
Prafaimetojq Lietuvai
savi ZudiSkas mAstymas
b[dingas ne tik individo, bet ir
visuomeniniu mastu

I tokiq grdsmingq diagnozg, kaip ir j fakto, kad Salies psichiatrijos pagalbos sistema
dirba kritiniu reZimu, deretq isiklausyti, nes jq teigia ne Seime !sitvirtinti norintis kq
tik iikeptas politikas, o Lietuvos psichiatrq asociacijos prezidentas, Vilniaus universiteto
Psichiatrijos klinikos doc. dr. Alvydas NAVrcKAs. lr teigia tam, kad jvyktq iio ydingo
poZi0rio hriis.

P a s aulini p si chiko s sa eikat o s f e d er a cij a, at-
kreipdnma dimesi i opiausias oisuomenis prob-
Iemas, ii4 mehl temq paskelbi itin dramatiikq:
,,Depresija: pasaulini krizi". Gerbiamas LpA
preziilente, kokiq diagnozuoj ate mus4 aisuome-
nis szteikatq? Kaip ji kito per neltriklausomybis
metus ir kailt jq paaeiki 2008 m. prasidijgs eko-
nomikos nuostnukis?

Remiantis statistiniais rodikliais, Lietuvoje
visuomenes sveikata yra viena prasiiausiq Euro,
poje (1 lentele).

Lietuvoje Zmoniq mirtingumas vienas di-
dZiausiq tarp ES valstybiq. Mus lenkia tik Bulga-
rija. Lietuvos mirtingumo rodiklis yra 1,6 karto
didesnis uZ Europos S4jungos. Lygindami pa-
grindines naturalias mirties prieZastis, matome,
kad Lietuvoje kraujotakos sutrikimai 2,4 karto,
onkologines ligos 1,1 karto, tuberkuliozd net 7,6

karto virsija Europos S4jungos vidurk! ir Sios Ii-
gos yra 2-4 pozicijose. Reikia atkreipti demesi,
kad i5orines prieZastys yra svarbus Salies geroves
poZymis. Cia Lietuva ypad tragiikai atrodo. Mu-
sq Salis pagal daugeli iSoriniq mirties prieZasdiq
yra pirmoje vietoje, o rodikliai yra nuo 2,8 lkj T,4
karto didesni uZ Europos S4jungos.

Jei analizuotume valstybes skiriamq finansa-
vim4 sveikatos prieZiurai, tai Lietuvoje vienas
prasdiausiq finansavimq Europoje. Taigi nieko
stebetina, kad turime biogiausius statistinius
duomenis.

Depresija ir krize sveikatos apsaugos sistemo-
je tgsiasi ne kelerius pastaruosius metus, ji tgsiasi
visus dvide5imt dvejus metus.

Lietuvoje saviZudiSkas m4stymas yra budin-
gas ne tik individo poLiiriu, bet ir bendruome-
niniu ir net valstybiniu mastu. Kai auga savgs

Europos Sqjunga
Nr. Mirties prieZastis Standartizuotas

rodiklis (105)
Standartizuotas

rodiklis (105)
Vieta ES

Rodikliq
skirtumas

(ES:LT)

1. Mirtingumas 48531 01 587,7 42120 951,2
Kraujotakos sutrikimas 209,9 21869 494,5

3. Onkologine liga 1220569 171,4 7893 190,5
lSorines prieZastys 255297 36,0 113,2

Savi2udybes 61170 10,2 1 535

6. Apsinuodijimai 11538 '15,5a4

7. Nenustatyta 13017 12.9
Zmog2udystds 5,00,96486
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nuvertinimas, saviplaka, nuolatinis kaltes didi-
nimas, nepasitikejimas vienas kitu, prie5i5kumas

vienas kitam, neviltis, dideja agresija, suprati-
mo, uZuojautos, pagarbos neradimas, nuolatinis

pseudoreformq vykdymas, nieko stebetina, kad

Lietuvoje per 20 metq netekome beveik penkta-

dalio populiacijos. Juk 1990 metais musq buvo

3708200, 1992 metais Zmoniq buvo daugiau-

siai - 3 746 900, veliau pradejo kasmet maZeti

iki 3 milijonut 2011 metais. Analizuojant situacijE

galima sakyti, kad Lietuva paversta pralaimetojq
valstybe.

