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Benzodiazepinai (toliau – BZD) – tai centrinę nervų sistemą slopinantys vaistai, plačiai vartojami
trumpalaikio nerimo ar nemigos gydymui. Šiuos vaistus rekomenduojama vartoti neilgiau kaip 4
savaites nemigos gydymui ir iki 8 savaičių nerimo gydymui, priklausomai nuo vaisto charakteristikos.
Vartojant BZD ilgiau, vystosi tolerancija, tam pačiam efektui pasiekti reikalingos vis didesnės dozės,
gali vystytis psichologinė ir fizinė priklausomybė. Norint nutraukti šių vaistų vartojimą, dozę reikia
mažinti laipsniškai. Staigus BZD nutraukimas gali sukelti nutraukimo sindromą, kurio vienas iš
simptomų yra delyriniai sąmonės sutrikimai su traukuliais, o kartais net mirtimi.
BZD suvartojimo rodiklis Lietuvoje 2-3 kartus didesnis nei kaimyninių Šiaurės regiono šalių ir du
kartus didesnis nei Ekonominės Bendrijos ir Plėtros Organizacijos (EBPO) šalių vidurkis.
Valstybinės vaistų kontrolės duomenimis, 2017 m. nustatyta benzodia-zepinų paros dozė (NPD)
Lietuvoje buvo 37,8 tūkstančiui gyventojų. Kitaip tariant, kiekvieną dieną šiuos vaistus vartoja beveik
4 proc. Lietuvos gyventojų. Galimai priklausomi nuo BZD yra apie 40 proc. šiuos vaistus vartojančių
žmonių.
Mūsų, „Kurk Lietuvai“ programos dalyvių, tikslas, kad iki 2022 m. BZD vartojimas Lietuvoje
sumažėtų iki EBPO šalių vidurkio – NPD 20,0 tūkstančiui gyventojų.
Šiame dokumente aprašoma, kokias priemones reikia įgyvendinti Lietuvoje, tam, kad BZD vartojimo
rodiklis ženkliai sumažėtų. Priemonių rinkinys parengtas atsižvelgiant į Lietuvos psichikos sveikatos
ekspertų siūlymus bei užsienio gerosios praktikos pavyzdžius. Neracionalaus BZD vartojimo
problema turi būti sprendžiama kompleksiškai, įgyvendinant kuo daugiau rinkinyje pateiktų
priemonių.
Tam tikros priemonės jau įgyvendinamos. Tolimesnį šio priemonių rinkinio įgyvendinimą
perduodame Sveikatos apsaugos ministerijoje naujai įsikūrusiam Psichikos sveikatos skyriui.
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Priemonė 1
BZD skyrimo ir laipsniško nutraukimo metodikos parengimas
Daugelis išsivysčiusių šalių yra pasitvirtinę
BZD

skyrimo

ir

laipsniško

nutraukimo

metodines rekomendacijas.1 Rekomendacijų
tikslas – užtikrinti racionalų BZD skyrimą ir
saugų vaistų nutraukimą. Rekomendacijų
tikslinė auditorija yra BZD išrašantys gydytojai,
o netiesioginė auditorija – BZD vartojantys
pacientai.
Bendros benzodiazepinų vartojimo indikacijos
yra nurodytos Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos vaistinių preparatų informacinėje
sistemoje.2 Skiriant gydymą vadovaujamasi
specifinio vaisto charakteristikos santrauka,
kuri papildoma remiantis naujausia informacija. Lietuvoje benzodiazepinus dažniausiai išrašo bendrosios praktikos gydytojai.3 Skiriant
ar nutraukiant BZD gydytojai vadovaujasi savo
kompetencija ir subjektyviu sprendimu, nes
standartinės rekomendacijos neegzistuoja.
Kad

tokios

rekomendacijos

reikalingos

vienbalsiai patvirtino ir mūsų kalbinti šeimos
gydytojų atstovai, psichiatrai bei kiti sveikatos
sistemos darbuotojai.
Benzodiazepinų

skyrimo

rekomendacijose

turėtų būti aprašyti bendrieji šių vaistų skyrimo
principai, kokiomis aplinkybėmis BZD rekomenduojama skirti, BZD skyrimas prieš tai šių

Prescribing guidelines. World benzodiazepine awareness day.
http://w-bad.org/prescribing-guidelines/
2
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
1

4

Aranauskas R., Vaičiulienė L. Šeimos gydytojo
pacientų, vartojančių benzodiazepinus, priklausomybės išsivystymo tendencijos. Sveikatos mokslai/ Health
sciences in Eastern Europe. 2018, 28 tomas, Nr. 2, p.
95-100.
3

vaistų nevartojusiems ar po pertraukos.

„

Skyrimo rekomendacijose turi būti įvardintos

Tikslinė auditorija yra BZD

problemos, susijusios su BZD vartojimu,
aprašyta

skirtingų

įtrauktos

pavyzdinės

akcentuojama

BZD

veikimo

gydymo

maksimali

trukmė,

išrašantys gydytojai

schemos,

gydymo

„

šiais

vaistais trukmė, galimas pašalinis poveikis,

„Kurk Lietuvai“ programos dalyvių inicijuotas ir

sąveika su kitais vaistais, ilgalaikio vartojimo

psichikos

pasekmės,

metodikos turinys šiuo metu derinamas su

skyrimas

gydymo
vyresnio

alternatyvos,
amžiaus

BZD

žmonėms,

nėščiosioms ir kitoms specifinėms populiacijoms. Gydytojai turi būti raginami inicijuoti
pokalbį su ilgą laiką BZD vartojančiais
pacientais dėl galimo dozės mažinimo ir
laipsniško nutraukimo.
BZD

laipsniško

negalima

mendacijose

turi

nutraukimo

nutraukti
būti

ekspertų

parengtas

šiomis įstaigomis:
1. Antakalnio psichikos sveikatos centru
2. Jaunųjų psichiatrų asociacija (JPA)
3. Lietuvos biologinės psichiatrijos asociacija
4. Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija

metodinėse

rekomendacijose turi būti pabrėžiama, kad šių
vaistų

sveikatos

staiga.

aprašyta

Reko-

pacientų

5. Lietuvos psichiatrų asociacija (LPA)
6. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrija
7. Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU)

motyvavimo svarba, kokie tolimesni veiksmai

8. Lietuvos šeimos gydytojų kolegija

pacientui sutikus bendradarbiauti, pagrindiniai

9. Narkotikų,

dozės mažinimo principai. Į rekomendacijas

tabako

ir

alkoholio

kontrolės

departamentu (NTAKD)

reikia įtraukti vaisto nutraukimo schemas,

10. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija

kuriomis

11. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligonine

galės

naudotis

ir

gydytojai,

ir

pacientai. Taip pat, į rekomendacijas svarbu
įtraukti informaciją, kuri galėtų padėti gydytojui

12. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) toksikologijos skyriumi

laipsniško nutraukimo procese (pvz., atmintinė

13. Respublikinis priklausomybės ligų centru

– laiškas pacientui dėl BZD nutraukimo;

14. Santarų klinikų Šeimos medicinos centru

paciento

15. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT)

progreso

kalendorius;

miego

higienos atmintinė; atmintinė gydytojui, kur,

16. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centru

prireikus, galima nukreipti pacientą ir pan.).

17. Psichikos sveikatos vadybos asociacija
18. Vilniaus universiteto medicinos fakultetu

Priemonė 2
Interaktyvios žinių atnaujinimo sesijos - mokymai gydytojams
Parengus BZD skyrimo ir laipsniško nutrau-

Teorinės dalies metu gydytojai išklausytų

kimo metodines rekomendacijas, svarbu, kad

informaciją apie parengtas BZD skyrimo ir

jas praktikoje taikytų dažniausiai šiuos vaistus

laipsniško nutraukimo rekomendacijas, depre-

išrašantys - šeimos gydytojai.

sijos ir nerimo diagnozavimą ir gydymo būdus,

Higienos instituto duomenimis4, 2017 m.
Lietuvoje buvo 2184 aktyvūs šeimos gydytojai.
Mokymus minėtiems gydytojams svarbu organizuoti ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir
regionuose. Nemokami, arti darbo vietos organizuojami kursai paskatintų aktyvesni gydytojų
dalyvavimą. Kitas motyvuojantis aspektas galėtų būti mokymai, traktuojami kaip kvalifikacijos kėlimosi dalis. Svarbu ir paskatinimas iš
įstaigų, kuriose šeimos gydytojai praktikuoja.
Kitas būdas kaip užtikrinti, kad parengtos
metodinės rekomendacijos pasiektų gydytojus
– reglamentuoti mokomosios medžiagos iš-

miego higienos principus ir pan. Praktinių
užsiėmimų metų auditorija būtų suskirstyta į
dvi mažesnes grupes (iki 20 gydytojų) ir
tokiose mažesnėse grupėse būtų nagrinėjami
konkretūs pavyzdžiai, modeliuojamos situacijos, kai gydytojai susiduria su BZD piktnaudžiaujančiais pacientais. Prieš prasidedant
mokymams, pačių gydytojų būtų prašoma
pasidalinti atvejais, kuriuos galėtume aptarti
mokymų metu. Taip pat, patys lektoriai būtų
pasiruošę aptarti keletą dažniausiai gydytojo
praktikoje pasitaikančių situacijų, susijusių su
BZD vartojimu.

klausymą Sveikatos apsaugos ministro įsaky-

Prieš ruošiant mokymų medžiagą svarbu

mu. Pavyzdžiui, šeimos gydytojai per 5 metus

preliminariomis temomis pasidalinti su šeimos

privalėtų sudalyvauti mokymuose apie gydy-

gydytojų atstovais ir gauti grįžtamąjį ryšį.

mą benzodiazepinais. Tai galėtų būti vienas iš

Svarbu, kad siūlomos temos apimtų patiems

kriterijų atnaujinant veiklos licenciją.

gydytojams aktualius aspektus, su kuriais jie

Preliminarią mokymų struktūrą ir galimas

susiduria kasdieniame darbe.
temas pasiūlė Lietuvos psichiatrų asociacija ir

Nors ir siūlomų temų turinys preliminarus,

Lietuvos

vadybos

mokymų ašis turėtų būti BZD skyrimo ir laips-

asociacija (Priedas Nr.1). Rekomenduojami

niško nutraukimo rekomendacijos. Kitos svar-

vienos dienos (9 akademinių valandų) trukmės

bios temos – depresijos, nerimo ir nemigos at-

interaktyvūs mokymai šeimos gydytojams.

pažinimas ir valdymas ir gydymo alternatyvos.

psichikos

sveikatos

Mokymai susidėtų iš teorinės ir praktinės dalių.

Higienos institutas. Lietuvos gyventojų sveikata ir
sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017m.
6
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Priemonė 3
Benzodiazepinų kompensavimo tvarkos peržiūra
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) yra

išvardintos ligos ir kompensuojami vaistai

išleidusi būtiniausių vaistų sąrašą – orientyrą,

joms gydyti. Sąraše B išvardinti kompen-

kuriuo, kurdamos savo sąrašus, gali naudotis

suojami vaistai, nepriklausomai nuo ligos,

skirtingos šalys ir įstaigos (pvz., ligoninės).

kuriai gydyti jie išrašomi.

Būtiniausi vaistai turi užtikrinti svarbiausius
visuomenės sveikatos poreikius, o jų sąrašas
sudaromas atsižvelgiant į ligų paplitimą,
aktualumą,

įrodytą

vaisto

saugumą,

veiksmingumą, vaisto kainą bei kainos –
efektyvumo santykį. Sveikatos sistemos turi
užtikrinti, kad būtiniausi vaistai būtų saugūs,
pateikti tinkama vaisto forma, visuomenei
prieinama kaina ir adekvačiais kiekiais. PSO
būtiniausių vaistų sąrašu vadovaujasi daugelis
pasaulio šalių, jis atnaujinamas kas dvejus

Į kompensuojamųjų vaistų A sąrašą įrašytas
klonazepamas, diazepamas ir nitrazepamas
(1 lentelė). Klonazepmamas ir nitrazepamas
kompensuojami epilepsijos gydymui. Diazepamas kompensuojamas tam tikrų hematologinių ir onkohematologinių ligų gydymui, taip
pat epilepsijos ir simptominiam demielinizuojančių ligų gydymui. Visais aukščiau minėtais
atvejais kompensuojama 100 proc. vaisto
bazinės kainos.

metus. Paskutinį kartą būtiniausių vaistų

Diazepamas ir lorazepamas įrašyti į kompen-

sąrašas atnaujintas 2017 m. kovo mėnesį.

suojamųjų vaistų B sąrašą, t.y., išlaidos už

Į PSO būtiniausių vaistų sąrašą įtraukti BZD
diazepamas bei lorazepamas. Diazepamas
įvardintas kaip vaistas, reikalingas terminalinių
ligonių simptomams palengvinti, taip pat

šiuos vaistus yra kompensuojamos nepriklausomai nuo to, kokia paciento diagnozė. Toks
neribotas vaisto išrašymas galimai turi įtakos
jo neracionaliam vartojimui.

nerimo, epilepsijos ir traukulių gydymui. Prie

Peržiūrėti

vaistų, skirtų epilepsijai ir traukuliams gydyti

galimai išbraukti šiuos vaistus iš kompensuo-

taip pat įvardintas ir lorazepamas.

jamųjų vaistų B sąrašo rekomendavo daugu-

Lietuvoje kompensuojamų vaistų sąrašas
patvirtintas 2000 m. sausio 28 d. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 49 „ Dėl kompensuojamųjų vaistų
sąrašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo
2018-12-12

iki

2018-12-31).

