SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TEISINGUMO MINISTERIJOS ATSTOVy
SUSITIKIMAS DEL SVEIKATOS PRIEZItJROS'PASLAUGV PRIEINAMUMO LAISVES

ATEMIMO VIETOSE (LAV)
POSEDZIO VIETA IR LAIKAS - 2014 05 15, Sveikatos apsaugos ministerija
Posedzio pirmininkas - Sveikatos apsaugos ministras V.P. Andriukaitis
Posedzio sekretorius - Sveikatos apsaugos ministerijos l.e.p. Asmens ir visuomenes sveikatos
integravimo skyriaus vedeja A.Astrauskiene

Dalyviij s^rasas (pridedamas)
A.Astrauskiene (SAM) informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerijai nerim^
kelia faktas, kad laisves atemimo vietose, kuriose yra didelis narkotikij vartojimas (oficialiai
registruotij asmeni}, vaitojan5iij narkotines ir psichotropines medziagas, laisves atemimo vietose

yra iki 15-20 proc.), netaikomas priklausomybes nuo opioid^ palaikomasis gydymas. Kasmet j
laisves atemimo vietas patenka 15-18 asmemj, gavusiij pakaitinio gydymo paslaugas laisveje.

Patekus j laisves atemimo vietas siij paslaugi4 teikimas yra nutraukiamas. Mineto gydymo
metodas taikomas visose Europos Sjyungos Salyse. 24 Europos Sqjungos salys, isskyrus Graikijq,
Kipr^, Lietuv^ ir Slovakij^, taiko pakaitinj gydym^ opioidiniais preparatais ir laisves atemimo
vietose. Sis gydymas pripazintas kaip efektyvi opioidus vartojanciij asmenij gydymo bei
infekciniij ligij (ZIV, hepatito) prevencijos priemone. Lietuvos Respublikos suemimo vykdymo
jstatymo 45 straipsnyje jtviitinta nuostata, kad suimtiesiems turi buti uztikrintas toMos pat
kokybes ir lygio gydymas kaip ir laisveje esantiems asmenims. Si nuostata atitinka Pasaulio
sveikatos organizacijos, Jungtiniij Tautij, Europos Sqjungos rekomendacijas del nuteistiyij
sveikatos prieziuros. Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, sveikatos prieziuros paslaugij

teikimas salyje turi atitikti tarptautinius ir nacionalinius teises aktus.
Kalejimi} departamento (KD) direktorius Arturas Norkevicius informavo, kad
kalejimij sistemai mazinamos biudzeto lesos, daugeja nuteistiyij, galimybes teikti sveikatos
prieziuros paslaugas yra ribotos. Gydymo poreikis labai didelis, pagal galimybes stengiamasi
teikti sveikatos prieziuros paslaugas. Laisves atemimo vietose 2013 paimta 1,5 kg narkotikij, o
tai maziau nei anksciau. Sumazejo narkotines ir psichotropines medziagas vartojanciij asmenij

skaicius (2013 m. buvo apie 1400), t.y. apie 12 proc. nuteistujij. Visij kraujas testuojamas del
ZIV infekcijos, veikia infekciniq ligij profilaktinii} patikrinimij sistema, stengiamasi stiprinti
narkotiki} uzkardymq. Direktorius informavo, kad gydytoji} nuomones apie farmakoterapijq
skiriasi, yra neigiamai vertinanchj. 2013 m. vyko pasitarimas Kalejimi} departamente ir jo metu
buvo issakytos jvairios nuomones del pakaitinio gydymo priimtinumo,
A.Sirvinskiene (VPLC) informavo, kad kalbame ne tik apie infekcijij stabdymq, bet
ir apie zmogaus teisii4 uztikrinim^, o nesant farmakoterapijos, jos pazeidziamos.

J.Poskeviciute (Koalicija „Galiu gyventi"): LAV turi buti uztikiintas lygiavertis
gydymas, kaip ir laisveje. Taciau laisveje teiktas gydymas nutraukiamas LAV, o asmuo patiria
abstinencij^, kuri^ tarptautines organizacijos prilygina kankinimui. Be to, sio gydymo
veiksmingumas yra mokslo patvirtintas, reglamentuojamas LT teises aktais, todel neturetume

remtis pavieniij gydytojij nuomone, kuri gali buti jvairi, o tik faktais.
A.Cepulyte (VPSC) informavo, kad yra probleimj del keitimosi informacija su KD
apie tai, kiek asmenij gaunanchj gydym^ laisveje patenka j LAV. Ne visos jstaigos pasirase
sutartj su VPSC del duomemj teikimo, nors Sveikatos apsaugos ministro jsakyme nurodyta, kad
duomenis turi teikti visos tam turincios teis$ jstaigos.
B.Semenaite (KD) informavo, kad tokiij asmeni], kuriems nutraukiamas pakaitinis
gydymas yra 1-2.

