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Dalyvavo:  pridedamas sąrašas. 

 

  DARBOTVARKĖ: 

1 Dėl rūkymo metimo prevencinių programų diegimo Lietuvoje (Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamento atstovai) 

2. Dėl ankstyvosios intervencijos programos. Jos vykdymas ir siūlymai dėl programos tobulinimo 

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai) 

3. Kiti klausimai. 

 

 Aleksandras Slatvickis, Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyr. gydytojas, pasveikino visus 

susirinkusius.  

1. SVARSTYTA. Rūkymo metimo prevencinių programų diegimas Lietuvoje. 

Pranešėja Nijolė Goštautaitė Midttun, VšĮ „Psichikos Sveikatos Iniciatyva“ vadovė  

  Pranešėja, negalėdama atvykti į Klaipėdą, prisijungė per „Skype“ programą ir pristatė 

galimybę taikyti rūkymo metimo prevencinę programą „Mokykla be tabako“ Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigose bei vaikų dienos centruose ir vaikų globos namuose. Atsakė į rūpimus klausimus.  

 

NUTARTA: svarstyti galimybę švietimo ir socialinėse įstaigose apmokyti specialistus darbui 

su prevencine programa „Mokykla be tabako“.  

 

2. SVARSTYTA: Ankstyvosios intervencijos programos. Jos vykdymas ir siūlymai dėl 

programos tobulinimo. 

 Pranešėjos Inga Bankauskienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

skyriaus vedėja, Renata Šarkanė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyr. 

specialistė.   

 Pranešėjos pristatė ankstyvosios intervencijos programą, atsakė į rūpimus klausimus. 

 Buvo keliami klausimai dėl Ankstyvosios intervencijos metodikos keitimo, tačiau pranešėjų 

teigimu, siekiant neiškraipyti metodikos, siūlė  ne taip griežtai vertinti motyvacinį testą, o dėl 

tinkamumo programai spręsti pagal požymius, kuriuos taiko ir Priklausomybės ligų centre dirbantys 

psichiatrai. 

 Buvo siūlyta, teikiant prašymą dėl dalyvavimo Ankstyvosios intervencijos programoje, 

būtina pateikti asmens dokumento kopiją, tačiau manytina, kad tai perteklinis dokumentas, kuris nėra 

būtinas. 

 Pranešėjos pritarė siūlymui ir teigė, jog šį klausimą svarstys Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamente. 

  

NUTARTA:  lanksčiau vertinti motyvacinį testą ir dėl asmens tinkamumo programai   spręsti 

pagal požymius, kuriuos taiko ir Priklausomybės ligų centre dirbantys psichiatrai.       

 



3. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

Svarstytas siūlymas organizuoti Klaipėdos regiono Narkotikų kontrolės komisijoms 

mokymus Klaipėdoje. Pritarta mokymų organizavimui ir aptartos svarbiausios temos.  

 

NUTARTA: Š. m. balandžio 28 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas  

organizuos mokymus Klaipėdos regiono narkotikų kontrolės komisijoms Klaipėdoje. 

 

Posėdžio pirmininkai                                                                                 Aleksandras Slatvickis  

 

                 Edita Kučinskienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                   Ingrid Miliauskienė 

 

 


