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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 7 STRAIPSNIO
PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2019 m. sausio 11 d. Nr. XIII-1910
Vilnius
1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) visuomenės psichikos sveikatos priežiūrą, psichikos ir elgesio sutrikimų profilaktiką
ir stebėseną (monitoringą), organizuodamos koordinuotą, multidisciplininę, kompleksinę
profilaktikos, gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos ir reintegracijos sistemą psichikos ir
elgesio

sutrikimų turintiems asmenims

ir

jų šeimoms, užtikrindamos tarpinstitucinį

bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą vykdant programas, skirtas smurto, prievartos,
patyčių, agresijos šeimoje, darbe bei visuomenėje, saviagresijos augimo stabilizavimui ir
mažinimui, įgyvendindamos politiką, leidžiančią mažinti priklausomybių alkoholiui, tabakui,
psichoaktyviosioms medžiagoms skaičių bei su tuo susijusią ekonominę naštą;“.
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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