos lytinės sveikatos stiprinimui teikiant informavimo, švietimo, konsultavimo paslaugas.
Prevencija (pirminė prevencija, antrinė prevencija), paslaugos skirtos lytinės sveikatos rizikos veiksnių prevencijai.

Lytinės sveikatos algoritmas apima tokias paslaugas:





Lytinės sveikatos stiprinimas
Lytinės sveikatos rizikos veiksnių identifikavimas ir įvertinimas
Informavimas ir konsultavimas dėl apsaugos nuo nepageidaujamo nėštumo
Lytiškai plintančių infekcijų prevencija, išaiškinimas ir gydymas

Informacijos šaltiniai



Sveikatos ugdymo bendroji programa (2012)
Standards for sexuality Education in Europe (2010).WHO Regional Office for Europe and BZgA.
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WHO Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health (2001). WHO Regional Office for Europe
Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health (2006). WHO.
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Reikia sveikatos priežiūros paslaugų

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888

Savivaldybės paslaugų teikėjai:
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Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose



UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“



VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“
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Švietimo įstaigos:



Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija



„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija
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„Verdenės" progimnazija



„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla



Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė
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Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste

Reikia sveikatos priežiūros paslaugų
Jei patys negalite suteikti kvalifikuotos pagalbos ... būtina iš karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas tel. 112, ir/ar skambinti
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budinčiam gydytojui- tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis:
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Jei esate sveikatos sektoriaus specialistas (platesnė informacija sveikatostinklas.lt)
Jei esate ne sveikatos specialistas (platesnė informacija sveikatostinklas.lt)
Kaip elgtis šeimos nariams, artimiesiems, ar kitiems aplinkiniams (platesnė informacija sveikatostinklas.lt)
Informacijos šaltiniai (platesnė informacija sveikatostinklas.lt)
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Rizikos sveikatai įvertinimas

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888

98

Savivaldybės paslaugų teikėjai:



Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste




















Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
UAB „Kardiovita“
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Švietimo įstaigos:



Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija



„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija
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„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla



Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė
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Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste

Rizikos sveikatai įvertinimą gali atlikti įvairių sričių ir sektorių specialistai: visuomenės sveikatos specialistas mokykloje, šeimos gydytojas, NVO
institucijų atstovai, specialistai ginekologai (atliekant gimdos kaklelio tyrimą, skiepijant nuo ŽPV) ir kiti specialistai.
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Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis:
Jei būtina skubi pagalba ir patys negalite suteikti kvalifikuotų paslaugų būtina iš karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos
telefonas tel. 112.
Jei jaunas žmogus yra pilnametis, lytinės sveikatos rizikas gali identifikuoti šeimos gydytojas, gydytojas akušeris ginekologas, bet kuris švietimo,
socialinio, teisėsaugos sektoriaus darbuotojas (policininkas), lytinės sveikatos klausimais dirbančios NVO darbuotojas.Jei specialistai, remdamiesi
savo profesinėmis kompetencijomis ir turimomis žiniomis apie sveikatą, identifikuoja būklę, dėl kurios jaunam žmogui būtų reikalinga skubi
medicininė pagalba, ji kviečiama nedelsiant. Patekus į sveikatos priežiūros įstaigą, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ASPĮ bendra tvarka.
Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį)
informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį sutikimą.
Sveikatos problemos ir konfidencialumas.Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl
tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos
skyriumi.
Informacijos šaltiniai






Sveikatos ugdymo bendroji programa (2012)
Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa (2007)
Standards for sexuality Education in Europe (2010).WHO Regional Office for Europe and BZgA.
WHO Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health (2001). WHO Regional Office for Europe
Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health (2006). WHO.
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Prevencija

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:


BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112



Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
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Savivaldybės paslaugų teikėjai:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose



UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
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VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“



Švietimo įstaigos:



Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija
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„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija



„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
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Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
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Prevencija (pirminė prevencija, antrinė prevencija), paslaugos skirtos lytinės sveikatos rizikos veiksnių prevencijai.

