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Vilnius 

 

2014 m. vasario 13-14 d. Giessen‘o mieste (Vokietija) dalyvavau Valdymo komiteto 

posėdyje bei Veiklos darbo grupės (WG2) susitikimuose (susitikimo planas pateikiamas  1 priede). 

Šis Valdymo komiteto posėdis didžiajai dalyvių daliai buvo pirmasis, todėl pirmiausia jis 

buvo skirtas susipažinimui bei Veiklos tikslų detalizavimui. Veiklos darbo grupės susitikimų metu 

detaliau apsibrėžė savo veiklas bei jas pristatė baigiamajame Valdymo komiteto susitikime: WG1 

sieks apibendrinti įvairiose ES šalyse esančių teismo psichiatrijos pacientų charakteristikas, jų 

rizikingo elgesio vertinimo metodus bei gydymo praktiką; WG2 rinks duomenis apie šalių gerąją 

praktiką, įvairiais lygiais egzistuojančius teisės aktus bei ekonominius sprendimus, susijusius su 

teismo psichiatrijos pacientais; WG3 analizuos duomenis apie tokių pacientų poreikius ir gyvenimo 

kokybę, siekiant sumažinti kriminalinio elgesio tikimybę ateityje. Atitinkamai buvo pristatyti 

konkretūs darbai trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, siekiant iškeltų tikslų įgyvendinimo. 

Valdymo komitetas pritarė šiems tikslams bei įpareigojo darbo grupes laikytis numatyto veiklos 

plano. Kito Valdymo komiteto susitikimo Nottingham‘e metu bus peržiūrimas šio plano 

įgyvendinimo savalaikiškumas. Valdymo komitetui buvo pristatytos ir COST susitikimams, 

moksliniams vizitams ir mokymams skirtų lėšų panaudojimo galimybės, jaunųjų mokslininkų 

pritraukimo būtinybė ir pan. 

Kadangi susitikimas vyko Vitos Haina teismo psichiatrijos ligoninės Giessen‘o mieste 

esančiame padalinyje, po susitikimo COST IS1302 dalyviams buvo sudaryta galimybė susipažinti su 

jo veikla, pabendrauti su pacientais bei personalu. Ši ligoninė, įgyvendindama saugesnės 

visuomenės kūrimo misiją, pasižymi ne tik išskirtiniu dėmesiu pacientų diagnostikai bei terapiniam 

gydymui, bet remiasi ir naujausiais mokslinių tyrimų duomenimis bei gerąja praktika.  

 

     Ilona Čėsnienė  



1 PRIEDAS. 2014 m. vasario 13-14 d. susitikimo detalus planas. 

 
 

Program 
 
Meeting place: Vitos Haina Forensic Psychiatric Hospital (Licher Strasse 106, Giessen) 
 

13th February 09:00 – 12:00 MC Meeting 

 12:00 – 13:00 Lunch 

 13:00 – 18:30 WG Meetings 

 

14th February 09:00 – 10:30 WG Meetings 

 10:30 – 11:00 Break 

 11:00 – 15:00 Plenary Session: Presentation of WGs and 
Presentation of the Action’s Website 

 15:00 – 17:00 Field trip, Giessen site of the Vitos Haina Forensic 
Psychiatric Hospital (4 wards 30 minutes each) 
(Registration needed) 

 
 