Sąraše

A

BZD

kompensavimo

tvarką

ir

ma kalbintų specialistų. Ekspertų nuomone,
įgyvendinus šią priemonę, dalis pacientų taupys ir dėl to darys sąmoningesnius sprendimus dėl vaisto reikalingumo. Daugelio žmonių
psichologija veikia taip, kad kompensuojamus
vaistus jie supranta kaip vaistus, kurių, jeigu
pacientas nori, gydytojas privalo skirti. BZD

išbraukimas iš kompensuojamų vaistų B

praėjus dvejiems metams po priemonės

sąrašo prisidėtų prie laipsniško šios nuostatos

įgyvendinimo. Per keturis mėnesius BZD

keitimo.

vartojimas sumažėjo vidutiniškai dvejomis

Kad

BZD

kompensavimo

ribojimas

yra

veiksminga šių vaistų vartojimo mažinimo
priemonė rodo ir užsienio geroji praktika.
Pavyzdžiui, nuo 2009 m. sausio 1 dienos
Nyderlanduose nutrauktas BZD kompensavimas. Išimtys numatytos tais atvejais, kai šis
vaistas reikalingas ir nėra atitinkamų alternatyvų: pacientams sergantiems epilepsija;
ligoniams palaikomojo gydymo įstaigose, slaugos namuose, neurologinių ligų atveju raume
nų spazmams atpalaiduoti; pacientams sergantiems nerimo sutrikimais, kai bent dveji
antidepresantai buvo neveiksmingi; pacientams turintiems keletą psichikos sveikatos
sutrikimų, kai reikalingos didelės BZD dozės.
Su kompensavimo pasikeitimais gydytojai
buvo supažindinti iš anksto, kad apie tai galėtų
informuoti savo pacientus. Gydytojai buvo
raginami su pacientais aptarti laipsnišką vaisto
nutraukimą, pakalbėti apie alternatyvas. BZD
kompensavimo pasikeitimai buvo vertinami

8

dienomis,

BZD

nevartojančių

pacientų

padaugėjo 4 procentais, o ilgalaikių vartotojų
sumažėjo
procentais.

šiek

tiek

Kitas

daugiau

tyrimas

nei

dviem

atskleidė,

kad

lyginant su 2008 m., 2009 m. Nyderlanduose
sumažėjo naujų nerimo ir miego sutrikimų
diagnozių,

sumažėjo

naujai

diagnozuotų

pacientų, kuriems skiriami benzodiazepinai,
taip pat sumažėjo procentas pacientų, kuriems
išrašytas daugiau nei vienas BZD.
Remiantis

Lietuvos

sveikatos

ekspertų

rekomendacija ir užsienio gerąja praktika,
siūlome peržiūrėti kompensuojamųjų vaistų
sąrašą ir galimai išbraukti BZD iš B sąrašo.
Taip pat, svarbu peržiūrėti ir A sąrašą, jame
numatant išimtis – specifines diagnozes, kada
BZD kompensuojami. Apie planuojamus pokyčius gydytojus būtina informuoti iš anksto,
numatant pakankamai laiko gydytojams apie
tai pranešti savo pacientams, suplanuoti ir
pradėti taikyti alternatyvas.

1 lentelė. Kompensuojamieji benzodiazepinai Lietuvoje

A sąrašas
Clonazepamum

Epilepsija G40

B
sąrašas
Ne

Hematologinės ir onkohematologinės ligos
(C00 - C60, C61, C62 - D09, D37 - D48, D76)
Diazepamum

Epilepsija (G40)

Taip

Simptominiam demielinizuojančių ligų gydymui
(G35-G37, G04)
Lorazepamum

Ne

Taip

Nitrazepamum

Epilepsija G40

Ne
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Priemonė 4
Mažesnis vienu metu išrašomų vaistų kiekis
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos

Vienu metu išrašomų BZD kiekio ribojimas

ministro įsakymu vienu kartu BZD galima skirti

galimai sumažins prie vaisto pripratusių

ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui ir ne

žmonių skaičių, tačiau kai kuriais atvejais gali

daugiau nei 60 tablečių arba 30 ampulių.5

tik bereikalingai apkrauti gydytojus (didesnis

Tačiau, žinant, kad BZD rekomenduojama

vizitų skaičius) ar pabloginti paciento būklę

vartoti kiek įmanoma trumpesnį laiką, 60

(pavyzdžiui,

tablečių gali būti pakankamas kiekis išsivystyti

pacientas

pripratimui. Lietuvos psichiatrų asociacijos ir

nutraukimo

Jaunųjų

planuojant vienu metu išrašomų BZD kiekio

psichiatrų

asociacijos

atstovai

jei
laiku

nuo

BZD

negauna

sindromo

vaisto,

grėsmė).

Todėl,

apribojimus,

kiekį sumažinti, pvz., iki 30 tablečių. Mažesnio

(pavyzdžiui, terminalinės būklės, epilepsija,

įsigyto BZD kiekio, pvz., 30 tablečių, turėtų

ilgą laiką BZD vartojantys pacientai, kita),

pakakti ūmių psichikos sveikatos negalavimų

kuomet vaistas gali būti išrašytas ilgesniam

gydymui. Jeigu, suvartojus išrašytą kiekį,

nei dviejų savaičių laikotarpiui. Norint išvengti

simptomai neišnyksta, reikalinga išsiaiškinti

perteklinio gydytojų darbo krūvio padidėjimo,

tikrąją priežastį (dažnai – nerimas, depresija)

turėtų būti apsvarstyta galimybė išrašyti

ir ją gydyti. Panašią rekomendaciją pateikė ir

receptą, kuris galioja mėnesį, tačiau vienu

Australijos priklausomybės ligų specialistai.6

metu pacientas vaistinėje galėtų atsiimti tik

Pastarieji teigia, kad jeigu pacientas BZD

dalį išrašytų vaistų, pavyzdžiui, kiekį, kurio

vartojo 3-4 savaites, tikėtina, jog vaistą

pakaktų dviem savaitėms.

staiga,

pasireikš

numatyti

iškyla

rekomendavo vienu metu išrašomų vaistų

nutraukus

svarbu

priklausomas

išimtis

nutraukimo

sindromas. Dėl to svarbu, kad vienu metu
išrašomų vaistų kiekio pakaktų ne ilgiau negu
1-2 savaitėms.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl receptų
rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių
(medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse
gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus
(pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones
10
5

(medicinos
prietaisus)
ir
kompensuojamąsias
medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių
patvirtinimo“.
6
Brett J, Murnion B. Management of benzodiazepine
misuse and dependence. Aust Prescr. 2015; 38(5):
152–155.

Priemonė 5
Mažesnės dozės diazepamo atsiradimas vaistinėse
Laipsniškam BZD nutraukimui rekomenduoja-

pusiau, yra laužimo vagelė. Smulkinti tabletę į

ma naudoti ekvivalentines diazepamo dozes.7

daugiau nei dvi dalis būtų farmakologiškai

Diazepamas rekomenduojamas todėl, kad pa-

neteisinga dėl netolygaus veikliosios medžia-

sižymi ilgu pusinės eliminacijos laikotarpiu (20

gos pasiskirstymo.

-80 valandų).8 Lėtas diazepamo pasišalinimas
iš organizmo leidžia užtikrinti tolygų, laipsnišką
vaisto koncentracijos mažėjimą kraujyje. Tokiu
būdu, organizmas turi daugiau laiko prisitaikyti
prie mažinamos dozės.9

Todėl, rekomenduojame, kad oficialūs sveikatos priežiūros atstovai susisiektų su didmenininkais ir praneštų apie 2mg diazepamo tiekimo į Lietuvos vaistines poreikį. Planuojama,
kad paviešinus benzodiazepinų skyrimo ir

Paskutiniais laipsniško BZD nutraukimo eta-

laipsniško nutraukimo metodiką, LR Sveikatos

pais pasaulinėse rekomendacijos siūlomos 2

apsaugos Ministerijos (SAM) farmacijos de-

mg ir 1 mg diazepamo dozės. VVKT duome-

partamentas kartu su JPA, LPA ir, preli-

nimis, Lietuvoje 2 mg diazepamas yra regis-

minariai, Lietuvos šeimos gydytojų profesine

truotas, tačiau, dėl mažo poreikio, vaistinėse

sąjunga (LŠGPS) kreipsis į gamintoją ir prašys

jo nėra. Mažiausia diazepamo dozė, kurią šiuo

užtikrinti mažesnių diazepamo dozių tiekimą į

metu galima įsigyti tabletės forma Lietuvos

Lietuvą.

vaistinėse yra 5 mg. Vaisto charakteristikų
santraukoje numatyta galimybė tabletę laužti

Benzodiazepines: how they work and how to
withdraw. Slow withdrawal schedules.
https://www.benzo.org.uk/manual/bzsched.htm
8
Griffin CE, Kaye AM, Rivera Bueno F et al.
Benzodiazepine pharmacology and central nervous
7

system-mediated effects. Ochsner J. 2013; 13(2):214223.
9
The Ashton Manual. Reasons for a diazepam (Valium)
taper.
https://benzo.org.uk/ashvtaper.htm

Priemonė 6
Šeimos gydytojų mokymas: depresijos diagnostika ir valdymo būdai
Daugiausia BZD receptų Lietuvoje dažniausiai

2016 m. PSO išleido psichikos, neurologinių ir

gydymui.10 Iš

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukeltų

išrašoma

miego

sutrikimų

sveikatos ekspertų sužinojome, jog miego

sutrikimų

sutrikimai dažnai yra depresijos ir/ar nerimo

įstaigose „mhGAP” intervencijų vadovą.12

simptomai, tačiau šeimos gydytojai šių ligų

Leidinyje aprašyti nusiskundimai, kuomet

diagnozuoti nelinkę. Taip yra dėl keleto prie-

galima įtarti depresiją, įtrauktas depresijos

žasčių. Pirma, depresijos diagnozavimas ir

nustatymo algoritmas, valdymo rekomenda-

atvejo aprašymas užima daugiau laiko, kurio

cijos ir stebėjimo schema. Iki tol, kol bus

gydytojams ir taip nepakanka. Antra, depre-

sukurti ir patvirtinti oficialūs depresijos nustat-

sijos gydymo metodika Lietuvoje paskutinį

ymo ir gydymo algoritmai, rekomenduojama

kartą koreguota 2004 m. Lietuvos Respublikos

vadovautis informacija, pateikta „mhGAP“

sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 422,

intervencijų leidinyje. Su „mhGAP“ pateikta

o nuo 2012 m. spalio 1 d. neteko galios.11

informacija

Taigi, Lietuvoje nėra oficialios depresijos

šeimos gydytojus. “mhGAP“ aprašyti depre-

diagnozavimo ir gydymo metodikos.

sijos nustatymo ir valdymo algoritmai gali būti

Nuo 2004 m. įvyko nemažai pasikeitimų
depresijos diagnostikoje ir gydyme, atsirado
naujų vaistų. Todėl, rekomenduojame inicijuoti

pirminės

sveikatos

rekomenduojama

priežiūros

supažindinti

įtraukti į aukščiau minėtų interaktyvių mokymų
programą, kartu su BZD skyrimo ir laipsniško
nutraukimo rekomendacijomis.

depresijos diagnozavimo ir gydymo metodikos
atnaujinimą.

