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DĖL PASTABŲ ILGALAIKIŲ NEIGIAMŲ COVID-19 PANDEMIJOS PASEKMIŲ 

PSICHIKOS SVEIKATAI MAŽINIMO VEIKSMŲ PLANUI 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) išnagrinėjo 

Lietuvos psichiatrų asociacijos (toliau – LPA) ir Jaunųjų psichiatrų asociacijos (toliau – JPA) raštus 

dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 

plano projekto (toliau – Planas), kuris buvo pateiktas tvirtinti darbo grupei, sudarytai Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-866 „Dėl darbo 

grupės, skirtos parengti priemonių planą dėl ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių 

psichikos sveikatai sumažinimo, sudarymo“, į kurios sudėtį įtraukti ir LPA bei JPA atstovai.  

LPA rašte nurodoma, kad LPA nepalaiko „siūlomų paslaugų asmeniui Visuomenės sveikatos 

biuruose, sveikatos priežiūros sistemai nepriklausančių mobiliųjų komandų kūrimo, tik vyrams skirtų 

nuotolinės pagalbos priemonių diegimo“. Argumentuojama, kad „[pandemija] nėra tinkamas laikas 

kurti naujas nesistemines nežinomo veiksmingumo paslaugas, kurios pareikalaus papildomų 

finansinių ir žmogiškųjų resursų ir naujo teisinio tokių paslaugų reglamentavimo. Tai gali pasunkinti 

<...> pagalbos teikimą psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims.“ JPA rašte nurodoma, kad 

nepritariama „siūlomoms papildomoms psichikos sveikatos priežiūros paslaugoms visuomenės 

sveikatos biuruose. Manome, kad tai sukels papildomos maišaties psichikos sveikatos priežiūros 

sistemoje, nes vienu metu egzistuos tiek psichikos sveikatos centrai, kuriuose jau nuo seno dirba 

psichologai tiek visuomenės sveikatos biurai, kurie pradės teikti naujas psichikos sveikatos stiprinimo 

paslaugas.“ 

Ministerija nesutinka su išsakytomis pastabomis. Numatyta priemone „3. Plėtoti visuomenės 

psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos 

biuruose“ siekiama stiprinti visuomenės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

gyventojams, kuris šiuo metu yra nepakankamas. Siekiant užtikrinti visuomenės psichikos sveikatos 

stiprinimo paslaugų visuomenės sveikatos biuruose (toliau – VSB paslaugos) veiksmingumą, VSB 

paslaugų teikimo reikalavimuose bus numatytas reikalavimas vykdyti tik mokslo ar praktikos 

įrodymais grįstas intervencijas. Pagal numatomus reikalavimus, VSB paslaugas galės teikti sveikatos 

ir klinikinės psichologijos, edukacinės ir vaiko psichologijos, įsisąmoninimu grįsto streso valdymo 

arba įsisąmoninimu grįstos kognityvinės elgesio terapijos, psichoterapijos metodo taikymo 

kvalifikaciją turintys specialistai arba gydytojai psichoterapeutai. Papildomai, VSB paslaugas 

teikiantiems specialistams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai, taip siekiant užtikrinti teikiamų 

paslaugų veiksmingumą. 
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Pažymėtina, kad VSB paslaugos nėra visiškai naujoviško pobūdžio paslaugos, o jomis 

siekiama padidinti jau įteisintų paslaugų prieinamumą bei jų teikimo veiksmingumą ir atskaitingumą, 

sustiprinama orientacija į įrodymais grįstas, konkrečią ir pamatuojamą pridėtinę vertę nešančias 

veiklas. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių 

reikalavimų patvirtinimo“ 1.3. papunkčiu patvirtinto Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stiprinimą, kvalifikacinių 

reikalavimų aprašu (toliau – Aprašas), patvirtinti reikalavimai visuomenės psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjams ir vykdomoms veikloms. Aprašo 4.2. papunktyje numatyta, kad asmuo, 

vykdantis visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo srities veiklas, turi būti gavęs aukštojo ar jam 

prilyginto socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję 

bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, o Aprašo 7.18 papunkčiu numatytos funkcijos šiam 

specialistui apima, be kita ko, šias funkcijas: konsultuoti psichologinių problemų klausimais, 

pateikiant šių problemų galimus sprendimus; vesti grupinius atsipalaidavimo užsiėmimus; teikti 

informaciją apie psichikos sveikatos stiprinimą, vykdyti psichikos sutrikimų prevenciją didinant 

socialinį ir emocinį raštingumą, mokant valdyti stresą, konstruktyvaus elgesio konfliktinių situacijų 

metu spręsti patyčių, prievartos bei psichikos sutrikimų sukeliamas problemas. 

