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DĖL BENZODIAZEPINŲ IR BENZODIAZEPINŲ DARINIAMS PRISKIRIAMŲ BEI 

PANAŠAUS VEIKIMO MECHANIZMO VAISTINIŲ PREPARATŲ SKYRIMO  

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija parengė aplinkraštį, skirtą šeimos 

gydytojams. Maloniai prašome išplatinti jį šeimos gydytojams ir savivaldybės teritorijoje pirminę 

sveikatos priežiūrą organizuojančioms įstaigoms. 

 

Gerbiami šeimos gydytojai, 

 

Kreipiamės į Jus dėl išaugusio Lietuvos gyventojų nerimo, susijusio su karu Ukrainoje, 

padidėjusio besikreipiančių į psichikos sveikatos centrus gyventojų srauto bei siekiant racionaliai 

organizuoti pagalbą išaugus poreikiui.  

Pagal MN „Šeimos gydytojas“, šeimos gydytojo kompetencijai yra priskirtas nerimo, 

nemigos, vidutinės ir lengvos depresijos gydymas: „14.10.84. užmigimo sutrikimus ir neorganinę 

nemigą“, 14.10.85. fobinius ir kitus nerimo sutrikimus; 14.10.86. suaugusiųjų lengvus ir vidutinio 

sunkumo depresinius sutrikimus.  

Atsižvelgiant į tai, primename, kad šeimos gydytojai pagal medicinos normą gali 

savarankiškai skirti medikamentinį gydymą nerimo, nemigos, vidutinės ir lengvos depresijos 

simptomų gydymui, nesiunčiant asmens pas gydytoją psichiatrą.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 2020 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu Nr. V-1610 patvirtintos Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų 

bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo 

metodinės rekomendacijos (toliau – metodinės rekomendacijos), skirtos šeimos gydytojams ir 

gydytojams specialistams (išskyrus gydytojus psichiatrus ir gydytojus vaikų ir paauglių psichiatrus), 

skiriantiems pacientams benzodiazepinus ir panašaus veikimo mechanizmo vaistinius preparatus.  

Metodinės rekomendacijos nedraudžia šeimos gydytojams skirti pacientams 

benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo 

vaistinių preparatų (toliau – BZD). 

Naujiems vartotojams BZD skiriami pagal indikacijas, pirmiausia atsižvelgiant į konkretaus 

vaistinio preparato charakteristikų santrauką.  Gydymas BZD skiriamas trumpiausią įmanomą laiką. 

Maksimali rekomenduojama gydymo BZD (skiriant BZD vartoti 4 kartus per savaitę ar dažniau) 

trukmė gydant nerimo sutrikimus yra 12 savaičių (vartojant be pertraukos), o trumpalaikiam nemigos 

gydymui – 4 savaitės, įskaitant ir vaisto dozės mažinimo etapą.  

Ilgalaikiams vartotojams (kai BZD vartojami 3 mėnesius ir ilgiau 4 kartus per savaitę ar 

dažniau) gydantis gydytojas turi teisę tęsti BZD vartojimą esamomis dozėmis ir dažnumu šiems 

asmenims:  
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• senyvo amžiaus asmenims (65 metų ir vyresniems);  

• jei pacientas vartoja BZD 10 metų ar ilgiau stabilia, ne didesne nei vidutine terapine 

doze ir nesutinka sumažinti ar nutraukti BZD vartojimo (šiuo atveju vartojimas gali būti su įvairios 

trukmės pertraukomis);  

• lėtinėmis psichikos ligomis sergantiems pacientams, kai BZD skiria gydytojas 

psichiatras. 

Rečiau BZD vartojantieji (pvz., tik panikos atakos metu, kai pakuotės užtenka keliems 

mėnesiams) nelaikomi ilgalaikiais BZD vartotojais ir jiems metodinės rekomendacijos neturėtų būti 

taikomos.  

Nereikia siųsti psichiatro konsultacijos BZD skiriant pirmą kartą, esant ilgalaikiam BZD 

vartojimui senyvo amžiaus asmenims (65 metų ir vyresniems), taip pat jei pacientas vartoja BZD 10 

metų ar ilgiau stabilia, ne didesne nei vidutine terapine doze bei gydytojui psichiatrui skyrus, 

lėtinėmis psichikos ligomis sergantiems pacientams, išskyrus tuos atvejus, kai psichiatro konsultacija 

būtina dėl išsamesnio paciento būklės ištyrimo ar diagnozės nustatymo ar patikslinimo.  

Šiuo atveju, asmenims kuriuos siunčiate psichiatro konsultacijai, gydymas nenutraukiamas.  

Vadovaujantis Metodinių rekomendacijų 18 punktu, pacientui atsisakius pradėti BZD vartojimo 

mažinimą ar nutraukimą, gydymą tęsti skiriant tokią pat dozę ir siųsti pacientą vienkartinės 

gydytojo psichiatro konsultacijos, siekiant įvertinti BZD vartojimo mažinimo poreikį ir galimybes. 

Pacientui atsisakius psichiatro konsultacijos, inicijuojamas BZD vartojimo mažinimas ar nutraukimas 

pagal Metodinių rekomendacijų 23 punktą ar 1 ir (arba) 2 priedą. 

 

 

 

Viceministrė         Aušra Bilotienė Motiejūnienė  
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