
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto Psichikos sveikatos pakomitečio,
Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos ir Nacionalinės sveikatos tarybos

rengiamos tarptau� nės konferencijos

,,LIETUVOS PAŽANGA MAŽINANT SAVIŽUDYBIŲ 
IR PRIKLAUSOMYBIŲ PROBLEMĄ“ 

P R O G R A M A

Konferencija vyks 
2022 m. birželio 6 d., Lietuvos Respublikos Seimo Kons� tucijos salėje (I rūmai, 3 aukštas). 

Ji rengiama mišriuoju būdu ir bus � esiogiai transliuojama Seimo interneto svetainėje ir „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

Laikas Pranešimas
10.00–10.20 Įžanginis žodis

Linas Slušnys, Psichikos sveikatos pakomitečio pirmininkas 
Andrius Navickas, Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas 
prof. Algirdas Utkus, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas 

10.20–10.40 Savižudybių rodiklių kaita Lietuvoje 
Rūta Us� navičienė, Higienos ins� tuto Sveikatos informacijos centro Mir� es atvejų ir jų priežasčių stebėsenos 
skyriaus vadovė

10.40–11.00 Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų pokyčių gairės, įgyvendinant sveikatos sistemos reformą
dr. Simona Bieliūnė, sveikatos apsaugos ministro patarėja

11.00–11.20 Lenkijos pa� r� s įgyvendinant savižudybių prevencijos programą
dr. Anna Baran, Lenkijos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos tarybos Savižudybių ir depresijos 
prevencijos darbo grupės narė

11.20–11.40 Savižudybių epidemiologija Es� joje
Liis Rooväli, Tartu universiteto Visuomenės sveikatos ins� tutas, Es� ja

11.40–12.00 Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimo savivaldybėse 2019–2021 metais rezultatai
Miglė Marcinkevičiūtė, Vilniaus universiteto Filosofi jos fakulteto Psichologijos ins� tuto Suicidologijos tyrimų 
centro doktorantė

12.00–12.20 COVID-19 pandemijos įtaka asmens psichikos sveikatai
dr. Inga Truskauskaitė, Vilniaus universiteto Filosofi jos fakulteto Psichologijos ins� tuto Psichotraumatologijos 
centro psichologė, vyresnioji mokslo darbuotoja

12.20–12.40 Nevyriausybinių organizacijų veikla sprendžiant savižudybių ir priklausomybių problemą
Nijolė Goštautaitė-Mid� un, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentė

12.40–13.10 Diskusija
Pietų pertrauka

14.00–14.20 Psichoaktyvių medžiagų vartojimas Lietuvoje: dinamika ir tendencijos
doc. dr. Aelita Skarbalienė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto 
studijų prodekanė, prof. dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universiteto profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

14.20–14.40 Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų teikiamos psichikos sveikatos s� prinimo paslaugos
dr. Jūratė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės 
sveikatos biurų asociacijos pirmininkė, Klaipėdos universiteto Sveikatos fakulteto docentė

14.40–15.00 Prevencinių psichikos sveikatos s� prinimo programų įgyvendinimas Lietuvos švie� mo ins� tucijose
dr. Jolanta Navickaitė, Švie� mo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė

15.00–15.20 Savižudybių prevencijos skyriaus pa� rtys ir pamokos
dr. Vaiva Klimaitė, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro psichologė, Savižudybių prevencijos skyriaus 
vedėja 

15.20–16.00 Diskusija