A.Sirvinskiene (VPLC) informavo, kad VPSC sistema ASIS rodo kitus duomenis
(iki 20 asmenij).
Sveikatos apsaugos ministras V.P.Andriukaitis (SAM) isreiske nuomon^, kad
noretqsi Lietuv^ matyti zmogaus teisiij salimi. Farmakoterapija visur Europos S^jungoje
taikoma, PSO tyrimais patvirtinta, Lietuvos teises aktais jtvirtinta. Tai realiai tampa keleto

gydytojij nenoro jgyvendinti problema. Net nediskutuojama, ar sis gydymas yra gerai ar ne - jj
taikyti privalu; yra aprobuotos gydymo metodikos, yra jsipareigojimai. Reikia ieskoti budo
jgyvendinti. Siulo sudaryti bendrq darbo grup? sudaryti, kuri parengtxj pasiulymus del istekliij,
reikia spr^sti zmogiskiuij resursij, kurie yra riboti, problem^. Nematyti, kad metadono programa
netaikoma neleistmai, yra,.netinkama.

Teisingumo ministras S.Stripeika pritare darbo grupes sudarymui. Siulo sudaryti
bendru Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministro jsakymu. Reikia ieskoti lesij ir spr^sti
asignavimij problem^, nes per PSDF finansuoti sveikatos prieziuros paslaugij kalejimij sistemoje
negalima. Policijos areStinese gydymas t^siamas, bet medikamentus perka ne jie, o sie pristatomi
is bendruomeneje esancii} sveikatos prieziuros jstaigij. Reikia pergalvoti, kaip tai daryti. Be to,
pasirengti gydymui butq labai brangu.
L.Stoniene (),Demetra") pateike UNODC projekto anksciau jau atliktus
skaiciavimus, pagal kuriuos parengti patalpas vaistij isdavimui kainuoti} apie 11 tukst. liti|.
Reikia realiai tik duris tinkamas pakeisti ir seifus jsigyti.
Sveikatos apsaugos ministras P.V. Andriukaitis: Del zmogaus teisii} interpretacijij
Lietuvoje yra apskritai blogai. Reikia kalbetis su TM ministru ir ieskoti iseiciij. Kalejimij
ligonines finansavimo padetis tikrar prasta, netinkamas darbo uzmokestis, gydytojij amzius irgi
yra problematiskas.

KD atstovai informavo, kad truksta apie 50 gydytojij. Svarbi gydytojo saugi
aplinka, svarbu ne tik zmogaus teises. Kyla gydytojij skiepijimo problema. Reiketq kalbeti ir
apie KD ligonines zinybinio pavaldumo klausim^.
Sveikatos apsaugos ministras P.V. Andriukaitis: Galima svarstyti siulym^ kad
ligonine turetij ir du steigejus. Reikia tai aptarti. Jei situacija nesikeis - neliks medicinos
personalo laisves atemimo vietose. Lietuvos jvaizdis blogas; TB, HVC, ZIV prevencijos srityje.
Tai pagrjsta tyrimais, kuriij, deja, negalima nuneigti. Reikia bendradarbiauti abiems sistemoms.
Sveikatos apsaugos ministras pasisiule visas sias problemas aptarti su TM, FM ir Vyriausybeje.
Viceministras S.Stripeika: siulo organizuoti abiejij ministrij vizit^ j PravieniSkiij
pataisos namus. Teisingumo ministerija inicijuos si^ isvykq, tai pades susipazinti su situacija.
Ministras P.V. Andriukaitis: ideja labai priimtina. Pasiryz^s diskutuoti. Pabreze,
kad esame saistomi tarptautiniij jsipareigojimij, savo jsipareigojimij, esamos padeties, neturime
sekti individualiomis nuomonemis. Mokslas, teise, jsipareigojimai - visa tai yra ir reikia tai
jgyvendinti.
A.Sirvinskiene (VPLC) informavo, kad VPLC turi tarptautin? patirtj ir oficialij
tarptautinj pripazinim^. Gali suteikti metodin^ pagalb^.
B.Semenaite (KD) informavo, kad yra technines bazes ir personalo problema. Is 11

jstaigij tik 4 turi licencijas teikti psichiatrijos paslaugas
Ministras V.P. Andriukaitis siulo sudaryti tarpzinybin^ darbo grup$ sveikatos
prieziuros paslaugij ir tarpzinybinio bendradarbiavimo problemoms spr^sti.
Viceministras S.Stripeika pritaria siulymui del darbo grupes.
Ministras V.P. Andriukaitis siulo j darbo grup$ jtraukti ir sias zinybas: FM, VRM,
TM, SAM, SADM, SMM, NVO.

NUTARTA:
1. Organizuoti Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro vizitsj j Pravieniskes (TM
inicijuoja).
2. TM ir SAM rastu kreiptis j Lietuvos Respublikos Vyriausyb? del sveikatos prieziuros
paslaugij
3. Sudaryti tarpzinybin^ darbo gr^p$ sveikatos prieziuros paslaugij problemoms laisves atemimo
vietose spr^sti.

Pirmininkas —j Vytenis Povilas Andriukaitis
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