Informacijos šaltiniai





Sveikatos ugdymo bendroji programa (2012)
Standards for sexuality Education in Europe (2010).WHO Regional Office for Europe and BZgA.
WHO Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health (2001). WHO Regional Office for Europe
Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health (2006). WHO.
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Stebėsena



BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112



Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
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Savivaldybės paslaugų teikėjai:


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:


Klaipėdos sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras



VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras



UAB „Mano šeimos gydytojas“



UAB „Viloja“ sveikatos centras



Nefrida ambulatorinė klinika



UAB „Brožynų“ sveikatos centras



UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras



UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika



UAB šeimos klinika „Kraujažolė“



UAB „Avimeda“ medicinos klinika



UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras



UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika



UAB Kuncų ambulatorinė klinika



UAB „MediCA klinika"



Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose



UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
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VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras



UAB „Kardiovita“

Švietimo įstaigos:


Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija



Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija



Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija



Klaipėdos Baltijos gimnazija



Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija



Klaipėdos „Varpo“ gimnazija



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija



Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija



Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija



Klaipėdos Vydūno gimnazija



Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija



Klaipėdos Klaipėdos licėjus



Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija



Simono Dacho progimnazija



„Gabijos“ progimnazija



Martyno Mažvydo progimnazija



Prano Mašioto progimnazija



Tauralaukio progimnazija
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„Smeltės“ progimnazija



Liudviko Stulpino progimnazija



„Verdenės" progimnazija



„Versmės“ progimnazija



Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla



Laivininkų mokykla



Laivų statybos ir remonto mokykla



Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla



Klaipėdos statybininkų mokykla



Klaipėdos turizmo mokykla



Gedminų pagrindinė mokykla



M. Gorkio pagrindinė mokykla



„Saulėtekio“ pagrindinė mokykla



Sendvario pagrindinė mokykla



I. Simonaitytės pagrindinė mokykla



„Santarvės“ pagrindinė mokykla



„Vyturio“ pagrindinė mokykla



Vitės pagrindinė mokykla



„Pajūrio“ pagrindinė mokykla



„Universa Via“ tarptautinė mokykla



Litorinos mokykla



„Medeinės“ mokykla



Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
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Pagrindinė mokykla Svetliačiok



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Anoniminiai kabinetai (žalos mažinimo)