Papildomai pažymėtina, kad visuomenės sveikatos biurai yra dalis visuomenės sveikatos 

priežiūros sistemos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 

str. 2 d. Kadangi VSB paslaugų koordinavimą ir (ar) įgyvendinimą vykdys savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurai, galima konstatuoti, kad šios paslaugos bus integrali sveikatos priežiūros sistemos 

dalis. VSB paslaugos savo esme atitinka visuomenės sveikatos priežiūros apibrėžtį, nustatytą 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme (visuomenės sveikatos priežiūra – 

organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių bei medicinos priemonių, padedančių 

įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma). Be to, 

psichologai teikia paslaugas įvairiuose sektoriuose ir veiklos srityse (vidaus reikalų, teisingumo, 

socialiniame, švietimo ir kt.), įskaitant ir įvairaus pobūdžio privataus sektoriaus veiklas, tačiau tai 

nebūtinai lemia šių psichologų ir medicinos psichologų – ASP specialistų – funkcijų sumaišymą ir 

neatskyrimą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, visuomenės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą numatyta įgyvendinti ne Psichikos sveikatos centruose, o savivaldybių visuomenės sveikatos 

biuruose. 

Ministerija nesutinka, kad VSB paslaugos pasunkins pagalbos teikimą psichikos sveikatos 

sutrikimų turintiems asmenims. VSB paslaugos yra tinkamas būdas palaikyti ir stiprinti visuomenės 

psichikos sveikatą. Be to, VSB paslaugų teikimo aprašo projekte specialisto pareigose siūlomas 

aiškus šių specialistų kompetencijų atskyrimas nuo asmens sveikatos priežiūros specialistų: „10. PSP 

specialisto pareigos: 10.1. atlikti pagalbos teikėjui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, 

savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pavestas funkcijas; 10.2. nukreipti PS paslaugas gaunantį ar norintį gauti asmenį 

į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, ir 

esant reikalui tarpininkauti šių paslaugų teikimo klausimais, jei pasireiškia psichikos ir elgesio 

sutrikimų požymiai, kuriems būtina asmens psichikos sveikatos priežiūros specialisto pagalba; 10.3. 

klausimais, kurie nepriskirti jo kompetencijai (t. y. tais, kuriais jis nebuvo apmokytas pagal 

universitetinių studijų ar podiplominių studijų mokymo kurso programą) rekomenduoti asmenims 

kreiptis į atitinkamos srities specialistą ar įstaigą“ 
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Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, yra tikimybė, kad VSB paslaugas teikiančių specialistų 

veikla pagerins  visuomenės psichologinę (emocinę) būklę, nes VSB paslaugos pasieks didesnį 

skaičių asmenų; be to, specialistai galimai pasieks ir atpažins asmenis, kurie turi pirmines indikacijas 

(simptomus), dėl kurių būtų tikslinga kreiptis į ASP specialistą, bet to nedaro dėl įvairių priežasčių, 

ir paskatins juos kreiptis į atitinkamą specialistą. 

Numatyta priemone „4. Išbandyti ir išplėtoti mobiliųjų komandų paslaugas, užtikrinant 

neatidėliotiną ir skubią psichologinę pagalbą bendruomenėje nutikus krizei, galinčiai turėti neigiamų 

pasekmių psichikos sveikatai“ (toliau – krizių komandos) siekiama išbandyti ir išplėtoti sistemą, kuria 

būtų teikiamos psichologinės krizių intervencijos paslaugos bendruomenėje (įvykio vietoje arba 

asmens gyvenamojoje vietoje pagal poreikį), susidūrus su ūmiomis situacijomis, galinčiomis palikti 

ilgalaikį neigiamą poveikį asmens psichikos sveikatai. Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. 

balandžio 3 d. nutarimo Nr. X-1070 „Dėl Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo“ uždaviniuose 

numatyta „29.3. psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bendruomenėje plėtra, sukuriant pasirinkimo 

galimybę užtikrinančią ir pacientų bei jų šeimų poreikiams tenkinti pritaikytą paslaugų sistemą“. 