Valstybinė ligonių kasa. PSDF biudžeto išlaidų
vaistams ir MPP pagal amžiaus grupes, TLK-10-AM
kodus, firminius pavadinimus ir kiekius ataskaita (EUR).
2017 m.
11
2004 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-570 “Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras
2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų
10

diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
metodikų patvirtinimo“ pakeitimo”.
12
Valstybinis psichikos sveikatos centras. Pasaulio
sveikatos organizacijos parengtas ”mhGAP” intervencijų vadovas.
http://vpsc.lrv.lt/lt/naujienos/pasaulio-sveikatosorganizacijos-parengtas-mhgap-intervenciju-vadovas

Priemonė 7
Greitų nerimo ir depresijos diagnostikos skalių naudojimas šeimos
gydytojų praktikoje
Pasaulinės BZD skyrimo rekomendacijos

procesas, tad Lietuvoje tėra pavieniai sutva-

nurodo, jog BZD yra efektyvūs vaistai gydant

rkyti instrumentai, kuriuos galima legaliai tai-

ūmius nerimo ir nemigos simptomus. Todėl,

kyti praktikoje.

jeigu nustatoma, kad pacientas serga depresija ar generalizuotu nerimo sutrikimu, BZD
skirti simptominiam šių ligų gydymui dažniausiai yra netikslinga. Depresijos ir nerimo gydymui pirmiausia turėtų būti taikomos psichoterapinės intervencijos, joms nepasiteisinus –
antidepresantai, ir tik labai retais atvejais
skiriami BZD. Žinant, jog paciento įvertinimui ir

Šiuo metu depresijos ar nerimo simptomams
vertinti galima naudoti Paciento sveikatos
klausimyną (PHQ-9, angl. Patient health questionnaire)13,14 ir GAD-7 (angl. Generalized
Anxiety Disorder scale)15,16,17,18 skales. Paciento sveikatos klausimynas skirtas depresijos,
o GAD-7 - nerimo simptomams vertinti.

gydymo paskyrimui skirtas labai trumpas

HAD skalė yra dar vienas patogus ir greitas

laikas, svarbu, kad gydytojai turėtų galimybę

instrumentas, kurio pritaikomumas buvo pla-

naudotis paprastais ir greitais diagnostiniais

čiai ištirtas.19,20 Anksčiau HAD skale buvo

instrumentais.

galima naudotis nemokamai, tačiau ši praktika

Moksliškai pagrįsti psichologinio įvertinimo
instrumentai dažniausiai saugomi autoriaus
teisių. Be autoriaus raštiško leidimo, tokius
instrumentus draudžiama išversti į lietuvių
kalbą ir naudoti praktikoje. Instrumentų adaptavimas ir standartizavimas naujoje populiacijoje yra daug laiko ir finansų reikalaujantis
Arrol B., Validation of PHQ-2 and PHQ-9 to screen for
major depression in the primary care population. Ann
Fam Med. 2010 Jul; 8(4): 348–353.
14
Patient health questionnaire screeners.
https://www.phqscreeners.com/
15
Mossman S.A., Luft M.J., Schroeder H.K., et al. The
Generalized anxiety disorder 7-item (GAD-7) scale in
adolescents with generalized anxiety disorder: signal
detection and validation. Ann Clin Psychiatry. 2017;
29(4): 227-234A.
16
Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J., et al. A brief
measure for assessing generalized anxiety disorder.
Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-1097.
17
Bunevicius A., Staniute M., Brozaitiene J., et al.
Screening for anxiety disorders in patients with
13

pasikeitė ir, jau kuris laikas, kai reikalinga
įsigyti licenciją. Vienkartinis nekomercinis šios
skalės panaudojimas kainuoja 0,86-0,97 euro
cento, priklausomai nuo naudojimo apimties.
Visus minėtus instrumentus gali užpildyti pats
pacientas. Santrauką apie kiekvieną į lietuvių
kalbą išverstą instrumentą galite rasti 2-oje

coronary artery disease. Health Qual Life Outcomes.
2013; 11: 37.
18
Sirutytė G., Radzevičienė – Jurgutė R., Martinkėnas
A., et al. Klaipėdos miesto šeimos gydytojo pacientų
depresijos ir nerimo paplitimas. Visuomenės sveikata
2014; 1 (1): 46-51.
19
Burkauskas J., Bunevicius R. HAD skalė: depresijos
ir nerimo sutrikimų vertinimo instrumentas. Biological
psychiatry and psychopharmacology. 2013;15(2): 5961.
20
Bunevicius A., Peceliuniene J., Mickuviene N. et al.
Screening for depression and anxiety disorders in
primary
care
patients.
Depress
Anxiety.
2007;24(7):455-60.

lentelėje. Pilna skalių versija pateikta priede

psichologais ir gydytojais apie tai, kuri skalė(s)

Nr. 2.

galėtų būti naudojama greitai depresijos ir

Lietuvoje trūksta validuotų skalių, kurias gydytojai galėtų legaliai naudoti kasdienėje praktikoje. Rekomenduojame inicijuoti diskusiją su

nerimo

diagnostikai.

Tuomet,

reikalinga

inicijuoti skalės adapatavimą ir validavimą
Lietuvos populiacijoje.

2 lentelė. Į lietuvių kalbą išverstos depresijos ir nerimo diagnostikos skalės.
Skalės

Ką vertina ir

pavadinimas

kiek užtrunka

Paciento
sveikatos
klausimynas
(PHQ-9)

Įvertina
depresijos
simptomų
sunkumą,
trunka iki 3 min.

Įvertina
HAD skalė

depresijos ir
nerimo simptomų
sunkumą,
trunka 2-5 min.

GAD-7

14

Struktūra ir vertinimas
Viso 9 klausimai. Kiekvienas klausimas vertinamas nuo 0
iki 3 balų. Maksimalus balų skaičius 27. Nuo 5 iki 9 balų
– lengvos depresijos, nuo 10 iki 14 – vidutinės
depresijos, nuo 15 iki 19 balų – vidutiniškai sunkios
depresijos, nuo 20 iki 27 balų – sunkios depresijos
požymiai.
Viso 14 klausimų, septyni skirti depresijos ir septyni
nerimo simptomams vertinti. Galimi keturi skirtingi
atsakymo variantai nuo 0 iki 3 balų. Balų suma abiejose
grupėse gali svyruoti nuo 0 iki 21. Jeigu balų suma 8-10
– lengvo, 11-14 – vidutinio sunkumo, 15-21 – sunkūs
nerimo arba depresijos simptomai.

Įvertina nerimo

Viso 7 klausimai. Kiekvienas klausimas vertinamas nuo 0

simptomų

iki 3 balų. Maksimaliai galima surinkti 21 balą. Nuo 5 iki 9

sunkumą,

balų – lengvo, nuo 10 iki 14 – vidutinio sunkumo, 15 ir

trunka 1-2 min.

daugiau balų – sunkaus nerimo simptomai.

Priemonė 8
Benzodiazepinų išrašymas tik e-receptu, centralizuotos duomenų
bazės kūrimas
Šiuo metu nėra centralizuotos realiu laiku

rekomenduojame su gydytojų atstovais aptarti

veikiančios duomenų bazės, kurioje galėtume

galimybę elektroninių BZD receptų rašymo

identifikuoti, kur ir kiek išrašoma BZD. Taip yra

termino

todėl, kad dalis receptų vis dar išrašomi ne per

galimybę,

e-recepto

paankstinimas neigiamai nepaveiktų BZD

posistemę.

Nesant

minėtos

duomenų bazės, gydytojai neturi galimybės
patikrinti, ar BZD receptas jau buvo išrašytas
kito sveikatos priežiūros specialisto, o vaistais
piktnaudžiaujantys pacientai gali gauti kelis
BZD receptus vienu metu.

paankstinimą.
svarbu

Pagrindinė

tvarkyti elektroniniu būdu.21 Kadangi su psichikos sveikata susiję duomenys yra ypatingai
jautri informacija, jos tvarkymo pradžios
terminas pratęstas iki 2020 m. sausio 1 d.

rekomendacija,

susijusi

su

kompensuojamųjų, tiek nekompensuojamųjų

posistemę.

jusius su paciento sveikata ir jos priežiūra,

termino

siekti, kad visi Lietuvoje išrašomi receptai (tiek

biavimo infrastruktūros informacinės sistemos

nuo 2018 m. kovo 1 d. turi duomenis, susi-

ar

elektroniniu informacijos tvarkymu, yra ir toliau

vaistų)

nurodo, jog visos sveikatos priežiūros įstaigos

išsiaiškinti,

tokią

vartojančių pacientų.

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradar-

(toliau – ESPBI IS) naudojimo tvarkos aprašas

Svarstant

būtų

Įgyvendinus

išrašome

numatytus

per

e-recepto

pokyčius

ir

rekomendacijas, šeimos gydytojai ESPBI IS
sistemoje galės matyti paciento ligos istoriją,
ar jau buvo skirti BZD, vartojimo ypatumai,
galbūt šiuos vaistus jau skyrė kitas gydytojas
ir pan. Taip užtikrinsime, kad pacientai
negauna keleto BZD receptų vienu metu.
Tvarkant

psichikos

sveikatos

duomenis

Šiuo metu planuojama ir vykdoma ESPBI IS

elektroniniu būdu išnyks ir suklastotų receptų

plėtra. Tikimės, jog iki 2020 m. sausio 1 d. visų

problema. Taip pat, matysime BZD skyrimo

įstaigų informacinės sistemos veiks sklandžiai

mastą pagal sveikatos priežiūros įstaigas,

ir receptai bei kita su gydymu susijusi

galėsime palyginti skyrimo tendencijas laike ir

informacija bus tvarkoma tik elektroniniu būdu.

tarp skirtingų įstaigų.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl
elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
21

infrastruktūros informacinės
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

sistemos

naudojimo

Priemonė 9
Nemigos atpažinimas ir jos valdymas. Kognityvinė elgesio terapija
Valstybinės

duomenimis,

priežastis. Dažnai tai būna psichinės (nerimas,

daugiausia BZD receptų yra išrašoma miego

depresija ir kt.), kartais neurologinės ligos,

sutrikimams

gydyti.

efektyvi

pažeidžiančios smegenų centrus, susijusius

trumpalaikio

miego

gydymo

su miego reguliacija, kartais dėl skausminių

praktikoje

jutimų ir neretai gali būti sukelta intoksikacijos

taikomi ir kiti, dažnai nemedikamentiniai

ar vaisto nutraukimo sindromo. Tyrimų duo-

nemigos gydymo būdai. Istoriškai pacientai

menimis, prastu miegu skundžiasi net 70-90

Lietuvoje yra linkę įvairius negalavimus gydyti

proc. nerimo sutrikimais sergančių asmenų.

vaistais, todėl svarbu juos informuoti apie

Lėtinė nemiga šiuo atveju vargina asmenį

nemedikamentines gydymo priemones.

kiekvieną

priemonė,

ligonių

tačiau

kasos

BZD

yra

sutrikimų
pasaulinėje

Situacinė (trumpalaikė) nemiga yra atsitiktinė,
pasireiškia miego sutrikimais kaip atsakas į
patirtą stresą, ligos sukeltą skausmą ar
traumuojantį įvykį. Ji taip pat nežymiai blogina
gyvenimo kokybę, trunka ne ilgiau kaip vieną
mėnesį, dažnai praeina. Atsitiktinę trumpalaikę nemigą siūloma gydyti migdomaisiais
nebenzodiazepinų tipo vaistais. Taip pat gali
būti naudojami BZD, jeigu ši psichikos reakcija
yra varginanti ir daro didelę įtaką žmogaus

naktį,

pacientai

vertina

kaip

sunkesnę. Gali būti pirminė ar antrinė.
Diagnozuojama tada, kai užmigimas yra
ilgesnis kaip pusvalandis, miegama mažiau
nei šešias valandas, atsiranda poilsio stoka
ryte po miego ir visi šie simptomai stebimi
ilgiau nei tris savaites. Lėtinė nemiga daro
tiesioginę neigiamą įtaką darbo, gyvenimo
kokybei ir socialinei veiklai. Gali atsirasti
susižalojimai darbe, nerekomenduojama vairuoti ar operuoti sunkius mechanizmus.

produktyvumui. Būtina atkreipti dėmesį, kad

Diagnozuojant nemigą, surenkami duomenys

vaistai negali būti skiriami ilgiau mėnesio

apie ligos atsiradimą, eigą, paplitimą tarp

(esant periodinei nemigai, vartojant tik pagal

šeimos narių. Diagnostikai naudojamos prie-

poreikį iki poros kartų per savaitę, gydymas

monės kaip klausimynai apie vaistus, ligas,

gali būti tęsiamas keletą mėnesių). Trumpa-

miego higieną bei miego dienyno už kelias

laikę nemigą siūloma gydyti migdomųjų vaistų

savaites įvertinimas. Vienos nakties polisom-

poveikį sustiprinant kognityvine terapija.

nografinis tyrimas (miego tyrimas) gali būti

Tuo tarpu lėtinė nemiga kyla dėl medicininių ar
psichikos ligų. Ji gali būti sėkmingai išgydoma,
tačiau svarbu yra išsiaiškinti miego sutrikimų

atliekamas

įtariant

kvėpavimo

sutrikimus

(pavyzdžiui, miego apnėja), parasomnijas,
narkolepsiją, epilepsijos naktines formas ar

neramių kojų su periodiniais galūnių judesiais

pradžioje kognityvinės ir elgesio terapijos

miego metu buvimą.

kursą Lietuvos sveikatos mokslų universitete

Nemigos valdymas kiekvieną kartą yra labai
individualus konkrečiam pacientui, tad svarbu
nustatyti

tikrąsias

nemigos

priežastis

(pirmines ar antrines) ir pasirinkti teisingą
diagnostikos metodą. Tada privalu taikyti
kompleksines gydymo priemones, kurių tikslas
yra nustatyti teisingą miego-budrumo režimą,
parinkti vaistus bei nemedikamentinį ir palaikomąjį

gydymą.