Krizinio nėštumo centras



Klaipėdos jaunimo centras



Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
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Rizikos lytinei sveikatai įvertinimą gali atlikti įvairių sričių ir sektorių specialistai: visuomenės sveikatos specialistas mokykloje, šeimos
gydytojas, NVO institucijų atstovai, specialistai ginekologai (atliekant gimdos kaklelio tyrimą, skiepijant nuo ŽPV) ir kiti specialistai. Įvertinimas
atliekamas interaktyvaus susitikimo/sesijos metu, pavyzdžiui, su jaunimo sveikatos reikalų koordinatoriumi VSB. Užduodami struktūruoti
klausimai apie lytinės sveikatos rizikas, kurias apima šis algoritmas. Rizikos įvertinimas atliekamas remiantis Metodinėmis
rekomendacijomis/gairėmis.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis:
Jei būtina skubi pagalba ir patys negalite suteikti kvalifikuotų paslaugų būtina iš karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos
telefonas tel. 112.
Jei esate sveikatos sektoriaus specialistas
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai, konsultuoja mokinius lytinės sveikatos klausimais ir iškilus
šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo paslaugų poreikiui siunčia asmenį į ASPĮ. Visuomenės sveikatos specialistas arba pats
konsultuoja jauną žmogų, arba siunčia tiesiai pas Jaunimo sveikatos koordinatorių savivaldybės VSB. VS specialistai mokyklose geba įvertinti
lytinės sveikatos rizikas – ar turi asmuo klausimų (sunkumų) dėl savo lytiškumo, (nesaugių) lytinių santykių, nėštumo planavimo, kontracepcijos,
nėštumo nutraukimo, lytiškai plintančių infekcijų. Rizika identifikuojama pokalbio su jaunu žmogumi metu.
Kur kreiptis. Esant indikacijoms pacientui siūloma tolesnė stacionari ar ambulatorinė specializuota pagalba.
Jei jaunas žmogus yra pilnametis, lytinės sveikatos rizikas gali identifikuoti šeimos gydytojas, gydytojas akušeris ginekologas, bet kuris švietimo,
socialinio, teisėsaugos sektoriaus darbuotojas (policininkas), lytinės sveikatos klausimais dirbančios NVO darbuotojas. Šie specialistai, identifikavę
rizikas, siunčia asmenį pas Jaunimo sveikatos reikalų koordinatoriui VSB. Jaunimo sveikatos reikalų koordinatorius VSB organizuoja lytinės
sveikatos paslaugas pagal šį algoritmą. Jei teikiama neskubi medicininė pagalba, Jaunimo sveikatos reikalų koordinatorius VSB suderina „žalio
koridoriaus principu“ vizito pas sveikatos priežiūros specialistą (šeimos gydytoją, gydytoją akušerį ginekologą ar kitą specialistą pagal poreikį)
datą ir laiką.
Jei specialistai, remdamiesi savo profesinėmis kompetencijomis ir turimomis žiniomis apie sveikatą, identifikuoja būklę, dėl kurios jaunam žmogui
būtų reikalinga skubi medicininė pagalba, ji kviečiama nedelsiant. Patekus į sveikatos priežiūros įstaigą, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos
ASPĮ bendra tvarka.
Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį)
informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį sutikimą.
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Sveikatos problemos ir konfidencialumas.Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl
tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos
skyriumi.
Jei esate ne sveikatos specialistas
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Mokykloje dirbantys mokytojai, socialiniai pedagogai, psichologai, identifikavę lytinės sveikatos informacijos,
sveikatos priežiūros paslaugų poreikį siunčia asmenį pas mokyklos VS specialistą (kuris arba pats konsultuoja jauną žmogų, arba siunčia tiesiogiai
Jaunimo sveikatos reikalų koordinatoriui VSB) arba tiesiai pas Jaunimo sveikatos koordinatorių savivaldybės VSB. Visi minėti specialistai
mokyklose geba įvertinti lytinės sveikatos rizikas – ar turi asmuo klausimų (sunkumų) dėl savo lytiškumo, (nesaugių) lytinių santykių, nėštumo
planavimo, kontracepcijos, nėštumo nutraukimo, lytiškai plintančių infekcijų. Rizika identifikuojama pokalbio su jaunu žmogumi metu.
Jei jaunas žmogus yra pilnametis, lytinės sveikatos rizikas gali identifikuoti šeimos gydytojas, gydytojas akušeris ginekologas, bet kuris švietimo,
socialinio, teisėsaugos sektoriaus darbuotojas (policininkas), lytinės sveikatos klausimais dirbančios NVO darbuotojas. Šie specialistai, identifikavę
rizikas, siunčia asmenį pas Jaunimo sveikatos reikalų koordinatoriui VSB. Jaunimo sveikatos reikalų koordinatorius VSB organizuoja lytinės
sveikatos paslaugas pagal šį algoritmą.
Jei specialistai, remdamiesi savo profesinėmis kompetencijomis ir turimomis žiniomis apie sveikatą, identifikuoja būklę, dėl kurios jaunam žmogui
būtų reikalinga skubi medicininė pagalba, ji kviečiama nedelsiant. Patekus į sveikatos priežiūros įstaigą, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos
ASPĮ bendra tvarka.
Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Informacijos šaltiniai
Lytinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos paslaugos mokyklose teikiamos remiantis Sveikatos ugdymo bendrąja programa (2012) bei Rengimo
šeimai bei lytiškumo ugdymo programa (2007), Visuomenės sveikatos specialistų mokyklose teikiamų sveikatos stiprinimo paslaugų aprašu
(remiantis Visuomenės sveikatos biuro nuostatais). Jaunimo informavimas ir konsultavimas vykdomas remiantis Lytinės sveikatos mokymo
standartais (PSO, 2010).