Pažymėtina, kad šiuo metu krizių komandos paslaugos neegzistuoja arba yra teikiamos privačiai už 

mokestį, todėl šios paslaugos nėra prieinamos gyventojams. Esant poreikiui, pagal numatomus šių 

paslaugų teikimo reikalavimus, krizių komandos paslaugų gavėjai būtų nukreipiami gauti tęstinę 

pagalbą pirminėse asmens psichikos sveikatos priežiūros įstaigose. Nukreipimas į šias paslaugas 

vyktų per Bendrąjį pagalbos centrą, greitosios medicinos pagalbos brigadas bei kitų institucinių ir 

bendruomeninių paslaugų teikėjus. Todėl manytina, kad krizių komandos paslaugos turėtų būti dalis 

efektyviai veikiančios sveikatos priežiūros sistemos, užtikrinančios bendruomeninių paslaugų 

prieinamumą ir teikiamų paslaugų įvairovę bei atitiktį gyventojų poreikiams. 

LPA rašte taip pat siūloma „atsisakyti numatytų mokymų, nes jų poreikis nepagrįstas, 

nurodytos tikslinės grupės netinkamos (jau turi reikiamus įgūdžius arba negalės jų panaudoti)“. 

Pažymėtina, kad mokymų poreikis yra pagrįstas objektyviais duomenimis ir konsultacijomis su 

atitinkamų sričių ekspertais. Dėl „5.1. vykdyti mokymus kaip atpažinti ir gydyti depresijos, nerimo 

ir nemigos sutrikimus, pagal galimybes taikant nemedikamentinį gydymą (6 val., 600 šeimos 

gydytojų kasmet)“, Europos Komisijos šalies ataskaitoje Lietuvai (2019, p. 30) pažymima, kad „nėra 

visapusiškai išnaudojamas pirminės sveikatos priežiūros personalo vaidmuo koordinuojant pacientų 

priežiūrą, taip pat psichikos sveikatos priežiūrą.“ Atsižvelgiant į tai, siekiama sustiprinti šeimos 

gydytojų kompetencijas plačiai paplitusių psichikos sutrikimų srityje ir stiprinti šeimos gydytojų 

supratimą apie nemedikamentinio gydymo galimybes ir prieinamumą. Dėl „5.2. vykdyti mokymus 

kaip atpažinti psichologinę traumą bei adaptacijos sutrikimus (4 val.) bei atlikti psichotraumatologinį 

psichologinį įvertinimą ir teikti specializuotą psichologinę pagalbą taikant trumpalaikės eklektinės 

terapijos metodą (BEPP) asmenims, turintiems potrauminio streso sutrikimus (16 val. ir supervizijos, 

iš viso 400 psichologų)“, epidemiologinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje potrauminio streso 

sutrikimo ir adaptacijos sutrikimų paplitimas yra reikšmingai mažesnis nei panašiose 

socioekonominėse aplinkybėse esančių kitų šalių; tai galimai rodo, kad šie sutrikimai nėra 

pakankamai atpažįstami ir gydomi, trūksta asmens sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų 

atpažinti ir pagelbėti šiems asmenims. Anksčiau sistemiškai plačiu mastu tokių mokymų nebuvo 

vykdoma, todėl šių kompetencijų šiuo metu nepakanka. Dėl „5.3. vykdyti mokymus ir supervizijas 

kaip atpažinti savižudybės grėsmę ir suteikti pirmąją emocinę pagalbą (16 val., iš viso 1000 

specialistų)“, šie mokymai yra įtraukti į Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų plano 

projektą, jai pritaria šiam planui parengti sudarytos ekspertų darbo grupės nariai. Dėl „5.4. vykdyti 

instruktorių mokymus, kaip valdyti ekstremaliąsias situacijas ir organizuoti pirmąją emocinę pagalbą 
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(40 val. ir supervizijos, 36 visuomenės sveikatos biurų specialistai)“, poreikis šiems mokymams yra 

grindžiamas COVID-19 pandemijos metu įvairiais lygmenimis išryškėjus nepakankamam 

pasirengimui reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, įskaitant psichologinės ir emocinės pagalbos 

teikimo aspektu. Anksčiau sistemiškai plačiu mastu tokių mokymų nebuvo vykdoma, todėl šių 

kompetencijų šiuo metu nepakanka. Dėl „5.5. vykdyti psichikos sveikatos specialistų mokymus ir 