Taikant

farmakoterapinį

gydymą (veiksminga tik trumpą laiką), rekomenduojama atkreipti dėmesį į migdomųjų
vaistų suderinamumo kriterijus (pavyzdžiui,

buvo pabaigę 135 psichologai arba gydytojai.
Šiuo metu šiame kurse mokosi (pirmuosius,
antruosius

ar

trečiuosius

metus)

136

asmenys. Visiems iš jų buvo dėstytas KET
nemigos gydymas remiantis bendraisiais KET
principais, tačiau tai nebuvo dėstyta kaip
standartinė,

atskira

iCBT

programa

(internetinė kognityvinė elge-sio terapija, angl.
Internet-delivered

Cognitive

Behavioural

Therapy). Deja, KET kaip psichoterapijos
mokykla Lietuvoje vis dar yra pakankamai
nauja ir nedažnai prieinama.

paciento amžius ar nemigos trukmė). Svar-

Kadangi miego sutrikimai yra viena dažniausių

biausia įvertinti galimas su vaistu susijusias

diagnozių,

rizikas (pavyzdžiui, pripratimas ar vaisto

benzodiazepinai, ir tikslas yra sumažinti BZD

vartojimas esant nenustatytai psichinei ligai),

vartojimą,

šalutinį poveikį ar įtaką kvėpavimui. Nemedi-

gydymo metodus. Rekomenduojame sukurti

kamentiniai gydymo būdai tai psichoterapijos

podiplominius kvalifikacijos kėlimo kursus

ir socioterapijos metodai, miego higienos

sveikatos priežiūros specialistams, kur būtų

taisyklių taikymas.

išdėstyti KET nemigai principai. Taip pat

Efektyvus, įrodymais grįstos lėtinės nemigos
(trukmė ilgiau nei 6 mėn.) gydymas remiantis
aukšto patikimumo lygmens tyrimais yra
kognityvinė elgesio terapija (KET) (3 lentelė).
Terapija leidžia sutrumpinti užmigimo laiką,
sutrumpinti pabudimų laiką ir sumažinti jų

kurioms

būtina

gydyti

užtikrinti

yra

skiriami

alternatyvius

mažinti visuomenėje gają psichikos sveikatos
stigmą, skatinti pacientus pasirinkti psichoterapinį gydymą, kaip efektyvų intervencijos
metodą

psichikos

sutrikimams

gydyti,22

sistemiškai didinti psichoterapijos paslaugų
prieinamumą.

skaičių, ilginti bendrą miego laiką. 2019 m.

Effectiveness of psychological interventions in
preventing reccurence of depressive disorder: Metaanalysis and meta-regression, Biesheuvel-Leliefeld
KE, Kok GD, Bockting CL, Cuijpers P, Hollon SD, van
22

Marwijk HW, Smit F. J Affect Disord. 2015 Mar
15;174:400-10. doi: 10.1016/j.jad.2014.12.016.
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3 lentelė. Lėtinei nemigai gydyti tarptautinės rekomendacijos siūlo taikyti Kognityvinę elgesio
terapiją nemigai (KET-nemigai), kuria siekiama atsisakyti nemigą palaikančio elgesio ir keisti
įpročius.
KET-nemigai metodikos

Tikslas
Pagerina paciento žinias apie miegą,

Miego higiena

palaikančius kokybišką miegą ar bloginančius
miego kokybę veiksnius

Miegas pastoviu metu
Stimulų kontrolė

Miego ribojimas

Relaksacijos pratybos

Kognityvinė terapija

Padeda grąžinti cirkadinio ritmo reguliarumą
Miegamasis, kaip kambarys, siejamas su
miegu, o ne būdravimu
Miego vientisumo ir sveiko miego poreikio
atstatymas
Psichologinio ir fiziologinio atsipalaidavimo
mokymas
Klaidingų įsitikinimų apie miegą įvardinimas ir
pertvarkymas23

Parengė Eglė Minevičienė ir dr. Alicja Juškienė remiantis Girardi P., Del Casale A., Brugnoli C., De Chiara L., Serat
D., Rapinei C., Angeletti G. Psychoeducation in Sleep Medicine. Nova Science Publishers. 2013. p. 307-31
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Priemonė 10
Informacija pacientams
Kalbėdami su ekspertais išsiaiškinome, jog

Kita siūloma saugumo priemonė – lipdukai ant

pacientai, kurie skundžiasi miego sutrikimais ir

vaistų

kreipiasi

priklausomybės

pas

šeimos

gydytojus,

dažnai

pakuočių

su

įspėjimu

potencialą.

Šie

apie
dėmesį

negauna tinkamos informacijos, kaip jie šiuos

atkreipiantys lipdukai galėtų būti klijuojami

sutrikimus

vaistinėse ant pakuotės prieš suteikiant ją

galėtų

suvaldyti.

Tuo

tarpu,

sveikatos priežiūros specialistai, o ypatingai

pacientui.

šeimos gydytojai, dažnai neturi tinkamų laiko
kaštų paaiškinti, kaip pacientas gali suvaldyti
savo stresą ar papasakoti apie pagrindines
miego higienos taisykles. Gydytojai yra išreiškę poreikį instrumentų, mažinančių jų darbo
krūvį, sukūrimui (dalinamos informacinio pobūdžio medžiagos poreikis). Rekomenduojame gydytojams dalinti „gero miego“ rekomendacijas pacientui (miego higienos principai)
(Priedas Nr. 3).
Pacientui gali būti teikiamas laiško formos
informacinio pobūdžio atmintinė nuo gydytojo
apie BZD kartu su paties paciento pildomu
kalendoriumi (Priedas Nr.4).
Taip pat rekomenduojame sukurti trumpesnę
atmintinę pacientui (skrajutė), informuojančią
kaip tinkamai vartoti BZD ir kokia yra šių vaistų
ilgalaikio vartojimo žala, šalutiniai poveikiai.
Jeigu pacientas skundžiasi nerimu, įtampa ar
stresu, rekomenduojame pacientui pateikti
„gero

atsipalaidavimo“

rekomendacijas

(Priedas Nr. 5).
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Priemonė 11
Plati visuomenės švietimo kampanija
Daugelis mūsų rekomendacinių priemonių
buvo

nukreiptos

psichikos

į

sveikatos

gydytojų

švietimą

sistemos

•

ar

gyventojų sužinotų apie benzodiazepinus

pakitimus.

(BZD) ir apie teisingą jų vartojimą bei

Tačiau gerųjų užsienio šalių praktika rodo, kad
rezultatyvus

ir

efektyvus

benzodiazepinų

ilgalaikio vartojimo žalą.
•

vartojimo mažinimas gali būti užtikrintas tik
derinant

gydytojų

visuomenės

edukaciją

kartu

sąmoningumo

Pasiekti, kad bent pusė milijono Lietuvos

su

didinimu.

Siekti

sumažinti

psichikos

sveikatos

stigmą.
•

Sveikatos
institucijos,

apsaugos

ministerijos,

atsakingos

už

kaip

Lietuvos

Visuomenė privalo suvokti, kad sisteminiai

gyventojų sveikatą ir psichikos sveikatos

pakitimai ir kompleksinių priemonių BZD

įvaizdį formuojančios lyderės, pozicijos

vartojimo mažinimui įvedimas yra reikalingi

gerinimas.

pačiam pacientui. Tam mes rekomenduojame
organizuoti

plataus

masto

visuomenės

rią viešinimo kampanija turėtų būti orientuota:

švietimo kampaniją.
Įvertinus
analizės24,

Taip pat yra tikslinga įsivertinti auditoriją, į ku-

duomenis,

gautus

svarbu

įsivertinti

iš

Lietuvos

kampanijos

tikslus, kurie galėtų būti:

amžius. Kampanija pagrinde orientuota į
vidutinio ir vyresnio amžiaus asmenis (35-65
m.) ir siekiama, kad šie žmonės laipsniškai nutrauktų šių vaistų vartojimą. Reklama aktuali ir

•

Sumažinti BZD vartojimą per pusę iki

pensinio amžiaus asmenims (65 m. ir vyres-

EBPO šalių lygio iki 2022 m. (2017 m. NPD

niems), kad šie būtų informuoti apie taisykl-

(Nustatyta paros dozė) buvo 38/1000 gyv.

ingą vaisto vartojimą ir dozių nedidintų. 25-35

Lietuvoje, o 2016 m. EBPO šalių vidutinė

m. asmenys BZD vartoja mažiau, tačiau tai yra

NPD 20/1000 gyv.) siekiant įgyvendinti

žmonių grupė, kuriai svarbu šio vaisto nepra-

vyriausybės programos dalį „Kompleksinių

dėti vartoti. Būtų siekiama, jog šie asmenys

priemonių įdiegimas, skatinant racionalų

sužinotų apie BZD ilgalaikio vartojimo žalą bei

vaistų vartojimą“.25

svarbu jiems išaiškinti racionalaus vaisto

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/11/1.-BZD_
Lietuvos-analizė_PDF.pdf
25
Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos, kuriai pritarta 2016 m. gruodžio 13 d.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 38.5
papunktį,
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
20
24

programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu
Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.4
darbo „Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant
racionalų vaistų vartojimą“

vartojimo principus. Jaunesni nei 25 m.

sutinkama ir lengvai atpažįstama daugelyje

piliečiai nėra tikslinė auditorija.

žiniasklaidos priemonių vienu metu. Kadangi

lytis. Pastebėta, kad BZD vaistą dažniau
vartoja moterys, nei vyrai. Tad kampanija,
kurios

žinutė

yra

racionalaus

vaisto

vartojimas, turėtų būti orientuota į moteris.
Vyrai,

tuo

psichikos

tarpu,

pasižymi

sveikatos

prastesniais

rodikliais.

Žinutės,

kuriomis siekiama mažinti psichikos sveikatos
stigmą, turėtų būti orientuotos tiek į vyrus, tiek
į moteris. Moterys yra svarbios motyvuojant
vyrus kreiptis specialistų pagalbos.

pagrinde BZD dažniausiai vartoja vidutinio
amžiaus pacientai ir senjorai, informacijos
sklaida turi būti daugiausia orientuota į
viešąsias erdves, televiziją, nacionalinę ir
regioninę spaudą. Šiais kanalais jie dažniausiai gauna informaciją ir juos vertina kaip
patikimesnius ir kokybiškesnius. Kita vertus,
jaunesni asmenys labai pasitiki interneto
naujienų portalais. Dėl šių priežasčių socialinė
reklama turi būti orientuota į viešąsias erdves,
spaudą. Pensinio amžiaus visuomenės dalis

Kampanijos žinutės tikslas – atkreipti visuo-

daugiau laiko praleidžia viešosiose erdvėse,

menės dėmesį į šiuos vaistus, jų žalą ir

įstaigose ar masinėse susibūrimo vietose, kaip

šalutinius poveikius, taip pat ir siekti, jog naujų

viešasis transportas, ligoninės, bibliotekos,

vaisto vartotojų būtų mažiau, visuomenė būtų

maldos namuose, tad reiktų pamąstyti apie

sąmoningesnė racionalaus vaistų vartojimo

informacijos sklaidą tose erdvėse.

klausimu. Bendradarbiaudami su komunikacijos eksperte nustatėme, jog benzodiazepinai,

kaip

vaisto

pavadinimas,

nėra

Perliminarus kampanijos planas pateiktas
Priede Nr. 6.