Sveikatos ugdymo bendroji programa (2012)
Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa (2007)
Standards for sexuality Education in Europe (2010).WHO Regional Office for Europe and BZgA.
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WHO Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health (2001). WHO Regional Office for Europe
Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health (2006). WHO.
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Sisteminis sprendimas

Pagrindinės valstybinės institucijos ir organizacijos







Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
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Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rizikos vertinimo ir visuomenės informavimo centras (RVVIC)
Visuomenės sveikata (virtuali biblioteka)
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija

Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos



Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai Klaipėdos mieste:



















Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
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UAB „Kardiovita“



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ligoninė



Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Klaipėdos universitetinė ligoninė



Klaipėdos jūrininkų ligoninė



Klaipėdos vaikų ligoninė



Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika



Klaipėdos teritorinė ligonių kasa



Klaipėdos apskrities VPK



Šeimos ir vaiko gerovės centras



Dvasinės pagalbos jaunimui centras



Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras



Socialinės paramos centras



Vaiko teisių apsaugos skyrius



Bažnyčia



Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste
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Sisteminis lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas aprašo sisteminį įvertinimą ir
lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai prevencijos veiklų valdymą bei organizavimą populiacijos lygmeniu 1429 metų amžiaus asmenų grupei. Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo paslaugas. Algoritmo aprašas parengiamas
atlikus situacijos analizę, kuri parengiama, remiantis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainėje pateiktomis „Savivaldybių
visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijomis“, JPSPP Modelio diegimo stadijoje ir/ar atnaujinama rengiant
metinę savivaldybės visuomenės sveikatos ataskaitą.
Pagrindinės algoritmo dalys:





Stebėseana, šioje dalyje pateikiama šalies mastu standartinė periodiškai renkama statistinė informacija ir ataskaitos, periodiškai ir ne
periodiškai atliekamos apklausos ir tyrimai, epidemiologinės ir paslaugų teikimo analizės bei vertinimai.
Savivaldybės sveikatos problemų analizė ir interpretavimas, šioje dalyje pateikiama savivaldybės epidemiologinės ir paslaugų teikimo
analizės ir vertinimų rezultatai ir jų interpretavimas, periodiškai ir ne periodiškai atliekamų apklausų ir tyrimų rezultatai, išvados ir
interpretavimas;
Išvadų, rekomendacijų, priemonių ir intervencijų bei jų įgyvendinimo stebėsenos dalyse, aprašoma rekomenduojami sveikatos
problemų savivaldybėje sprendimo būdai, eiga bei įgyvendinimo stebėsena
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IV.

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas

122

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas: asmeninio kontakto atvejis
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Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:






Bendrasis pagalbos telefono numeris - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112 arba 03, „Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“
– 103
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378
Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės Toksikologijos centras. Tel. (8 5) 216 9069
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Krizių įveikimo centras

Emocinės pagalbos kontaktai
Informacija skubios pagalbos atveju:


Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas asmeninio kontakto atveju aprašo psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo rizikos įvertinimą ir prevencijos veiklų bei sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų valdymą bei organizavimą
asmeninio kontakto atveju 14-29 metų amžiaus asmenų grupei. Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo (sveikatos
priežiūros) paslaugas.
Algoritmo tikslas: padėti identifikuoti pagalbos poreikį ir organizuoti jos eigą.
Pagrindinės algoritmo dalys:





Skubi medicinos pagalba, kuri teikiama esant apsinuodijimui, perdozavimui nuo psiciką veikiančių medžiagų atveju;
Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios teikiamos, kai asmuo priskiriamas didelės rizikos grupei, žalingai vartoja psichiką veikiančias
medžiagas;
Stebėsena, paslaugos skirtos psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikos lygiui įvertinti;
Prevencija (pirminė prevencija, antrinė prevencija), paslaugos skirtos psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikos lygiui sumažinti
ar net pašalinti.
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Informacijos šaltiniai:
Mokomoji medžiaga
Jaunimui


Naudinga informacija, tyrimai, žiniasklaidos kampanijos narkotikų vartojimo prevencijos tema (anglų kalba)

Jaunimui, specialistams


JAV Nacionalinis priklausomybės nuo narkotikų tyrimų institutas (NIDA)

Tėvams, Specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje


Dažniausiai užduodami klausimai:http://visuomene.ntakd.lt/klausimai/daznai-uzduodami-klausimai.html
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Apsinuodijimas, perdozavimas. Skubi medicinos pagalba

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:






