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DĖL VŠĮ SKAITMENINĖS ETIKOS CENTRO KREIPIMESI PATEIKTŲ SIŪLYMŲ DĖL
VAIKŲ SVEIKATAI COVID-19 SUKELIAMŲ PASEKMIŲ IŠNAGRINĖJIMO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), atsakydama į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės balandžio 16 d. gautą pavedimą Nr. S-1188 informuoja, jog
išnagrinėjo VšĮ Skaitmeninės etikos centro balandžio 1 d. kreipimesi pateiktus pasiūlymus dėl vaikų
sveikatai COVID-19 sukeliamų pasekmių, susijusių su technologijų naudojimu, valdymo (toliau kreipimosi pasiūlymai).
Ministerija supranta COVID-19 pandemijos neigiamą poveikį vaikų psichikos sveikatai bei
išaugusio technologijų naudojimo grėsmes vaikams. Ministerija informuoja, jog pagal kompetenciją
įgyvendins 4, 6 ir 8 kreipimosi pasiūlymus.
Dėl 4 kreipimosi pasiūlymo (Įtraukti į prevencines ir atsigavimo nuo pandemijos programas
priklausomybės nuo ekranų bei tinkamos skaitmeninės higienos įgūdžių formavimo temas (kad būtų
užtikrinamas balansas tarp kasdienių įvairių veiklų – laiko prie ekranų, fizinės veiklos, bendravimo,
buvimo gryname ore, tinkamo miego) vaikams ir suaugusiems. Prevencija ir švietimas apie ekranų
keliamas problemas turi būti vykdomas ne tik mokyklos, bet ir Visuomenės sveikatos biurų specialistų,
NVO atstovų) informuojame, jog šiuo metu yra parengtas parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos
31 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės
psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – Įsakymo
projektas), kuris artimiausiu metu bus derinamas su visuomene. Įsakymo projekte yra numatyta
priemonė „Parengti metodinę medžiagą visuomenės sveikatos specialistams apie tinkamą interneto,
vaizdo žaidimų naudojimą ir organizuoti užsiėmimus mokiniams“. Ją įgyvendinant visuomenės

2
sveikatos specialistams, vykdantiems visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose (toliau –
specialistai) bus parengta metodinė medžiaga, pagal kurią specialistai ves užsiėmimus mokiniams.
Dėl 6 kreipimosi pasiūlymo (Šeimos gydytojus ir vaikų ligų gydytojus ne tik informuoti ir
šviesti apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą, specifiškai – apie ekranų laiko poveikį ir ribojimo
svarbą, bet ir įgalinti juos užsiimti prevencija šioje srityje) informuojame, jog Įsakymo projekte yra
numatyta priemonė „Vykdyti žalingo vartojimo ir priklausomybių prevencijos bei atpažinimo
mokymus ir (ar) supervizijas psichikos sveikatos priežiūros specialistams bei šeimos gydytojams,
dirbantiems su vaikais ir paaugliais“. Ją įgyvendinant bus vykdomi žalingo vartojimo ir
priklausomybių prevencijos bei atpažinimo mokymai įtraukiant ir temas apie priklausomybes nuo
informacinių technologijų. Ministerija taip pat informuoja, jog šiuo metu yra rengiamas
Priklausomybių ligų gydymo ir reabilitacijos prieinamumo gerinimo 2021 – 2024 metų veiksmų
plano projektas. Jame yra numatomos šios priemonės naujoms augančioms priklausomybėms:
-

Parengti ir patvirtinti priklausomiems asmenims teikiamų kompleksinių paslaugų

organizavimą ir paslaugas teikiančių įstaigų bendradarbiavimą bei funkcijų pasidalinimą nustatančią
koncepciją, tvarkos aprašą ir (ar) rekomendacijas, paremtus „paciento kelio“ perspektyva.
-

Parengti diagnostikos ir gydymo metodikas bei stiprinti specialistų kompetencijas teikti

paslaugas asmenims, susiduriantiems su augančiomis priklausomybėmis.
Dėl 8 kreipimosi pasiūlymo (Inicijuoti švietimą ir visuomenės edukaciją nacionaliniu
mastu, pradedant, bet neapsiribojant, veiksmais: socialinė reklama apie vaikų ir jaunimo įsitraukimą
į internetą ir su tuo susijusius pavojus, vieši pranešimai, mokymai įvairioms tikslinėms grupėms:
mokytojams, mokyklų administracijos, visuomenės sveikatos specialistams, vaikų ligų gydytojams,
tėvams, vaikams ir t. t.) informuojame jog Įsakymo projekte yra numatytas uždavinys „Didinti
visuomenės informuotumą psichikos sveikatos temomis, jos narių gebėjimus padėti sau ir kitiems“.
Jį įgyvendinant bus vykdomos įvairios visuomenės informuotumą psichikos sveikatos temomis,
įskaitant ir

vaikų ir jaunimo įsitraukimo į internetą ir su tuo susijusius pavojus, didinančios

priemonės.
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