įsimintinas, lengvai atpažįstamas visuomenei,
yra per ilgas. Kadangi BZD sudaro didžiąją
raminamųjų-migdomųjų vaistų dalį, o tai yra
visuomenei lengviau atpažįstama, norime
naudoti būtent šiuos pavadinimus. Žinutė turi
skambi,

tačiau

ne

negatyvi,

priverčianti

susimąstyti ir keisti požiūrį, kaip, pavyzdžiui,
„Nepakliūk į raminamųjų pinkles“. Naudinga
žinutę testuoti fokus grupėse ir, gavus
grįžtamąjį ryšį, daryti pakitimus.
Kampanija efektyvi bus tik tada, kai žinutė bus
komunikuojama ne vienu ar pora kanalų, o
21

Priemonė 12
Statistiniai duomenys, stebėsena ir epidemiologiniai tyrimai
Atkreipiamas dėmesys, kad šiuo metu Lietuvoje trūksta duomenų apie BZD suvartojimą,
nevykdoma BZD vartojimo stebėsena, trūksta
epidemiologinių tyrimų apie šių vaistų vartojimo ypatumus. Tokio tipo tyrimai yra svarbūs
norint suvokti tikrąjį vaistų suvartojimo mastą,
įžvelgti tendencijas populiacijoje ir galimai taikyti prevencines ar intervencines priemones.
SAM rengia ilgą laiką BZD vartojančių pacientų rodiklį. Rodikliui pasiteisinus, galėsime
stebėti jo kitimą laike, pagal lytį, amžiaus
grupes, vaistų išrašymo diagnozes, įstaigų
pavadinimus ir savivaldybes.
Klaipėdos universiteto jūros tyrimų institute
nuo 2018 m. gruodžio mėnesio pradėti vykdyti
vaistų, tame tarpe ir BZD, likučių matavimai
Klaipėdos miesto apvalytose nuotėkose ir
Nemuno deltoje.26 Kadangi Nemunas yra didžiausia Lietuvos upė ir jo baseinas apimą didžiąją dalį Lietuvos teritorijos, čia patenka ir visų didžiųjų Lietuvos miestų apvalytos nuotekos. Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos vadovas sutiko dalintis informacija apie
išmatuotus BZD kiekius. Tai galėtų tapti dar
vienu stebėsenos įrankiu, parodančiu suvartojamą BZD kiekį Lietuvoje.

Farmacinių medžiagų šalinimas pietinės Baltijos
jūros rajonuose (MORPHEUS)
26

22

http://www.morpheus-project.eu
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=c4cf0f0f-ebd24696-a5bb-d03298dbc6d7

Padėka
Norime

nuoširdžiai

padėkoti

visiems,

prisidėjusiems prie šio priemonių rinkinio
sukūrimo,

už

aktyvų

mūsų

projekto

palaikymą, pasidalintas žinias ir patirtį.
Ypatingą ačiū tariame gydytojai psichiatrei
psichoterapeutei, Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentei Ramunei Mazaliauskienei už
iniciatyvą ir metodinių rekomendacijų gydytojams kūrimą. Taip pat, už kuriamą metodiką
norime padėkoti Psichikos sveikatos vadybos
asociacijos vadovui gydytojui Martynui Marcinkevičiui, Antakalnio psichikos sveikatos
centro ir Psichikos dienos stacionaro vedėjui
Gintautui Daubarui ir kitų asociacijų ir
įstaigų atstovams, kurie teikė pastabas ir
siūlymus už skirtą brangų laiką. Už visą
informaciją, susijusią su diagnostinėmis nerimo ir depresijos skalėmis, nemiga, KET ir miego higiena dėkojame gydytojai neurologei
Evelinai Pajėdienei ir psichologei-psichoterapeutei dr. Alicjai Juškienei. Už teisinę informaciją, susijusią su vaistų kompensavimu ir ereceptu dėkojame SAM farmacijos darbuotojoms Simonai Stankevičiūtei ir Miglei Domeikienei. Nuoširdų ačiū tariame Sveikatos
apsaugos ministro padėjėjai psichikos sveikatos klausimais Kristinai Medžiaušytei už
visokeriopą pagalbą ir palaikymą viso projekto
metu. Tikimės, kad didžioji dalis kompleksinių
priemonių bus įgyvendintos ir mūsų siūlymai
bei rekomendacijos turės tiesioginę įtaką BZD
vartojimo mažinimu. Viliamės, jog sumažės
ilgą laiką BZD vartojančių pacientų skaičius.
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Priedas Nr. 1 Pasiūlymas mokymų programai27
Su BZD susijusios problemos, su kuriomis susiduria šeimos gydytojai:
1. Nežino tiksliai, kokiomis aplinkybėmis ir kokį laiką juos galima saugiai ir efektyviai skirti.
2. Nežino, ką sakyti pacientams ir ką daryti, kai baigiasi „leistinas“ benzodiazepino skyrimo laikas, o
efektas yra tik vartojant benzodiazepiną.
3. Nežino, kaip saugiai ir neišprovokuojant paciento nepasitenkinimo nutraukti benzodiazepinus.
4. Neturi laiko įsigilinti į kai kuriuos su psichiatrija ar psichologija susijusius dalykus (nes šios sritys
reikalauja laiko, atidumo ir paciento pasitikėjimo; koks pasitikėjimas gali atsirasti per 10 minučių ir
dar slaugytojai sėdint toje pačioje patalpoje?)
Psichiatrų problemos, susijusios su benzodiazepinais:
1. Tenka susidurti su sunkiais atvejais – komorbidiškumu, nes pacientai, kurie nukreipiami šeimos
gydytojų po ilgalaikio benzodiazepinų skyrimo, jau turi bent du susirgimus – priklausomybę
benzodiazepinams ir pagrindinę būseną, dėl kurios buvo paskirti benzodiazepinai.
2. Tenka susidurti su „piktais“ klientais.
3. Padidėjęs labai nemalonaus darbo krūvis.
Rekomenduotini mokymai:
1. Apimantys teorinę ir praktinę informaciją;
2. Analizuojant gerosios praktikos ir blogosios praktikos pavyzdžius;
3. Aktyviai įtraukiant pačius mokymų dalyvius į visą procesą, nes tai įgytos žinios geriau išliks.
Pagrindiniai mokymų principai:
1. Mokymų metu šeimos gydytojai (o ir visi kiti besidomintys gydytojai) turi gauti informaciją jiems
rūpimais praktiniais klausimais;
2. Gauti reikiamus „įrankius“ – klausimynus, schemas, atmintines pacientams ir t.t.
3. Teorijos reikia tik tiek, kad galima būtų tinkamai pateikti praktiką, t. y. nereikia pernelyg
susikoncentruoti į benzodiazepinų farmakologiją ir t.t. Svarbiau – to panaudojimas praktikoje.
4. Verta paruošti vienodą mokymų kursą, apimantį žemiau pateiktoje lentelėje išvardintus dalykus.
5. Prieš kiekvienus mokymus (turint laiko) galima surinkti trumpą būsimų klausytojų lūkesčių sąrašą,
kad galima būtų pagal tai modifikuoti mokymus.
6. Būtinas atgalinis ryšys, kad tobulinti mokymus.
7. Toks/panašus mokymo kursas turėtų būti įtrauktas į podiplominio kvalifikacijos tobulinimo programą.
8. Be to, gal verta pagalvoti apie panašaus modulio (ar panašiai) buvimą dabartinėse šeimos gydytojų
mokymo programose. Greičiausiai kas nors panašaus yra, tačiau gal verta tai modifikuoti pagal
realias darbines aplinkybes, su kuriomis gydytojams reikės susidurti kasdieninėje praktikoje.

Parengė gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė ir Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė Ramunė
Mazaliauskienė
24
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Šeimos gydytojų mokymai turėtų/galėtų apimti:

Temos
Benzodiazepinų veikimo
mechanizmai ir
„teisingo“ skyrimo
indikacijos.
Tai galėtų padėti geriau
suprasti, ką skiri ir ko
gali tikėtis.

Pagrindinių psichiatrinių
būsenų, dėl kurių yra
paskiriami
benzodiazepinai,
geresnis atpažinimas ir
valdymas (ypač
akcentuojant depresijos,
nerimo sutrikimų bei
miego sutrikimų
diagnostiką ir gydymą).

Medžiagos pateikimas
Teorinės paskaitos.
Medžiaga turi būti pateikta trumpai,
struktūruotai ir orientuota ne į gerą
farmakologijos įsisavinimą, o į
gavimą reikiamos informacijos, kuri
padėtų suprasti toliau dėstomą
medžiagą.
Teorinė dalis.
Praktinė dalis.
Rolių žaidimai (paruošti iš
praktikos).
Būtina sudaryti keleto dažniausiai
sutinkamų atvejų, dėl kurių
neteisingai paskiriami
benzodiazepinai, aprašymus:
atipinė depresija, generalizuoto
nerimo sutrikimas, lėtinis stresas
darbe, „nemiga“, piktnaudžiavimas
kitomis psichoaktyviomis
medžiagomis.
Taip pat būtina skatinti pačius
mokymų dalyvius pasidalinti savo
atvejais ir tuos atvejus analizuoti
kartu su grupe.
Paruošti lankstinukai patiems
gydytojams (paprastos ir greitai
pritaikomos diagnostinės schemos,
struktūruotos tėkmės schemos- kur
nukreipti; gerai būtų, kad galima
būtų įrašyti ar atspausdinti
konkrečius telefonus ir adresus
įstaigų/specialistų, pas kuriuos
nukreipiama).
Paruošta medžiaga, kuri būtų
pateikiama pacientams:
-depresijos įsivertinimo skalės,
-rekomendacijos atsipalaidavimui
padidinti,
- rekomendacijos miegui pagerinti.

Logistika
Pagrindiniai veikimo principai,
ekvivalentinės dozės (bus
svarbu vaisto keitimo procese),
pagrindinės paskyrimo
indikacijos.

Grupės turėtų būti nedidelės.
Praktiniams užsiėmimams – ne
daugiau 12 asmenų.
Todėl teorinę medžiagą galima
pateikti didesniam klausytojų
skaičiui, tačiau darbas
grupėse- kad būtų efektyvus turi būti mažose grupėse.
Teorinę medžiagą ruošia arba
universitetų atstovai, arba
paskaitų skaitymo patirtį
turintys praktikai.
Atvejus analizei paruošia
psichiatrai praktikai (arbapatys dalyviai). Tačiau bet
kuriuo atveju reikia būti
paruošus, jei dalyviai būtų
neaktyvūs.
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Piktnaudžiavimo,
žalingo vartojimo ir
priklausomybės
(benzodiazepinams)
geresnė diagnostika.

Teorinė medžiaga: priminti
paprasčiausius klasifikacijos
kriterijus.
Galima paruošti paprastas
atmintines, galinčias būti „po ranka“.
Beje, gal galima paruošti kalendorių
ar užrašinę, kurioje būtų visa
reikiama informacija?
Praktinis situacijų analizavimas:
užtvirtinti teorinę medžiagą. Galioja
tos pačios taisyklės, kaip ir
aukščiau: standartiniai atvejai ir
dalyvių pateiktų atvejų analizė.

Benzodiazepinų
nutraukimas

Konkrečios metodikos, įskaitant ir
darbą su nebendradarbiaujančiais
pacientais.
Paruošta medžiaga gydytojui
(schemos).
Paruošta medžiaga pacientams
(motyvuojantis laiškas, mažinimo
schemos, vaisto(ų) vartojimo
dienoraštis).

Įstatyminė bazė ir
globalus požiūris į kitų
šalių patirtį; tai gali
palengvinti situacijos
valdymą (bent trumpai)

Bent trumpa teorinė medžiaga –
paskaita.

Teorinę medžiagą ruošia arba
universitetų atstovai, arba
paskaitų skaitymo patirtį
turintys praktikai.
Atvejus analizei paruošia
psichiatrai praktikai (arbapatys dalyviai). Tačiau bet
kuriuo atveju reikia būti
paruošus, jei dalyviai būtų
neaktyvūs.
Sukurti dažniausiais
pasitaikančių atvejų „bazę“, jei
kolegos neturėtų jokių atvejų.
Teorinę medžiagą ruošia arba
universitetų atstovai, arba
paskaitų skaitymo patirtį
turintys praktikai.
Atvejus analizei paruošia
psichiatrai praktikai (arbapatys dalyviai). Tačiau bet
kuriuo atveju reikia būti
paruošus, jei dalyviai būtų
neaktyvūs.