Bendrasis pagalbos telefono numeris - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112 arba 03, „Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“
– 103
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378
Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės Toksikologijos centras. Tel. (8 5) 216 9069
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Krizių įveikimo centras
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Emocinės pagalbos kontaktai
Informacija skubios pagalbos atveju:


Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis

Pirmoji pagalba


Pirmoji pagalba apsinuodijus

Savivaldybės paslaugų teikėjai:
Sveikatos priežiūros įstaigos



















Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
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UAB „Kardiovita“
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Klaipėdos vaikų ligoninė

Skubi medicinos pagalba. Šioje dalyje aprašoma skubi medicinos pagalba, teikiama asmeniui perdozavus narkotinių medžiagų ar apsinuodijus
kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. Dažniausiai apsinuodijama alkoholiu ir jo surogatais, vaistais, narkotikais.
Jei patys negalite suteikti kvalifikuotos pagalbos, perdozavimo / apsinuodijimo atvejais būtina iš karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis
pagalbos telefonas tel. 112, ir/ar skambinti Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budinčiam gydytojui- tel. 8 5 2362052 arba 8 687
53378
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Rizikos sveikatai įvertinimas

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:



Bendrasis pagalbos telefono numeris - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112 arba 03, „Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“
– 103
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378
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Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės Toksikologijos centras. Tel. (8 5) 216 9069
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
Krizių įveikimo centras

Informacija skubios pagalbos atveju:


Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis

Pirmoji pagalba




Pirmoji pagalba apsinuodijus
Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medžiagomis
Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis

Savivaldybės paslaugų teikėjai:
Sveikatos priežiūros įstaigos















Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
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UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
UAB „Kardiovita“
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Klaipėdos vaikų ligoninė
Švietimo įstaigos
Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
Klaipėdos Baltijos gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
Klaipėdos Vydūno gimnazija
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Klaipėdos Klaipėdos licėjus
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
Simono Dacho progimnazija
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija
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Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
Klaipėdos „Verdenės" progimnazija
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
Klaipėdos Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Klaipėdos Laivininkų mokykla
Klaipėdos Laivų statybos ir remonto mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Klaipėdos statybininkų mokykla
Klaipėdos turizmo mokykla
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla
Klaipėdos M. Gorkio pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla
Klaipėdos I. Simonaitytės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla
Klaipėdos Litorinos mokykla
Klaipėdos „Medeinės“ mokykla
Klaipėdos Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
Klaipėdos pagrindinė mokykla Svetliačiok
Klaipėdos valstybinė kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
LCC International University
Lietuvos verslo kolegija
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Kitos įstaigos:











Klaipėdos jaunimo centras
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
Šeimos ir vaiko gerovės centras
Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras
Socialinės paramos centras
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Bažnyčia

Rizikos sveikatai įvertinimas. Ši algoritmo dalis skirta psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikos laipsniui įvertinti.
Šaltiniai:
Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui
Visiems specialistams, kurie tiesioginėje ar netiesioginėje veikloje susiduria su priklausomais nuo psichoaktyvių medžiagų asmenimis


Metodika parengta, įgyvendinant Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programos įgyvendinimo
2007 metų priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1310 (Žin., 2006, Nr. 1405361).

Mokomoji medžiaga
Tėvams, specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje


Informacija specialistui apie tai, kaip galima tirti dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo nustatymo

Teisiniai dokumentai
133

Sveikatos ir ugdymo įstaigų specialistams


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1071 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas
psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 107-4379)

Kita informacija













Testas apie alkoholio vartojimą „Ar aš geriu per daug?“: https://www.drink-less.com/lt/ar-jums-jau-gana/start-page
Ar alkoholis kontroliuoja jūsų gyvenimą: https://www.drink-less.com/lt/ar-jums-jau-gana/10636
Ką norėčiau daryti> https://www.drink-less.com/lt/ar-jums-jau-gana/k-nortumte-daryti
Kur kreiptis: https://www.drink-less.com/lt/iekai-pagalbos/kur-kreiptis
Pokyčių etapai: https://www.drink-less.com/lt/padkite-savo-pastamiems/pokyi-etapai
Kaip padėti kitam: https://www.drink-less.com/lt/padkite-savo-pastamiems/kaip-galtumte-padti
Kaip geriau nedaryti: https://www.drink-less.com/lt/padkite-savo-pastamiems/ko-nedert-daryti
Testai: http://www.bukblaivus.lt/viewtopic.php?pid=160#p160
Ar aš narkomanas:http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/LT3107.pdf
Exrūkaliai geriau atrodo, geriau kvepia, geriau jaučiasi ir turi daugiau pinigų. http://www.exsmokers.eu/lt-lt/;
Kiek išleidi tabakui? http://www.ntakd.lt/images/all/skaiciuokle/skaiciuokle.htm;
Pasyvus rūkymas: http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3Aatv ..
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Stebėsena

