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LiETUVOS PSICHOLOGり SAJUNGA

REKOMENDACIJOS DEL PSICHOLOGINIu PASLAUGv
PRIEINANIIUNIIO VISUOMENEI UZTIKRNIMO
EKSTMMALIv SITUACIJu ATVEJU                2020-03… 14 Nr.2020/04

Lietuvos psichologq sqjungos Krizit4 ir katastrofu psichologijos komitetas siekia
atkreipti Valstybes ekstremaliq situacijq centro demesf i tai, kad psichologini, pagalba Zmonems ir
demesys psichikos sveikatai turetq blti integrali pasirengimo ekstremaliq situacijq valdymui dalis.
Daugelio Saliq patirtis rodo, kad tai yra viena esminiq s4lygq, padedandiq visuomenei sekmingai
atstatSrti pusiausvyr4, prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos ir i5saugoti stabilum4. Atkreipiame
demesi, kad psichologines pagalbos teikimo svarba paLamima daugelyje Salies pasirengimo
ekstremalioms situacijoms dokumentq (Lr. priedas), tadiau ndra parengti ir numatyti jq
igyvendinimo mechanizmai bei tvarkos. Del Siq kliuviniq, veiksmingas psichologines pagalbos
teikimas visuomenei dabartiniu metu yra sunkiai imanomas. Siekiant gerinti pasirengim4
psichologines pagalbos teikimui ekstremaliose situacijose Lietuvoje, teikiame Siuos pasifllymus:

1. ftraukti psichikos sveikatos specialistus i ekstremaliqjq situacijq valdymo centrq sudetf
(atitinkamai [kio subjektq, savivaldybiq, valstybes);

2. Metodinese ekstremaliqjq situacijq planq rengimo rekomendacijose detalizuoti
psichologines pagalbos teikimo apra5ym4, numatant:

2.l.kokiais atvejais ir kokiose institucijose dirbantys psichikos sveikatos specialistai
turetq bfiti aktyvuoti ir itraukti i psichologines pagalbos visuomenei teikim4
ekstremaliq situacijq atvej ais;

Z.2.kokia tvarka jie bUtq kviediami ir kaip pagalbos teikimas bfltq derinamas su jq
uZimtumu tiesioginese pareigose;

2.3.kokia tvarka specialistams b[tq apmokama uL, darb4 teikiant pagalbq visuomenei
ekstremaliqjq situacijq atvej ais;

2.4.karp turetq b0ti organizuotas psichologines pagalbos teikimas nuotoliniu ir
tiesioginio kontakto b[du (patalpos, atsakingos institucijos ar Zinybos);

, 
2.5.kaip vykq tarpinstitucinis bendradarbiavimas (parengiant algoritmus).

3. Ilgalaikeje perspektyvoje bfitina siekti, kad visi psichologai turetq reikiamas kompetencijas
teikti pagalb4 ekstremaliose situacijose. Biitina numatyti, kokias Zinias ir fgldZius Sie

specialistai turi tureti, kad jie b[tq tinkamai pasirengg darbui ekstremaliose situacijose.
Rekomenduojama:

3.l.perZilreti ir papildyti psichologq rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo programas
bei reglamentus;

3.2.itraukti psichologus ipasirengimo ekstremalioms situacijoms pratybas.
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Priedas

Teises aktai, reglamentuojantys psichologin6s pagalbos teikim4
ekstremaliqjq situacijq atveju

Eil.
Nr.

Teis6s aktas K4 reglamentuoja Antsakinga institucija

1 Lietuvos Respublikos
ryriausybes 2010 m.
spalio 20 d. nutarimas
Nr. 1503 ,,Del
valstybinio
ekshemaliqiq situacijq
valdymo plano
patvirtinimo"

,,55. Socialines apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Svietimo ir mokslo ministerija,
savivaldybiq administracijq direktoriai pagal
kompetencij4 valstybes lygio ekstremalirjq situacijq
atvejais organizuoja psichologines pagalbos teikim4."

Socialines apsaugos ir
darbo ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija,
Svietimo ir mokslo
ministerij a, savivaldybiq
administraciiu direktoriai

,,58. Susidarius valstybes lygio ekstremaliajai
situacijai, teikti psichologines pagalbos nukentdjusiems
gyventojams vadovaujantis sqveikos planu prireikus
gali btti pasitelkiama Lietuvos kariuomenes Dr. Jono
Basanavidiaus karo medicinos tamyba."

Kraito apsaugos ministerija

,,59. Prireikus Lietuvos Raudonojo KryZiaus draugija ir
kitos nevyriausybines organizacijos pagal galimybes
gresiant ar susidarius valstybes lygio ekshemaliajai
s i tuac ij ai tei k ia nukentej usiems gyventojams
osicholoeine ir socialine Dasalba."

Lietuvos Raudonojo
KlyZiaus dlaugija 1r kitos
nevydausybinis
organ izacij os

Liefuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. kovo
6d.
lsakyrnas Nr. V-157
,,Del Lietuvos
nacionalines sveikatos
sistemos veiklos kriziq
ir ekstremaliq situacijq
atvejais tobulinimo"

,,10. 1 1 . Formuoti ir tobulinti psichologines pagalbos
teikimo sistem4 kriziq ir ekstremaliq situacijq atvejais."