Tadiau, nekreipiant demesio i statistik4, ne-

kreipiant d€mesio i Ziniasklaidoje eskaluojamas

blogybes, pasiZiurejus i pacientus, kolegas, arti-
muosius, susitikus su pensininkais ar jaunimu,

matomas visai kitas vaizdas. Apstu protingq,
pasiaukojusirl, talentingq, s4Liningg, patriotiSkai

nusiteikusiq Zmoniq, kurie stengiasi kuo pras-

mingiau gyventi ir atiduoda daug jegq darydami
aplinkq graZesng, humani5kesng, dirba, nors ne-

gauna normalaus atlygio i5 valstybes.

Vis daugiau Lietuvos gyventojtl stengiasi

keisti Zalingus iprodius, laikosi sveiko gyvenimo
budo, vis daugiau patys investuoja ir i fizing, ir 1

psiching sveikat4. Daugelis Lietuvos Zmoniq yra

labai kantrus ir vertinantys dvasingum4, tikintys
geresniu gyvenimu.

Vienatne sarso interaiu lus pareiikite, kad

mus4 ialies oisuomenis fonas yra grismingas -
skatinantis depresijq. Ii ties4 reikfu buti aisai
nejautriam, kad nepastebitum depresuojaniitl
tia4, darbrls praradtrsi4 kolegry, okiaqizdliai
nelaiming4 pr aeiai4. Koki recept q p asiulytumit
patiam beailtiiktr lindesiu neltersiimti ir saao

artimajam pagelbiti, nes ialia akiaaizdiiai i de-

presijq puolusio imogaus aargu ar kas iautiasi
saugini, patogiai?

Depresuojantis Zmogus yra labai jautrus,

subtilus Zmogus. Tik susidurgs su liudesiu ar

nelaime Zmogus geriau ivertina gyvenim4, pa-

mato tikr4j4 aplinkiniq vertg, tada ypad svarbus

pagalbos, supratimo, kantrybes, demesio skyri-

mas. Kuo vyriausyb€ maZiau skiria geroves savo

pilietiams, tuo daugiau piliediai tud buti susitel-

kg, d€mesingesni vienas kitam, kiekvien4 dien4

mokytis tolerancijos, ivertinti kasdieniq rupestitl
prasmg. Labai blogai, kai, ivykus vienai nelaimei,

prasideda nelaimiq grandine, kuri4 neretai p-ats

nelaimelis ar jo artimieji dar ir provokuoja. Stai

tada labai svarbu sustoti ir nekomplikuoii situa-

cijos labiau.
Dar 1935 metais Zymus Lietuvos gydytojas

prof. V. Kuzma ra5e: ,,Visi Zmones turi moketi

matyti kiekviename Zmoguje i.mogu,, moketi tin-
kamai kreipti demesi j silpnybes bei klaidas ir,

kaip daZnai buna, be atodairos nesmerkti Zmo-

gaus del kurio nors nesusipratimo jo gyveni-
me."

Saeikatos ministro isakymu nuo sltnlio '1 d'

BPG gali s&aarankiikai diagnozuoti ir gydyti
depresij+ SSRI grupts antidepresantais. Tarsi ei-

name iaed4 paayzdZiu - ieimos gydytojai moko-
si diagnozuoti depresijtt, o ir pacientui paltras'
iiau, nes pagalba greitesni, kai nereikia kreiptis

! psichiatrq. Taiiau kai kurie specialistai tia
llaelgia hiperdiagnostikos ir neteisingo antide-
presant4 aartojimo rizikos. Ko, lusrl tn&nymul

tia daugiau - rizikos ar laisais? Gal psichiatrai
iisigando, kad ii ja ieimos gydytojai atims duo-

nq?
Tai ne tik Svedq pavyzdys, taip yra daro-

ma visose Vakarq Salyse. Seimos gydytojai yra
labai svarbi ne tik somatin€s medicinos, bet ir
psichines sveikatos grandis. Labai gerai, kad
Seimos gydytojai gauna vis daugiau galimybiq
gydyti depresijas. Jau dabar vis daugiau depre-

sija sergandiq Zmoniq dr4siau gydosi depresijas.