Savivaldybės paslaugų teikėjai:
Švietimo įstaigos



Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
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Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
Klaipėdos Baltijos gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
Klaipėdos Vydūno gimnazija
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Klaipėdos Klaipėdos licėjus
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
Simono Dacho progimnazija
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
Klaipėdos „Verdenės" progimnazija
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
Klaipėdos Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Klaipėdos Laivininkų mokykla
Klaipėdos Laivų statybos ir remonto mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Klaipėdos statybininkų mokykla
Klaipėdos turizmo mokykla
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla
Klaipėdos M. Gorkio pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
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Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla
Klaipėdos I. Simonaitytės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla
Klaipėdos Litorinos mokykla
Klaipėdos „Medeinės“ mokykla
Klaipėdos Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
Klaipėdos pagrindinė mokykla Svetliačiok
Klaipėdos valstybinė kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
LCC International University
Lietuvos verslo kolegija

Kitos įstaigos











Klaipėdos jaunimo centras
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
Šeimos ir vaiko gerovės centras
Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras
Socialinės paramos centras
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Bažnyčia
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Sveikatos priežiūros įstaigos
























Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
UAB „Kardiovita“
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Klaipėdos vaikų ligoninė
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Stebėsena. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti veikloms, siekiant kuo anksčiau nustatyti rizikingą psichiką veikiančių medžiagų vartojimą (nustatyti
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikas) ir imtis veiksmų, padedančių rizikas sumažinti.
Skirta. Sveikatos sistemos, bet ir kitų sektorių specialistams. Stebėsenos funkcija pirmiausia tenka tėvams, artimiesiems, draugams, mokykloje
dirbantiems specialistams - socialiniams pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams ir psichologams , kurie turi geriausias sąlygas stebėti
mokinius, nes turi galimybę dažnai juos matyti, bendrauti ir padėti spręsti įvairias problemas, kompetencijos ribose ir juos šviesti. Taip pat –
laisvalaikio užimtumo centrams, šeimos gydytojams, vaiko teisių apsaugos tarnybos, psichologinėms tarnyboms, gerovės komisijai, probacijos
tarnyboms ir kitoms, kurios dažnai susiduria su jaunuoliais.
Stebėsenos etape turi būti palaikomas ryšys su asmenimis, priklausančiais minimaliai rizikai (mokykloje, bendruomenėje ir pan.) siekiant neprarasti
su jais kontakto ir stebėti jų elgesio / nuostatų į psichoaktyvias medžiagas pokyčius.
Šaltiniai:
Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui
Specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje


Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas metodinės rekomendacijos. dr. Aldona Jociutė, Dalia
Sabaliauskienė, Erikas Mačiūnas, Vilnius, 2007
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Prevencija
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Savivaldybės paslaugų teikėjai:
Sveikatos priežiūros įstaigos


























Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
UAB „Kardiovita“
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Klaipėdos vaikų ligoninė
Švietimo įstaigos
Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
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Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
Klaipėdos Baltijos gimnazija
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
Klaipėdos Vydūno gimnazija
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Klaipėdos Klaipėdos licėjus
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
Simono Dacho progimnazija
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
Klaipėdos „Verdenės" progimnazija
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
Klaipėdos Siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Klaipėdos Laivininkų mokykla
Klaipėdos Laivų statybos ir remonto mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Klaipėdos statybininkų mokykla
Klaipėdos turizmo mokykla
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla
Klaipėdos M. Gorkio pagrindinė mokykla
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Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla
Klaipėdos I. Simonaitytės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla
Klaipėdos Litorinos mokykla
Klaipėdos „Medeinės“ mokykla
Klaipėdos Vaivorykštės tako vidurinė mokykla
Klaipėdos pagrindinė mokykla Svetliačiok
Klaipėdos valstybinė kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
LCC International University
Lietuvos verslo kolegija