,,XV[. Psichologines ir socialines pagalbos
nukentejusiesiems ir istaigos personalui planas:
66. Didelio masto ES atvejais kyla psichologine

itampa, kuri trukdo ne tik nukentejusiesiems, jq
artimiesiems, bet ir asmens sveikatos prieZiuros fstaigq
personalui, teikiandiam medicinos pagalb4. Todel

fstaigos plane turi buti numatyta psichologine ir
socialine pagalba:
66.1. psichologines ir socialines pagalbos teikejai
(psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai,
visuomeniniq organizacijq bei religiniq bendruomeniq
atstovai), jq i5kvietimo tvarka, s4raBas, koordinates;
66.2. vieta, kur bus teikiama psichologine ir socialine
pagalba;
66.3. psichologinio Soko iStiktq ir agreslwiq asmenq
izoliavimo vieta."

Asmens sveikatos
prieZi[r'os jstaigos

Lietuvos Respublikos
vyriausybes
2012 m. sausio 18 d.
nutarimas Nr. 99 ,,Del
Valstybinio gyventojq
apsaugos plano
branduolines avarijos
atveju patvifiinimo"

,,Prireikus savivaldybes ekstremaliqiq situacijq
operacijq centro ar valstybes ekstremaligq situacijq
operacijq centro sprendimu gali buti pasitelkti Lietuvos
kariuomends psichologai."

Kraito apsar,rgos ministerija

,,42.2. evakuot$q laikinojo apgyvendinimo vietose ir
evakuotqjq stovyklose ikurdintiems ir nukentejusiems
gyventojams teikia socialing ir psichologing pagalbE;"

,,Lietuvos Raudonojo KryZiaus draugija organizuoja
apmokytq savanoriq ir specialisq pasitelkim4
psichologinei pagalbai teikti ir koordinuoja jq
veiksmus."

Lietuvos Raudonojo
KryZiaus draugija ir kitos
ner,yriausybines
organizacijos

,,107. Savivaldybes, kuri priima evakuotus gyventojus,
administracijos direktoriaus sudaryta savivaldybes
gyventojq evakavimo ir priemimo komisija organizuoja
jq apgyvendinim4, maitinim4, aprupinim4 geriamuoju
vandeniu, Svariais drabuZiais, higienos reikmenimis,
pirmosios psichologines, socialines ir medicinos
pagalbos teikim4, taip pat nemokam4 elektros, vandens
ir kiq komunaliniq, socialiniq bei bltiniausiq paslaugq
teikima, paskirsto humanitaring pagalba."

Savivaldybes

Patvirtinta
PrieBgaisrines apsaugos

,,1 6.7. Pagalbos teikimo nukentejusiems gyventojams
ekstremalirjq ivykiq ir ekstremaliqjq situacijq metu

Ministerijos, kitos valstyb0s
institucijos ir istaigos,



ir gelbejimo
departamento prie
Vidaus reikalq
ministerijos
direktoriaus 201 1 m.
vasario 23 d. isakymu
Nr. l-70
,,Savivaldybes
ekstremaliqjq sihracijq
valdymo plano rengimo
metodines
rekomendaciios"

organizavimas" - apraSomas medicinines, socialines,
psichologines ir kitos pagalbos teikimo organizavimas,
ivietimo ir kitq bttiniausirl paslaugq teikimas
gyventojams ekstremaliqiq lvykiq ar ekstremaliqjq
situacijq metu"

savivaldybiq
administracijos, ukio
subjektai, kitos istaigos

Lietuvos kariuonrenes
vaclo

ir Prie5gaisrines
apsaugos ir gelbejimo
departamento
prie vidaus reikalq
ministeri.jos
dilektoriaus 2009 rn.

birZelio 12 d.

lsakymas Nr. V-589/1-
198

.,Ddl Lietuvos
kaliuotnenes ir
prieSgaisrines apsaugos
ir gelbelirro
departamento prie
vidaus reikalq
rninistelijos sqveikos
eksn'enraliq situacijq
taikos metu atvejais
plano patvirtinimo"

,,9. Kariuomene, atsiZvelgdama i turimus pajegumus,
lrykdomas uZduotis, igyvendindama fstatymais ir Siuo
planu nustatytus ipareigojimus, teikdama pagalb4
departamentui gali btti pasitelkiama 5iq uZduodiq
vykdymui:

9. 1 6.9. teikti psichologing pagalb4 nukentejusiems
asmenims."

Kra5to apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos
r,yriausybes 2010 m.
spalio 20 d. nutarimas
Nr. 1502,,Del
gyventojq evakavimo
organizavimo fvarkos
apra5o patvirtinimo"

,,20. Gyventojq surinkimo, tarpiniuose gyventojq
evakavimo ir gyventojq priemimo punktuose
gyventojams teikiamos bftiniausios paslaugos,
uZtikrinama vieSoji tvarka ir visuomenes sveikatos
sauga, prireikrrs teikiamos bttinajai medicinos pagalbai
priskiriamos asmens sveikatos prieZiuros paslaugos,
psichologine ir socialine paealba."

Savivaldybds ekstremaliqjq
situacijq valdymo komisija

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro
2011 m. gruodZio 7 d.
Nr. V-1040,,Del
Lietuvos higienos
nonnos HN 99:201 1

,,Gyventojq apsauga

lvykus radiologinei ar
branduolinei avarij ai"
patvirlinimo"

,,Psichologines pagalbos teikimas" Valstyb6s ir savivaldybiq
institucijoms ir lstaigoms,
fiziniams ir juridiniams
asmenims, kitoms
organizacijoms ir jq
frlialams, atsakingiems uZ
gyventojq apsaugomqjq
veiksmq nustatyrn4,
planavim4, jq taikym4
radiologines ar
branduolines avarij os metu
ir po jos, bei institucijoms,
vykdandioms taikomrl
priemoniq prieLiir4ir
kontrole
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