Pastabos
Lankomumas padidėtų, jei:
1. Mokymai būtų nemokami.
2. Didelis kvalifikacijos kėlimosi valandų skaičius.
3. Mokymai būtų rengiami kaip galima arčiau darbo vietos.
4. Darbovietė būtų suinteresuota darbuotojų motyvacija ir jų skatinimu
5. Aukšta mokymų kokybė
Rizikos:
1. Reikia išeiti iš darbo visai dienai (jei tai problema, galima mokymus skelti į dvi dalis, tačiau
didelis tarpas tarp užsiėmimų nebus naudingas, be to, dėl to formuosis skirtingos grupės).
2. Iš darbo visai dienai reikia išeiti ir lektoriams... Tai turėtų būti praktiškai bedarbiai, įvertinus
mokymų poreikį.
3. Finansavimo šaltiniai – įstaigos, patys dalyviai, asociacijos, ministerija, VLK, kita?
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Pasiūlymas vienos dienos (9 akademinės valandos) mokymų programai
Mokymų dalies pavadinimas ir forma.

Akademinės
valandos

Teorinė paskaita „Benzodiazepinų veikimo mechanizmai ir „teisingo“
9.00-9.45

skyrimo indikacijos bei savalaikio nutraukimo rekomendacijos“.
+ Įstatyminė bazė (trumpai).

1

+ Dažniausių klaidų, susijusių su benzodiazepinų paskyrimu, analizė.
Teorinė paskaita „Pagrindinių psichiatrinių būsenų, dėl kurių yra
9.45 – 10.30

paskiriami benzodiazepinai, geresnis atpažinimas ir valdymas“.
PASTABA: ABU PIRMOSIOS DALIE MODULIAI GALI BŪTI

1

MODIFIKUOJAMI PAGAL POREIKĮ,
10.30 – 11.00

Kavos pertrauka.
Pasiskirstymas į grupes po 10-15 asmenų.

-

Praktiniai užsiėmimai grupėse.
Pagrindinių psichiatrinių būsenų, dėl kurių yra paskiriami
benzodiazepinai, geresnis atpažinimas ir valdymas (ypač akcentuojant
11.00 – 12.30

depresijos, nerimo sutrikimų bei miego sutrikimų diagnostiką ir gydymą).

2

Rolių žaidimai ir/ar atvejų analizė.
Paskutinės 15 min skirtos atgaliniam ryšiui – grupėje arbe, jei buvo
kelios grupės, didelėje grupėje.
12.30 – 13.30

Pietų pertrauka

-

Teorinė paskaita „Su neracionaliu benzodiazepinų vartojimu susijusios
13.30 – 14.15

problemos (žalingas vartojimas, priklausomybė ir t.t.). Benzodiazepinų
nutraukimas“.

1

Praktinis užsiėmimas.
14.15 – 15.00

Supažindinimas su paruoštomis diagnostinėmis schemomis bei

1

nutraukimo metodikomis: tiek su informacija pacientui, tiek specialistui.
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 17.45

Kavos pertrauka ir pasidalinimas į grupes.
Praktinis užsiėmimas.
Benzodiazepinų nutraukimas. Situacijų analizė ir ar rolių žaidimai.
Diskusijos ir apibendrinimas.

VISO

2
1
9

Tokia programa apimtų pagrindinius su benzodiazepinu vartojimu susijusius klausimus. Praktika
rodo, kad atvejų analizė duoda tikrai neblogą išliekamąjį rezultatą; kolegos turi pakankamai žinių
apie benzodiazepinus, taigi, akcentas turėtų būti jiems aktualių atvejų „pražaidimas“.
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Priedas Nr. 2 Depresijos ir nerimo įvertinimo skalės

28

29
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Priedas Nr. 3 „Gero miego“ rekomendacijos pacientui
Miego higiena – tai terminas apibūdinantis gerus miego įpročius. Miego higienos principų
laikymasis skatina nuolatinį ir efektyvų miegą.
Miego higienos principai:
1. Vengti kofeino, nikotino ir kitų stimuliuojančių medžiagų turinčių gėrimų bei maisto produktų
likus 4-6 valandas iki planuojamo miego laiko. Aktyvinančiai veikia ne tik kava, bet ir saldinti
gazuoti gėrimai, juoda ir žalia arbata, šokoladas (teobromino veiklioji medžiaga).
2. Vengti riebaus maisto prieš miegą. Sveika, subalansuota ir reguliari mityba padeda užtikrinti
gerą miego kokybę. Riebus maistas ar didelis jo kiekis prieš miegą gali pabloginti miego kokybę,
o nieko nevalgius bus jaučiamas skrandžio dirginimas. Rekomenduojama prieš miegą išgerti
stiklinę šilto vandens.
3. Vengti alkoholio prieš miegą. Geriausiai vengti mažiausiai 4-6 valandas iki planuojamo miego
laiko. Dėl alkoholio miegas tampa paviršinis ir fragmentuotas.
4. Reguliariai sportuoti, būti fiziškai aktyviu. Fizinis aktyvumas padeda miegui, tačiau
nerekomenduojama užsiimti aktyvia sportine veikla likus 4 valandoms iki planuojamo miego
laiko.
5. Miego patalpa turi būti patogi, išvėdinta, vėsi, tamsi ir tyli. Taip pat rekomenduojama gerai
užtraukti užuolaidas, naudoti akių raištį tam, kad būtų išvengiama rytinės šviesos, naudoti ausų
kamštukus, jei yra triukšmas lauke.
6. Naudoti miegamąjį tik su miegu susijusioms veikloms ir intymiam bendravimui.
Elektroniniai įrenginiai (telefonas, planšetė, kompiuteris ir kt.) turi būti pašalinti. Patarti įsigyti
tradicinį žadintuvą. Tai taip pat neturi tapti darbo, valgymo vieta ar naminių gyvūnėlių buveinė.
7. Nežiūrėti į laikrodį. Tikrinimas, kiek yra valandų nakties metu, išblaško ir prabudina iš miego.
Taip pat tai gali sukelti neramių ar negatyvių minčių, jog dar neišsimiegama, vėl prabundama ar
kad dar daug laiko liko iki kol išauš rytas.
8. Susikurti ritualus prieš einant miegoti. Kasdieniniai atpalaiduojantys miego ritualai padeda
pasirengti miegui. Tai gali būti: atsigėrimas stiklinės šilto pieno, klausymasis atpalaiduojančios
muzikos, buvimas šiltoje vonioje, mėgstamos knygos skaitymas. Tai neturėtų būti darbas prie
kompiuterio ar naršymas telefone jau gulint lovoje.
9. Laikytis to paties gulimosi ir kėlimosi režimo, užtikrinančio pakankamą miego trukmę, tiek
darbo dienomis, tiek savaitgaliais. Rekomenduojama užmigti iki vidurnakčio. Reguliarumas
leidžia biologiniam laikrodžiui pačiam inicijuoti ir palaikyti miegą.
10. Miegoti kai norisi. Geriausia eiti miegoti, kai tikrai jaučiamas nuovargis ar mieguistumas.
11. Neprigulti. Pogulio išvengimo rezultatas – jaučiamas nuovargis einant miegoti. Jei to išvengti
nepavyksta, rekomenduojama pasistengti, jog šis procesas truktų neilgiau valandos ir ne vėliau,
nei dienos meto 15 val.
12. Naudotis miego dienoraščiu. Dienoraštis leidžia sekti, stebėti ir susidaryti teisingus faktus apie
asmens miego reguliarumą ir įpročius.
„Gero miego“ rekomendacijas parengė Evelina Pajėdienė, Eglė Minevičienė ir dr. Alicja Juškienė remiantis Girardi
P., Del Casale A., Brugnoli C., De Chiara L., Serat D., Rapinei C., Angeletti G. Psychoeducation in Sleep Medicine.
Nova Science Publishers. 2013. p. 307-31
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Priedas Nr. 4 Laiškas pacientui
Mielas paciente,
Norėdami prisidėti prie geros jūsų sveikatos bei gyvenimo kokybės, mes siekiame užtikrinti geriausią
jums tinkamą medicininę priežiūrą – efektyvią ir saugią. Vaistai, kurie jums skiriami, vadinamieji
benzodiazepinai, yra skirti TRUMPALAIKIAM vartojimui (t. y. dvi – keturias savaites), o vartojant
ilgesnį laiką, jis ne tik nustoja tinkamai veikti, tačiau ir gali sukelti PRIKLAUSOMYBĘ.
Netinkamai vartojami benzodiazepinai gali sukelti nepageidaujamus poveikius, tokius kaip:
1. Mieguistumą.
2. Neigiamai įtakoti gebėjimą vairuoti ir/ar valdyti mechanizmus.
3. Sunkumus susikaupti.
4. Dirglumą.
5. Pasimetimą.
Tačiau jei jūs nutrauksite jums nereikalingo benzodiazepino vartojimą, jūsų laukia geresnė sveikata
ir gyvenimo kokybė:
1. Geresnė savijauta – daugiau energijos, motyvacijos.
2. Geresnės kognityvinės funkcijos – dėmesys, trumpalaikė atmintis.
3. Geresnis darbingumas.
4. Stabilesnė nuotaika, nepriklausoma nuo vaisto vartojimo ir/ar jo dozės.
5. Geresnė gyvenimo kokybė.
6. Problemų, susijusių su benzodiazepinais, išvengimas ateityje.
Kaip jūs turėtumėte nutraukti benzodiazepinų vartojimą:
1. Nenutraukite vaisto vartojimo staiga. Jūsų gydytojas padės jums nutraukti vaistą lėtai ir
saugiai, remiantis mokslu pagrįstos praktikos rekomendacijomis. Atminkite, kad vaisto
nutraukimas yra labai individualus procesas, t. y. skirtingi žmonės vaistus gali nutraukti
skirtingu greičiu, todėl jūs turite tai daryti sau tinkamu greičiu. Atminkite: net ir menkiausia
pažanga mažinant dozę yra laimėjimas. Turėkite kantrybės ir jūs gebėsite saugiai nutraukti
jums nereikalingą medikamentą.
2. Susidarykite asmeninį vaisto nutraukimo planą ir užsirašykite jį. Pagal tai, kokį
benzodiazepinų grupės preparatą ir kokia doze vartojate, jūsų gydytojas jums duos specialiai
paruoštą saugaus ir tinkamo vaisto nutraukimo schemą ir kalendorių, kuriame galėsite
atžymėti savo pažangą, mažinant benzodiazepino dozę.
3. Jei benzodiazepiną jūs vartojate ilgai, jūsų gydytojas jums skirs „pakaitinį“ vaistą Diazepamą, kuris padės jums saugiai nutraukti jūsų vartojamą benzodiazepiną. Tik
nutraukus jūsų vartojamą benzodiazepiną, bus tinkamai ir saugiai nutrauktas ir Diazepamas.
4. Naudokitės jums pateiktu Kalendoriumi: jame atžymėkite suvartojamo vaisto dozes bei
savijautą.
5. Vertinkite net ir mažą pažangą! Nepriekaištaukite sau, jei dėl kokių nors aplinkybių
nepavyksta nutraukti vaisto taip, kaip norėtųsi. Svarbu, kad jūs pasiryžote tai daryti ir darote.
6. Vaistą mažinsite lėtai ir saugiai, tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis gali atsirasti
nepageidaujami vaisto nutraukimo požymiai. Kai kurie jų trumpalaikiai ir nėra išreikšti, tačiau
jei jus tai neramins, jūs galite apie tai pasikalbėti su savo gydytoju.
7. Informuokite savo gydytoją ir apie savo pažangą, ir apie sunkumus. Atminkite, jūsų gydytojas
yra jūsų partneris jūsų kelyje į pasveikimą ir geresnę gyvenimo kokybę.
Pagarbiai, Jūsų gydytojas
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Kaip galėtų atrodyti kalendorius:
•

Data

•

savijauta (labai gera, gera, vidutiniška, bloga, labai bloga – galima naudoti veidukus;
savijautos įvertinimas labai naudingas, kad parodyti, kaip laipsniškai gerėja paciento
savijauta)

•

pavyko laikytis reikalavimų (TAIP/NE)

•

priežastys, dėl kurių nepavyko laikytis reikalavimų

•

simptomai, jei tokie buvo

•

ar pavyko suvaldyti pačiam

•

ar vartoti kitos psichotropinės medžiagos (vaisto/priemonės pavadinimas, dozė, vartojimo
būdas)

Ar pavyko
Data

Savijauta

laikytis
reikalavimų?