(ar) supervizijas, kaip konsultuoti pacientus nuotoliniu būdu (iš viso 600 specialistų)“, 2020 m. kovo 

25 d. buvo papildytas Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-861 „Dėl 

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, reglamentuojant nuotolinių psichiatro paslaugų teikimą. Plano projekto 8 priemonė 

„Įteisinti ir išplėtoti nuotolinį psichikos sveikatos specialistų (psichiatrų, psichoterapeutų ir (ar) 

psichologų) konsultavimą teikiant įprastines (ne karantino laikotarpio) paslaugas“ numato tolesnę 

psichikos sveikatos priežiūros specialistų nuotolinio konsultavimo plėtrą, todėl šie mokymai skirti 

siekiant užtikrinti tinkamą naujai priimtų teisės aktų įgyvendinimą. 

LPA rašte ragina Ministeriją „plane palikti tik tokias priemones, kurioms skiriamos 

papildomos lėšos. Jeigu lėšų nereikia, tai reiškia, kad jos vykdomos nepriklausomai nuo pandemijos 

ir neturėtų būti plane.“ Ministerija informuoja, kad dalis priemonių, kurioms nenumatytos 

papildomos lėšos, nebūtų vykdoma, jei nebūtų įtrauktos į šį planą, pavyzdžiui, „8. Įteisinti ir išplėtoti 

nuotolinį psichikos sveikatos specialistų (psichiatrų, psichoterapeutų ir (ar) psichologų) konsultavimą 

teikiant įprastines (ne karantino laikotarpio) paslaugas“, „13. Informuoti asmenis, dirbančius ar 

dirbusius priešakinėse linijose COVID-19 pandemijos metu bei asmenis, patyrusius sunkios formos 

COVID-19 ligą ir jų artimuosius apie psichosocialinės pagalbos galimybes“ ar „17. Stiprinti emocinės 

paramos teikimą  arba nukreipimą į psichikos sveikatos specialistus vyresnio amžiaus asmenims“. Ne 

visiems viešosios politikos pokyčiams įgyvendinti reikalingas papildomas finansavimas, dažnu atveju 

gali būti naudojami esami resursai, juos tikslingai perskirstant, arba sukuriamos reguliacinės 

(teisinės) galimybės naujo pobūdžio veiklų ar paslaugų teikimui. 

Europos Komisijos šalies ataskaitoje Lietuvai (2019, p. 13) pažymima, jog „vietos lygmeniu 

visuomenės sveikatos gerinimo priemonių imamasi vis dar nedaug, nes investuojama nedaug ir nėra 

sistemos, užtikrinančios, kad savivaldybės įgyvendintų įrodymais pagrįstas intervencines 

priemones.“ Atsižvelgiant į tai, paskutinius kelis metus siekta skirti didesnį dėmesį visuomenės 

psichikos sveikatos paslaugų plėtrai ir jų kokybės užtikrinimui. Be to, Plane numatytos investicijos 

ir į pirminę asmens psichikos sveikatos priežiūrą, finansuojant papildomų medicinos psichologų 

įdarbinimą psichikos sveikatos centruose, bei į bendruomeninių paslaugų plėtrą, papildomai 

finansuojant psichosocialinę reabilitaciją ir mobiliųjų psichologinės krizės intervencijos komandų 

veiklą. 

Apibendrinant manytina, kad Plane numatytos priemonės yra pagrįstos, tinkamai 

subalansuoja pokyčius visuomenės ir asmens psichikos sveikatos srityse, o šių paslaugų teikimo 

reikalavimai užtikrins paslaugų teikimo kokybę ir veiksmingumą bei tinkamą atsakomybių 

pasiskirstymą tarp paslaugų teikėjų.  
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