Tik nesuprantu, kod€l reikia Seimos gydytojams
trukdyti tai daryti kuo geriau. Kodel reikia ap-

riboti gydymo skyrim4 tik SSRI vaistais? Jiems
reikia sudaryti kuo geresnes s4lygas parinkti gy-

dym4 pacientui. Dabar elgiamasi taip, tarsi SSRI

vaistai kuo nors paprastesni negu kiti ar kad

Siuos vaistus Seimos gydytojai privalo i.inoti, o
kitq ne.

Tokiq paradoksq yra prigalvota ne vienas:

5tai, sergant viena sunkiausiq depresijq - orga-

nine depresija, antidepresantai kompensuojami
50 proc., nors Sie ligoniai daZniausiai turi labai

maLas pajamas, daLnai yra pensinio amZiaus, o

sergant kartotine depresija kompensuojama 80

proc. SAM ir Ligoniq kasq sugalvotq paradoksq
yra apstu. Bet tai jau atskira tema.

Del Seimos gydyiojq, tai uZsienyje jau pasi-
mok€, kad verdiant visq atsakomybg ui. ivairiau-
siq ligq gydym4 Seimos daktarams perZengia-

ma riba, kai vienas specialistas nebegali tureti
tiek galimybiq ir Ziniq, kad aprepttl Simtq ligq
gydymo naujoves. Todel turi buti labai lengvai
prieinamos specialisttl konsultacijos. iia jau rei-
kia pagirti sveikatos apsaugos organizatorius,
kad psichiatrine pagalba yra visuotinai prieina-
ma jau pirminiame asmens sveikatos lygmenyje.
Tai labai gerai, tik reikia, kad Seimos gydytojas
su psichiatru i5naudotq tai maksimaliai efekty-
viai.

lus4 aadoztaujama Lietuaos psichiatr4 aso'

ciacija, minedama pasauling Psichikos sz:ei'

katos dienq, Seime surengi konferencij7 ,,Psi-
chikos ligonis - aisartertis ztisuomenis narys"'
Akiaaizdu, kad paztadinimas kalba apie sie-
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kiamybg. Kas Lietuaoje ligoniui trukdo tokiam
jaustis? Prof. Albinas Bagdonas, VU Specialio-
sios psichologij os laboratorij os a adoa as, iikdli
diskusini klausimq: ar psichikos ligoni4 stigma
tikrai tira socialinis konstruktas? O kailt lums
atrodo?

Siuo metu Lietuvoje vyksta daug prieitaringtl
procesq. Viena vertus, diskutuojama apie Zmo-
niq, turindiq psichikos sutrikimq, integracij4 i
visuomeng, kuriami psichoreabilitacijos centrai,
dideja psichikos sveikatos speciaiistrl ivairove, o,
kita vertus, vis labiau Sie Zmones dezadaptuoja-
mi. Kiekvienais metais daugeja Seimo, Sveikatos
apsaugos ministerijos, Teisingumo ministerijos ir
kitq lstaigq instrukcijq del socialiniq ir darbiniq
ribojimq. Tai reiSkia, kad i5 pradZiq reikia Zmogq
dezadaptuoti, o tada vei bandyti integruoti. Pa-
radoksalu, jog kai sergantis depresija ar priklau-
somybe nuo alkoholio Zmogus kreipiasi pagalbos

i gydymo istaig4, tada jis gauna nemaZai socia-
liniq apribojimq, o toks pats pagalbos nesikrei-
pgs Zmogus turi visas teises. T. y. ligos gydymas
tampa papildoma trauma. Galima konstatuoti,
kad sovietmeiiu pradetos represijos psichikos
sutrikimq turindiq Zmoniq atZvilgiu dar labiau
suveiejo.