LIGŲ SIMPTOMAI IR JŲ VALDYMAS
Simptomas

Priemonė

TAIP/NE
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Priedas Nr. 5 „Gero atsipalaidavimo“ rekomendacijos
Kaip sumažinti fizinę įtampą?
1.
2.
3.
4.

Raskite tam laiko arba sąmoningai skirkite laiko atsipalaidavimui.
Atsipalaidavimas turi tapti jūsų gyvenimo dalimi – padarykite tai!
Kasdien praktikuokite įprotį atsipalaiduoti, tačiau nelaukite greitų rezultatų.
Relaksacinės technikos bei kvėpavimo pratimai gali sumažinti raumenų tonusą ir padėti
atsipalaiduoti: bandykite praktikuoti jas, o jei nesiseka, raskite, kad jums padėtų jas išmokti.
5. Stenkitės nustoti nerimavęs apie su įtampa susijusius simptomus, tokius kaip dilgčiojimai, įtampa
raumenyse, padažnintas širdies susitraukimų skaičius, prakaitavimas, skrandžio diskomfortas:
jūsų nerimavimas dar labiau didina įtampą ir skatina šių simptomų buvimą.
6. Palaikykite fizinį tonusą ir reguliariai mankštinkitės. Reguliarus vaikščiojimas ar plaukiojimas gali
padėti sumažinti įtampos simptomus.
Kaip sumažinti perdėtą susirūpinimą ir nerimavimą?
1. Supraskite ir priimkite tai, kad rūpinimasis tam tikromis aplinkybėmis yra neišvengiamas ir netgi
naudingas.
2. Surašykite susirūpinimą keliančius dalykus ir įvertinkite, kurie iš jų kelią didžiausią susirūpinimą
(balai nuo 1 iki 10).
3. Sukurkite SAVO veiksmų planą tvarkytis su kiekviena atskira rūpestį keliančia problema.
4. Pasidalinkite savo rūpesčiu su draugais, artimaisiais ar, jei problema susijusi su sveikata, savo
bendrosios praktikos gydytoju, nes jie gali suteikti tinkamą patarimą ar palaikymą.
5. Mintyse kartojant raminančią frazę galima sumažinti nerimavimo simptomus: prisiminkite frazę,
kuri jus veikia, o jei tokios nėra, sukurkite ją! Kai kuriuos žmones veikiančios frazės yra: „Aš visada
susitvarkau su nemalonumais!“, „Aš žinau, kad man pasiseks!” ir pan.
6. Pasistenkite mėgautis akimirkomis: pasiklausyti raminančios muzikos, užsimerkite, įsivaizduokite
savo aplinkybėse, kurios ramina ir suteikia pasitenkinimą.
7. Skaitymas, kryžiažodžiai, užsiėmimas mėgstamu hobiu gali padėti sumažinti įtampą.
8. Kartais veikla, kuri skiriasi nuo jūsų kasdieninės veiklos, gali padėti užmiršti rūpestį keliančias
mintis; pavyzdžiui, fizinis darbas.
Kaip susitvarkyti su sunkiomis ar nemaloniomis situacijomis?
1. Auginkite savo savivertę priimdamas iššūkius, kurie jums atrodo sunkūs, ir su jais
susitvarkydamas. Sukurkite savo metodą, kai žingsnis po žingsnio pradėti tvarkytis su situacijomis
ir aplinkybėmis, kurios jus verčia jaustis nejaukiai ar kelia susirūpinimą. Darykite tai reguliariai, ir
jūs pasieksite norimų rezultatų!
2. Užsirašykite savo asmeninį planą, kaip jūs žadate tvarkytis su sunkiomis situacijomis.
3. Sukurkite savo :“apdovanojimo „sistemą už sėkmingai išspręstas problemas. Pasidalinkite savo
laimėjimais su kitais.
4. Kuo geriau jūs tvarkysitės su sunkiomis situacijomis, tuo labiau augs jūsų pasitikėjimas, o nerimas
bus vis retesnis.
5. Atminkite, kad visiems pasitaiko blogų ir gerų gyvenimo etapų; tikėkite, kad po kurio laiko bus
geriau.
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Priedas Nr. 6 Komunikacijos kampanija dėl perteklinio
benzodiazepinų vartojimo

1. tikslas
Pasiekti, kad bent pusė milijono Lietuvos gyventojų sužinotų apie benzodiazepinus (BZD), kaip
vaistus ir sužinotų apie teisingą jų vartojimą ir ilgalaikio vartojimo žalą.
Siekti sumažinti psichikos sveikatos stigmą.
Sumažinti BZD vartojimą per pusę iki EBPO šalių lygio iki 2022 m. (2017 m. NPD (Nustatyta
paros dozė) buvo 38/1000 gyv. Lietuvoje, o 2016 m. EBPO šalių vidutinė NPD 20/1000 gyv.)
siekiant įgyvendinti vyriausybės programos dalį „Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant
racionalų vaistų vartojimą“.28
Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip institucijos, atsakingos už Lietuvos gyventojų sveikatą ir
psichikos sveikatos įvaizdį formuojančios lyderės, pozicijos gerinimas.

2. situacijos apžvalga
benzodiazepinai (BZD)
Centrinę nervų sistemą slopinantys, „raminamieji“ vaistai. Skiriami kaip pagalbinė ir trumpalaikė
(2-4 savaites trunkanti) ūmaus nerimo ar nemigos gydymo priemonė. BZD gali būti skiriami
malšinti epilepsinius traukulius (dėl raumenis atpalaiduojančio poveikio), gydant depresiją ar
alkoholio abstinencijos simptomus. Dėl amnezinių ir raminančių savybių kartais skiriami prieš
operacijas.
Dėl raumenis atpalaiduojančių ir migdančių savybių padidėja nelaimingų atsitikimų rizika vairuojant,
kritimai ir kaulų lūžimai (ypač senyvo amžiaus žmonių tarpe). Vartojant BZD ilgiau, vystosi fizinė
ir psichologinė priklausomybė, vaistais pradedama piktnaudžiauti. Staigus vaisto nutraukimas
gali sukelti nutraukimo sindromą (pasireiškia nerimu, nemiga, pykinimu, traukuliais ir kt.)

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 38.5 papunktį, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo
13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.4
darbo „Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą“
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Lietuvoje
2017 m. BZD Lietuvoje suvartota 2-3 kartus daugiau nei kaimyninėse Šiaurės regiono šalyse (apie
4% gyventojų vartoja BZD kasdien). Daugiausia vartoja moterys ir vyresni žmonės, dažniausiai
išrašomi šeimos gydytojų dėl nemigos ar nerimo. Vidutinė vaisto vartojimo trukmė – 86 mėnesiai,
galimai priklausomybė nustatyta 38% BZD vartojusių pacientų.* Depresija, nerimas ir miego
sutrikimai diagnozuojami ir gydomi netinkamai, BZD „užglaistomi“ šių ligų simptomai.

ekspertai teigia
Interviu su ekspertais identifikuotos perteklinio BZD suvartojimo priežastys. Visuomenė: vaistas,
kurį vartoti „gera“; maža kaina; receptą gali išrašyti bet kuris gydytojas, nebūtina eiti pas psichologą
ar psichiatrą (stigma); nežino apie ilgalaikio vartojimo pasekmes. Gydytojai: jaučiasi pacientų
„įkaitais“; padėti nutraukti vaistą reikalauja daug laiko ir pastangų; nediagnozuojama depresija, bet
gydomi pavieniai simptomai; nėra vaisto mažinimo schemų ir aiškių skyrimo rekomendacijų.
Sistema: daugiau nei pusė BZD kompensuojami; dalis BZD išrašomi ant popierinių receptų, todėl
sunku susekti individualius vartojimo įpročius; vaistai paplitę juodojoje rinkoje.

3. tikslinė grupė
amžius
Kampanija yra orientuota į vidutinio ir vyresnio amžiaus asmenis (35-65 m.) ir siekiama, kad šie
žmonės laipsniškai ir saugiai nutrauktų šių vaistų vartojimą.
Reklamos aktualios ir pensinio amžiaus asmenims (65 m. ir vyresniems), kad šie būtų informuoti
apie taisyklingą vaisto vartojimą ir dozių nedidintų
25-35 m. asmenys BZD vartoja mažiau, tačiau tai yra žmonių grupė, kuriai svarbu šio vaisto
nepradėti vartoti, žinoti apie jų ilgalaikio vartojimo galimą žalą ir išaiškinti racionalaus vaisto
vartojimo principus.
Jaunesni nei 25 m. piliečiai nėra tikslinė auditorija.

lytis
Pastebėta, kad BZD vaistą dažniau vartoja moterys, nei vyrai. Tad kampanija, kurios žinutė yra
racionalaus vaisto vartojimas, turėtų būti orientuota į moteris.
Vyrai, tuo tarpu, pasižymi prastesniais psichikos sveikatos rodikliais. Žinutės, kuriomis siekiama
mažinti psichikos sveikatos stigmą, turėtų būti orientuotos tiek į vyrus, tiek į moteris. Moterys yra
svarbios motyvuojant vyrus kreiptis specialistų pagalbos.
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4. žinutė
Bendradarbiaujant su komunikacijos eksperte nustatėme, jog „benzodiazepinai“, kaip vaisto
pavadinimas, nėra įsimintinas ar lengvai atpažįstamas visuomenei, yra per ilgas. Kadangi BZD
sudaro didžiąją raminamųjų-migdomųjų vaistų dalį, o tai yra visuomenei lengviau atpažįstama,
norime naudoti būtent šiuos pavadinimus. Žinutės tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šiuos
vaistus, jų žalą ir šalutinius poveikius, taip pat ir siekti, jog naujų vaisto vartotojų būtų mažiau,
visuomenė būtų sąmoningesnė racionalaus vaistų vartojimo klausimu. Buvo išgrynintos žinutė:

„nepakliūk į raminamųjų pinkles“
Dideli BZD ir maži antidepresantų suvartojimo skaičiai byloja apie depresijos simptomų užglaistymą,
jos neatpažinimą. NTAKD duomenimis, BZD taip pat naudojami svaiginimuisi. Kadangi BZD
vartojami streso, nerimo suvaldymui, rekreacijai, vaistą vartoti pradeda darytis „gera“ (laikinai
pagerina savijautą), o tikroji priežastis (pvz.: nerimas ar depresija) negydoma ir tam pačiam efektui
pasiekti reikalingos vis didesnės dozės, vystosi pripratimas prie vaisto. Dėl to šia žinute siekiama
nurodyti, kad raminamieji turi būti naudojami pagal paskirtį, o ne tam, kad laikinai pasijausti geriau.
Taip pat šia žinute siekiame atkreipti dėmesį, kad visur skubantis asmuo, patiriantis daug streso,
turi mokėti suvaldyti savo gyvenimo tempą. Ne paslaptis, kad egzistuoja perteklinis BZD vartojimas,
tad žmogus pradeda vaistą vartoti ne pagal paskirtį, o pradėjus piktnaudžiauti, gali išsivystyti
priklausomybė.

5. vizualas

Tikslas yra padaryti fotosesiją su dviem modeliais – moterimi ir vyru, abu vyresnio amžiaus (kad
reklama nors ir atrodanti jaunatviškai būtų pritaikyti vyresniems). Laimingos emocijos dažnai
asocijuojasi su juoku, šypsena, ir pan., tačiau jos netinka žinutei perteikti, nes vis dėl to pacientai
kenčia nuo benzodiazepinų. Tačiau daiktai, kurie asocijuojasi su džiaugsmu yra konfeti, blizgučiai,
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balionai ir kt. Tad nuspręsta pasirinkti blizgučius kaip metaforinę reikšmę ir perteikti du vizualus –
„džiaugsmo ašaros“ kur atsispindėtų vyresnės moters veidas su blizgučių ašaromis bei vyro
kandama/vartojama tabletė su blizgučiais ir susirūpinusia išraiška.

Panašiu principu ir būtų nufilmuoji labai trumpi klipai tų pačių susirūpinusių veidų, skirti perteikti
vizualinei reklamai. Šiam projektui reiktų fotostudijos nuomos, proesionalaus fotografo, modelių,
makiažo artistės, stilistės, dizainerės ir video montuotojo. Kviestumėmės prisidėti prie projekto
nemokamai, kaip socialiai atsakingus piliečius.
Medžiaga būtų naudojama skirtinguose kanaluose pasiekti visuomenę. Kartu su žinute ir vizualu,
bus nuoroda į Sveikatos apsaugos ministerijos puslapį ar kitą informacinį ne komercinį tinklalapį,
kur žmonės galėtų surasti daugiau informacijos racionalių vaistų vartojimo tematika ir apie
raminamųjų-migdomųjų ilgalaikio vartojimo žalą.