Kitos įstaigos











Klaipėdos jaunimo centras
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
Šeimos ir vaiko gerovės centras
Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centras
Socialinės paramos centras
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Bažnyčia
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Prevencija. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti ne tik sveikatos sistemos, bet ir kitų sektorių specialistų veikloms, siekiant, kad asmuo nepradėtų
vartoti psichoaktyviųjų medžiagų arba atitolinti amžių, kai pradedamos vartoti šios medžiagos; jeigu asmuo vartoja psichiką veikiančias medžiagas
- užkirsti kelią priklausomybės formavimuisi.
Pirminė prevencija. Pirminės prevencijos tikslas - užkirsti kelią problemos atsiradimui. Jeigu asmeniui nustatoma minimali rizika,
rekomenduojama prevencinė veikla siaurąja prasme, t.y. psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija konkrečioje vietoje (pvz. ugdymo
įstaigoje, laisvalaikio leidimo centre ar pan.), dar vadinama pirmine prevencija.
Antrinė prevencija. Antrinės prevencijos tikslas - mažinti problemos plitimo žalą visuomenei. Jeigu asmeniui nustatoma vidutinė rizika,
svarbiausias uždavinys – keisti asmens elgesį iš vidutinės rizikos į minimalią riziką bei užkirsti kelią priklausomybės formavimuisi. Šioje stadijoje
gydymo paslaugų dar nereikia, užtenka ankstyvosios nemedicininės intervencijos.
Šaltiniai:
Mokomoji medžiaga
Specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje


Inga Bankauskienė. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija: samprata ir modeliai. Informacinis leidinys. 2013

Jaunimui


JAV Nacionalinio priklausomybių nuo narkotikų instituto (NIDA) internetinė svetainė jaunimui

Jaunimui, specialistams


Apie psichoaktyvias medžiagas
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Reikia sveikatos priežiūros paslaugų

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





Bendrasis pagalbos telefono numeris - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112 arba 03, „Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“
– 103
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378
Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės Toksikologijos centras. Tel. (8 5) 216 9069
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
145



Krizių įveikimo centras

Emocinės pagalbos kontaktai
Informacija skubios pagalbos atveju:


Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis

Pirmoji pagalba




Pirmoji pagalba apsinuodijus
Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medžiagomis
Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis

Paslaugų teikėjai:




Žalos mažinimo paslaugas teikia žemo slenksčio paslaugų kabinetai (kontaktai) - http://www.ntakd.lt/index.php/zalos-mazinimas/kontaktai
Anoniminių alkoholikų, anoniminių narkomanų, anoniminių lošėjų grupės
(http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemi...)
Nevyriausybinės organizacijos (http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=365%3Ane...)

Kiti paslaugų teikėjai ir pagalba artimiesiems:






Vilniaus priklausomybės ligų centras: www.vplc.lt , tel. 85 2160014
Kauno priklausomybės ligų centras: http://www.kaplc.lt/vaiku-ir-paaugliu-gydymas/, tel. 8 37 331 996
Klaipėdos priklausomybės ligų centras: www.kplc.lt Tel. 8-46 41 50 25
Panevėžio priklausomybės ligų centras: http://www.pplic.lt, Tel.: 8 45 58 26 73
Šiaulių priklausomybės ligų centras. http://www.splc.lt Tel. (8 41) 45 55 64.
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Sveikatos priežiūros įstaigos
























Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Viloja“ sveikatos centras
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB „Brožynų“ sveikatos centras
UAB „Šviesmeda“ sveikatos centras
UAB „Birutės“ šeimos medicinos praktika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“
UAB „Avimeda“ medicinos klinika
UAB „Salgymeda“ Salvijos medicinos centras
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
UAB „MediCA klinika"
Baltic Medics "Šeimos sveikatos centras" Lorna patalpose
UAB „Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
UAB „Kardiovita“
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Klaipėdos vaikų ligoninė