Kita problema - tai konfidencialumas, nes jis
ypad paZeidZiamas. Diegiant elektronines ligos
istorijas istaigose, informacija tapo laisvai priei-
nama visai pabaliniams Zmonems, t. y. istaigos
personalui, kuris visai nesusijgs su paciento gy-
dymu. Tai yra visiSkas konfidencialumo nepai-
symas. Man teko susipaZinti su Svedijoje egzis-
tuojandia elektronines ligos istorijos naudojimo
tvarka, kur informacija yra prieinama tik tiems
specialistams, kurie tiesiogiai dalyvauja asmens
sveikatos prieZiuroje. Dar daugiau, jiems yra pa-
teikiama tik ta informacija, kurios reikia jq teikia-
mai paslaugai atlikti. Kaip antai gydantis gydyto-
jas turi vis4 informacij4, psichologas - tik t4, kuri
reikalinga jo kompetencijai, slaugytoja tures tik
informacij4 jos manipuliacijoms atlikti ir t. t. Ki-
tas gydytojas negales gauti Sios informacijos be
prieZasties. Dar daugiau konfidencialumas yra
p aLeidLiamas siuniiant inf ormacij 4 apie p acient4
Valstybinei ligoniq kasai ir SODRAI. Pastaruoju
metu jt1 turim4 informacijq naudoja ivairios ins-
titucijos, pvz., CMEK prie Vidaus reikalq minis-
terijos ir kitos ekspertines istaigos, kurios gauna

prieigas prie 5iq istaigq pacientq baziq. Pagal

istatym4, informacija apie asmens sveikat4 gali
buti teikiama tik su to asmens sutikimu arba teis-
mo sprendimu.

Kalbant apie stigmas psichiatrijoje, jq galima
iSskirti labai daug: vienos stigmos yra susijusios
su pacientu, kitos - su jo Seimos nariais, dar ki-
tos - su psichiatrijos istaiga ir personalu. Kelet4
jq galiu iSvardinti: tai prastas paslaugq finansa-
vimas, vis dar likusios kalejimo iipo izoliavimo
priemones (durys su langu, durys su trikampiu
raktu, reZimo suvarZymai ir t. t.), priverstinis
gydymas, fizinio fiksavimo priemones, iilieka
visiSko neveiksnumo samprata, yra pacientq
pavojingumo samprata, pacientq ir darbdaviq
santykiai, artimieji jaudia ged4, kaltg ir t. t. Kai
kuriq stigmq visiSkai neimanoma atsisakyti, bet
daugeli jq galima suSveininti, sumaZinti, jas la-
bai ai5kiai regiamentuojant, personal4 specialiai
i5mokius bendravimo igndLi'a su susijaudinusiu
pacientu ir t. t.

Psichikos saeikatos centrai, dienos stacio-
narai, krizity interaencijos centrai, priuaiios Ii-
goninis, kqbinetai - tokia pagalbos psichikos
Iigoniui sistema Lietuooje sukurta ar kuriama,
pleiiasi. O ko nira, bet tikrai trukstet?

Tai k4 jus iSvardinot, yra labai geri pavyz-
dZiai. Tokiq pavyzdLi'4 galima pamineti ir
daugiau: mes turime labai gerai parengtq visq
gr andLi,4 psichikos sveikatos specialistq, dalis
jq lrode savo vertg dirbdami uZsienyje. Beda yra
ta, kad, trukstant leiq, visa tai funkcionuoja kri-
ziniu reZimu. Tai yra paslaugos, kurias esame
pasiruoSg teikti labai kokybi5kai, bet jos atlie-
kamos fragmentiSkai: Siek tiek vienos terapijos,
Siek tiek kitos, truputi pa5alpos, truputi moky-
mq, Siek tiek kompensuokime, specialistams
truputi mokekime. Ir yra pasekmes, kurias at-
spindi statistika. Atrodo, pliusus biurokratai ga-
Ii susideti, bet realybeje vis dar iSlieka daugiau
minusq. Lietuvos psichiatrai priklauso Siaures
Saliq asociacijq bendruomenei. Stai para stacio-
naraus gydymo Siose Salyse kainuoja nuo 1500
iki 2000 eurll, o Lietuvoje - 30 eurq! Tragedijos
prasideda nuo vyriausybes poZiurio i Lietuvos
Zmoniq sveikatos prieZiuros finansavim4. Tike-
kimds, kad ivyks Sio poZiurio lui.is ir Lietuvos
Zmones pasijus visaverdiais Europos S4jungos
nariais.

Kalbino Solveiga
POTAPOVIENE
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