
Jaunųjų psichiatrų asociacija

info@jauniejipsichiatrai.lt

+370 611 67356

Originalas paštu siunčiamas nebus

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai

Sveikatos apsaugos viceministrui Algirdui Šešelgiui

į 2019-12-03 Nr. (2.24-413) 10-7266

ATSAKYMAS

DĖL ĮSAKYMO DĖL PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO

KEITIMO

2019 m. gruodžio mėn. 6 d.

Vilnius

Jaunųjų  psichiatrų  asociacija,  Lietuvos  psichiatrų  asociacija,  Lietuvos  psichikos

sveikatos vadybos asociacija, Lietuvos psichoterapijos draugija, Lietuvos psichologų sąjunga,

Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacija atstovaudamos Lietuvos psichoterapeutų,

psichiatrų ir psichologų bendruomenes, susipažinusios su 2019-12-03 elektroniniu paštu gautu

raštu Nr. (2.24-413) 10-7266 DĖL ĮSAKYMO DĖL PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  LĖŠOMIS

TVARKOS APRAŠO KEITIMO (toliau - Įsakymas), teikia siūlymus:

1. Lietuvoje  dalis  psichoterapijos  mokymo  programų  (pavyzdžiui,  Egzistencinės

psichoterapijos,  Analitinės  psichoterapijos  ir  kt.)  yra  patvirtintos Vilniaus  arba

Lietuvos sveikatos mokslų universitetų katedrų, tačiau vykdomos ne universitetų.

Todėl siūlome 6.1. punktą išdėstyti taip: “6.1. pabaigęs Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto ar Vilniaus universiteto patvirtintą ne mažesnės nei 3 metų trukmės

Psichoterapijos mokymo programą bei turintis tai patvirtinantį pažymėjimą;”

2. Įsakymo  pakeistame  6.2.  punkte  nustatyta,  kad  asmens  sveikatos  priežiūros

specialistas įgyja teisę taikyti psichoterapijos metodą “pabaigęs psichoterapijos

metodo  mokymo programą užsienyje,  kuri  atitinka  Lietuvos  sveikatos  mokslų

universiteto ar Vilniaus universiteto vykdomą ne mažesnės nei 3 metų trukmės
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Psichoterapijos metodo mokymo programą bei turintis Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto  ar  Vilniaus  universiteto  išduotą  tai  patvirtinantį  dokumentą”.  Šiuo

punktu  užkertama  galimybė  Lietuvos  Respublikoje  taikyti  psichoterapijos

metodus, kurie yra moksliškai pagrįsti ir kurių mokoma užsienyje, tačiau dar nėra

mokoma  dviejuose  Lietuvos  universitetuose  -  taip  sumažinant  moderniausių

psichoterapijos  metodų  prieinamumą  Lietuvos  Respublikos  pacientams.  Todėl

siūlome 6.2.  punktą  išdėstyti  taip:  “pabaigęs  psichoterapijos  metodo  mokymo

programą  užsienyje,  kuri  yra  pripažinta  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų

nustatyta tvarka.”

3. Pritariame pakeitimui  numatyti,  kad psichoterapijos  studijų  trukmė turi  būti  ne

mažesnė  nei  3  m.  -  taip  pacientams  bus  užtikrintas  ir  kognityvinės  elgesio

terapijos prieinamumas. 

Kreipimosi  tekstas  el.  būdu  suderintas  ir  parengtas  kartu  su  Lietuvos  psichiatrų

asociacija, Lietuvos psichikos sveikatos vadybos asociacija, Lietuvos psichoterapijos draugija,

Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacija. 

Jaunųjų psichiatrų asociacijos prezidentas

Edgaras Diržius

Jaunųjų psichiatrų asociacija
Įmonės kodas: 304479469
Akmenytės g. 17, Akmenytė, LT-13131

mailto:info@jauniejipsichiatrai.lt?subject=JPA%20info%20%7C