Sveikatos priežiūros (gydymo) paslaugos. Ši algoritmo dalis skirta aprašyti gydymo paslaugoms priklausomybės nuo psichiką veikiančių
medžiagų atveju. Jeigu asmuo priskirtinas didelės rizikos grupei, tokiam asmeniui reikalingas gydymas. Didelės rizikos grupei priklauso asmenys,
žalingai vartojantys psichoaktyvias medžiagas, arba priklausomi nuo jų.
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Šaltiniai:
Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui
Gydytojams/ psichiatrams/psichologams/socialiniams darbuotojams




Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ankstyva diagnostika ir gydymas pirminės asmens
sveikatos priežiūros įstaigose. Diagnostikos ir gydymo metodika. Autoriai: V. Karalienė, S. Lesinskienė, E. Subata. Lietuvos vaikų ir
paauglių psichiatrų draugija, 2008.
Vaikų ir paauglių, vartojančių psichoaktyvias medžiagas, gydymo ir skausmo malšinimo opioidais metodika. Autoriai: V. Adomaitienė, D.
Leskauskas, O. Ančiulytė. Kauno medicinos universitetas, 2009.

Visiems specialistams, kurie tiesioginėje ar netiesioginėje veikloje susiduria su priklausomais nuo psichoaktyvių medžiagų asmenimis


Metodika parengta, įgyvendinant Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programos įgyvendinimo
2007 metų priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1310 (Žin., 2006, Nr. 1405361).

Standartai
Gydytojams/ psichiatrams/psichologams/socialiniams darbuotojams



Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planas 2014–2016 metams, patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-417
Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d., įsakymas Nr.204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų
patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr 47-1824). Pakeitimas (Žin., 2011, Nr. 154-7304);

Teisiniai dokumentai
Sveikatos ir ugdymo įstaigų specialistams
 Integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-816
Kita svarbi, įdomi, mokomoji informacija
Įvairių sričių specialistams, jaunimui, gyventojams
 JAV Nacionalinis priklausomybės nuo narkotikų tyrimų institutas (NIDA)
148

Sisteminis psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas

Pagrindinės valstybinės institucijos ir organizacijos







Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
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Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rizikos vertinimo ir visuomenės informavimo centras (RVVIC)
Visuomenės sveikata (virtuali biblioteka)
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija

Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos











Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Klaipėdos psichikos sveikatos centras
Klaipėdos sveikatos priežiūros centras
Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filialas
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Klaipėdos vaikų ligoninė
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
Jaunimo organizacijos Klaipėdos mieste

Sisteminis psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas aprašo sisteminį įvertinimą ir fizinį bei
psichinį psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai prevencijos veiklų valdymą bei organizavimą populiacijos lygmeniu
14-29 metų amžiaus asmenų grupei. Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo paslaugas. Algoritmo aprašas
parengiamas atlikus situacijos analizę, kuri parengiama, remiantis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainėje pateiktomis
„Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijomis“, JPSPP Modelio diegimo stadijoje ir/ar
atnaujinama rengiant metinę savivaldybės visuomenės sveikatos ataskaitą.
Pagrindinės algoritmo dalys:



Stebėsena, šioje dalyje pateikiama šalies mastu standartinė periodiškai renkama statistinė informacija ir ataskaitos, periodiškai ir ne
periodiškai atliekamos apklausos ir tyrimai, epidemiologinės ir paslaugų teikimo analizės bei vertinimai.
Savivaldybės sveikatos problemų analizė ir interpretavimas, šioje dalyje pateikiama savivaldybės epidemiologinės ir paslaugų teikimo
analizės ir vertinimų rezultatai ir jų interpretavimas, periodiškai ir ne periodiškai atliekamų apklausų ir tyrimų rezultatai, išvados ir
interpretavimas;
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Išvadų, rekomendacijų, priemonių ir intervencijų bei jų įgyvendinimo stebėsenos dalyse, aprašoma rekomenduojami sveikatos problemų
savivaldybėje sprendimo būdai, eiga bei įgyvendinimo stebėsena

Pagrindiniai informacijos šaltiniai:
Metodinė medžiaga


Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
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