6. numatyti kanalai
BZD vartoja pagrinde vidutinio amžiaus pacientai ir senjorai. Šie žmonės dažniausiai informaciją
gauna iš televizijos, radijo, nacionalinės bei regioninės spaudos. Šiuos kanalus jie vertina kaip
patikimesnius ir kokybiškesnius. O jaunesni asmenys labai pasitiki interneto naujienų portalais. Dėl
šių priežasčių socialinė reklama turi būti orientuota į viešąsias erdves, spaudą.

smulkioji spauda. skrajutės ir brošiūros
Paruošti, sumaketuoti ir atspausdinti skrajutes kaip atmintinę pacientams ir kurios sumažintų
šeimos gydytojų darbo krūvį. Jose būtų pateikiama informacija apie 10 miego higienos principų
(Priedas Nr. 3-5), informaciniai numeriai, kur galima gauti psichologinės pagalbos, mobiliosios
emocinės savipagalbos programėlės „Pagalba Sau“ logo. Paruošti, sumaketuoti ir atspausdinti
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skrajutes su nurodytais vizualais ir kitoje pusėje esančią informaciją apie raminamųjų-migdomųjų
šalutinius poveikius, ilgalaikio vartojimo žalą, indikacijas ir teisingą vaistų vartojimą. Jos būtų
pasiekiamos bendrose sveikatos įstaigų erdvėse (laukiamuosiuose), bibliotekose ir Lietuvos
paštuose, nes tai yra trys tinklai apimantys visą Lietuvos teritoriją ir jais galim pasiekti didelę
pacientų auditoriją. Manome, kad pirmam tiražui reiktų 100 000 vnt. A6 formato (105 x 148 mm)
dvipusių spalvotų skrajučių, kurios galėtų būti išdalintos per teritorines ligonių kasas skirtingoms
ligoninėms. Dizainas turėtų būti vientisas ir su nurodyta kampanijos žinute.
Dalis sveikatos priežiūros įstaigų savo pacientams siunčia informaciją el. laiškais. Galima
paprašyti, kad minimali informacija būtų į laiškus įtraukta siunčiant laiškus, pavyzdžiui, su nuoroda į
SAM puslapį.

skaitmeniniai ekranai/televizija/radijas
Kita priemonė – reklama viešajame transporte. UAB „Media traffic“ – viešojo transporto TV
kanalas turintis 430 LCD ekranų tinklą. Su media ekranais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
viešąjame transporte pasiekiama arti pusės didžiųjų miestų gyventojų kasdien (dienos auditorija
iki 0.5 mln. žmonių). Pasiekiama auditorija išskiriama kaip senjorai, vidutinio amžiaus moterys,
studentai ir vyresnis jaunimas bei tarnautojai. Būtent į tokią orientuojamės skleisdami žinią apie
perteklinį BZD vartojimą.
Tokia pati skaitmeninė reklama galėtų būti rodoma sveikatos priežiūros įstaigų ekranuose.
Kadangi valstybės finansuojamos poliklinikos yra ne pelno siekiančios organizacijos, reklama jose
būtų transliuojama nemokamai.
Kelių sekundžių socialinė reklama galėtų būti rodoma ir Nacionaliniame Lietuvos transliuoto
televizijoje (LRT). Kai kurios sekundės būna iš anksto nupirktos, tad reiktų patikrinti, ar SAM nėra
numatęs jų iš anksto.
Pranešimai skaitomi laidose „Labas rytas“, „Savaitės aktualijos“, „Klauskite daktaro“ per LRT, „Žinių
radijuje“.

spauda
Inicijuoti pranešimai spaudai tiek konkrečia raminamųjų-migdomųjų, tiek bendra psichikos sveikatos
tema. Didžiausi žiniasklaidos interneto portalai – DELFI ir 15min.lt. Žurnalistės, rašančios sveikatos
temomis atitinkamai yra Žiedūnė Juškytė ir Inga Saukienė. Portalai yra suinteresuoti patalpinti
informaciją pas save.
Taip pat kitas būdas komunikacijai apie ilgalaikio BZD vartojimo žalą yra pasitelkiant regioninę
spaudą. Šiam reikalui reiktų kreiptis į nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociaciją.
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Tikimės, kad medžiagą jie bus suinteresuoti išleisti nemokamai. Tuo tarpu užsakomosios reklamos
regioniniuose laikraščiuose kainuoja.
Jeigu yra poreikis, reklamos taip pat galėtų atsirasti gausiai moterų skaitomuose žurnaluose –
„Žmonės“ ar „Laima“.
Socialinės reklamos plakatai JC Decaux lauko stenduose. Neužsakomos reklamos plakatai
Vilniaus mieste kabėtų iki kol susidėvėtų fiziškai (1-2 metai). Kabinimo vietos ir pasirodymo laikas
nebūtų žinomi (galbūt atsirastų po mėnesių, galbūt – po kelių). Plakatai būtų iškabinami
neužsakytuose reklaminiuose stenduose, kur būtų likęs laisvas plotas. Pasiekiamumo rodikliai
nebūtų skaičiuojami, pasiekiamumo mastas, pamatymų dažnis – tik numanomi.

influenceriai (socialinių tinklų nuomonių lyderiai)
Įtakingi socialinės medijos asmenys Lietuvoje būtų įtraukti į psichikos sveikatos sutrikimų
sąmoningumo didinimo ir psichikos sveikatos stigmos mažinimo nacionalinę kampaniją. T.y.
Pakviesti žymius žmones prisidėti prie problemos aktualinimo ir informacijos sklaidos nemokamai.
Pasirinkti tokius asmenis, kurie yra prisipažinę turėję patys ar savo artimųjų rate ar nebijo kalbėti
daug apie psichikos sveikata. Tokie asmenys galėtų būti aktorius ir žurnalistas Algis Ramanauskas,
mados tinklaraštininkė Simona Burbaitė, aktoriai Andrius Bružas, Marius Repšys, Rolandas Kazlas,
Andrius Bialobžeskis, sveiką gyvenseną propaguojantis Simonas Dailidė, plaukikė Rūta Meilutytė,
dainininkai Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius ir pan. Jie galimai galėtų pasidalinti
vizualais, išgyvenimais, kalbėti socialiniuose tinkluose apie projektą pateikus informacines gaires.
Tikimės, kad tai bus padaryta nemokamai prisidedant prie socialaus atsakingumo iniciatyvos.
Galima būtų sukurti knygelę/brošiūrą „Receptas džiaugsmui“, kuriame nurodomos taisyklė, kaip
elgtis užklupus stresui ir pan. Šį objektą asmenys galėtų filmuoti ir dalintis per soc. medijų
platformas.
Taip pat galimai nufilmuojamas profesionalus klipas, kur žymūs žmonės dalinasi savo asmenine
patirtimi apie psichikos sveikatą. Šiuo klipu būtų dalinamasi žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.
Tokio tipo socialinė reklama yra paveiki, visuomenė susimąstytų, jog tai psichikos sveikatos
sutrikimai nėra gėdingi, apie juos reikia šnekėti. Tikslas kad klipą pamatytų bent 300 000 skirtingų
asmenų. Klipo pristatyme dalyvautu žiniasklaida.

renginys-platforma
Bendradarbiaujant kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sukuriama nacionalinė
platforma, kur žmonės visoje Lietuvoje galėtų skelbtis apie tai, kaip jie gali padėti bendruomenei
panaudojant savo turimas žinias ar talentus. Pavyzdžiui, žmogus užsiregistruoja kad labai gerai
moka piešti, tad žmonės, kurie gyvena toje bendruomenėje gali užsiregistruoti ir nemokamai gauti
piešimo pamokas. Taip pat jeigu yra poreikis, galima būtų ir užsiregistruoti pagalbos, pavyzdžiui,
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močiutei reikia nukasti daržus. Ir nepažįstamieji atvyksta padėti. Tokia platforma skatintų užimtumą,
bendravimą, bendruomeniškumo pojūti, mažintų atskirtį, vienišumą, gerintų bendrą psichikos būklę.

kampanijos atidarymo renginys/akcija žiniasklaidai
Jame būtų kalbama apie pokyčius, susijusius su BZD vaisto vartojimu. Tikslai: pasiekti radiją (Žinių,
LRT radijas), TV (žinių reportažai LRT ir komercinėse televizijose), naujienų portalus (DELFI, 15min,
LRytas). Dėl komunikacijos bendradarbiaujame su SAM, „Investuok Lietuvoje“ ir LRVK.
Oficialūs pranešimai skelbiami SAM svetainėje. Pagal tai socialinei medijai tinkamai suformuluotos
žinutės įdedamos į institucijų paskyras socialiniuose tinkluose.
Socialinė reklama „Kurk Lietuvai“, SAM Facebook puslapiuose.

7. biudžetas
Kadangi 2018-2019 m. psichikos sveikatos gerinimas yra viena Sveikatos stiprinimo fondo
prioritetinių krypčių, siūlytumėme dėl finansavimo klausimų kreiptis į jį ar į valstybinį psichikos
sveikatos centrą.

rinkos tyrimo įvertinimas
Svarbiausia užtikrinti, kad pasirinktos priemonės turėtų gerą potencialaus poveikio ir panaudotų
resursų santykį, t.y. žinutė yra iškomunikuojama už mažiausius finansinius kaštus.
Jeigu vidinių resursų vykdant kampaniją neužteks ir reikės kreiptis į ryšių su visuomene agentūra,
būtina vykdyti ekonominio naudingumo konkursą. Būtina vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus įsakymu dėl viešųjų ryšių paslaugų pirkimo.

8. komanda
procesą koordinuoja
Programos SAM psichikos sveikatos skyrius

procesą stebintys specialistai
SAM psichikos sveikatos skyriaus vedėjas
SAM spaudos tarnyba

dalykinio kampanijos turinio išmanymas
Sveikatos apsaugos Ministerijos Farmacijos departamentas
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Psichikos sveikatos priežiūros specialistai

9. Kampanijos pristatymas žiniasklaidai
spaudos konferencijos metu paaiškinta
KODĖL yra vykdoma kampanija;
Kokie yra kampanijos TIKSLAI;
AUDITORIJOS į kurią nukreipta kampanija PASIRINKIMAS;
IŠ ANKSTO suformuluojami klausimai ir atsakymai.

kampaniją pristato
SAM Viceministrė Kristina Garuolienė.
Sveikatos apsaugos Ministerijos Farmacijos departamento direktorė Gita Krukienė.
Programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai Enrikas Etneris ir dr. Vaiva Gerasimavičiūtė.
Lietuvos psichiatrų sąjungos prezidentė, gydytoja ir psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskienė.

po spaudos konferencijos
Stebėti visuomenės reakciją į būsimus pokyčius, pateiktą informaciją ir stebėti bei koreguoti
kampanijos planą atitinkamai.

10. Kampanijos stebėsena
Visuomenės informavimas apie komunikacijos eigą, pasiektus
rezultatus, įgyvendintas veiklas
Vykdomi kokybiniai interviu su pacientais, gyventojais, išsianalizavus tikslinę auditoriją. Stebėti, ar
kampanija ir žiniasklaidos kanalai yra efektyvūs ir į tai atsižvelgus galimai koreguoti kampanijos
įgyvendinimo planus.

11. Kampanijos sėkmė
rezultatų įvertinimas
Kiekybiniai (kas nuveikta) ir kokybiniai (kokio pokyčio sulaukta) rezultatai.
Ar įgyvendinti išsikelti tikslai?

kiekybiniai rodikliai
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Pranešimų spaudai išplatinimo skaičius.
Radijo ar TV laidų interviu davimas.
Suorganizuotų renginių skaičius.
Socialinių medijų tiksliai išmatuojami kiekybiniai rodikliai (pasiekiamumas, auditorijos įtraukimas ir
pan.)

kokybiniai interviu
Tiriamas visuomenės nuomonės pokytis organizuojant interviu.
Matuojamas informatyvumo lygis (reikia pasidaryti apklausą kampanijos pradžioje).
Elgsenos pokyčių matavimas apklausų metu.

Pastabų formavimas.
Rezultatų pristatymas visuomenei ir baigiamųjų pastabų parodymas, organizuojant panašias
kampanijas.
Įvertinama, ar kampanija buvo sėkminga ir tikslai buvo pasiekti.

12. kalendorinis planas
Svarbu nusistatyti kalendorinį veiksmų planą ir jo laikytis.
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Daugiau informacijos apie projektą galite rasti www.kurklt.lt
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