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KREIPIMASIS

DĖL ĮSAKYMO V-256 DĖL PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO

PROJEKTO

2019 m. vasario 5 d.

Vilnius

Informuojame, kad Jaunųjų psichiatrų asociacija,  Lietuvos psichoterapijos asociacija,  Lietuvos

psichoterapijos draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos

kognityvinės ir elgesio terapijos asociacija, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos psichikos sveikatos

vadybos asociacija, Lietuvos psichiatrų asociacija  2019 m. sausio mėn. 31 d. elektroniniu paštu gavo

Lietuvos  Respublikos  Sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymo DĖL PSICHOTERAPIJOS  PASLAUGŲ

TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO projektą (toliau - projektas) su prašymu pateikti pastabas

ir siūlymus iki 2019 m. vasario mėn. 5 d. bei prašymą pateikti siūlymus, kokių organizacijų atstovai turi

būti kviečiami į diskusijas dėl psichoterapeuto licencijavimo, kvalifikacijos reikalavimų, kompetencijos

bei atsakomybės nustatymo.

Norime  atkreipti  dėmesį,  kad  šio,  tiesiogiai  su  psichoterapijos  paslaugų  teikimu  susijusio

projekto, rengime nuo 2018 m. gegužės 14 d., kai buvo atlikti esminiai projekto pakeitimai, nedalyvavo

daugiausiai kompetencijos šiais klausimais turintys specialistai - psichoterapeutų organizacijų atstovai.

Skirtas laikas nuosekliai įsigilinti  į šį  projektą, kad būtų įmanoma pateikti  argumentuotas, išsamias ir

geriausiai  pacientų  ir  specialistų  bendruomenės  interesus  atitinkančias  pastabas  bei  siūlymus  yra  per

trumpas, todėl prašome pastabų teikimo laikotarpį pratęsti iki vasario 28 d.. Taip pat prašome Sveikatos

apsaugos ministerijos atstovų skubiai susitikti su minėtų organizacijų atstovais nuosekliai aptarti projektą

ir galimą įsakymo įtaką psichoterapijos paslaugų teikimui, kokybei bei jų prieinamumui. 

Į  diskusijas  dėl  psichoterapeuto  licencijavimo,  kvalifikacijos  reikalavimų,  kompetencijos  bei

atsakomybės nustatymo, prašome kviesti visų minėtų organizacijų atstovus.
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Kreipimosi tekstas el. būdu suderintas ir parengtas kartu su Lietuvos psichoterapijos asociacija, 

Lietuvos psichoterapijos draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija, 

Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacija, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos psichikos 

sveikatos vadybos asociacija, Lietuvos psichiatrų asociacija. 

Jaunųjų psichiatrų asociacijos prezidentas

Edgaras Diržius
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