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Lietuvos visuomen6 vis daugiau informuota apie psichikos sveikatos stiprinimo
svarb4, kilusiq problemg sprendimo galimybes. Zmon€s drqsiau kreipiasi i
psichiatruso psichologus, psichoterapeutus, socialinius darbuotojus, slaugytojus,

ergoterapeutus, kineziterapeutus, meno terapeutus, daugdja savipagalbos klubq,
randa informacijq interneto pagalba ir kt.

Si.ro metu Tarptautin6je ligg klasifikacijoje yra pateikta daugiau kaip du Simtai

psichikos sutrikimq. Visuomends raida diktuoja ir naujus psichikos sutrikimtts.

Galima teigti - kaip neimanoma imogui i5vengti somatinir;, taip neimanoma

i5vengti psichikos sutrikimq.

Taigi kielrvienas protingas Zmogus, kriti5kai vertindamas save, gali surasti vien4

ar net kelias psichikos problemas, d6I kuriq gal6tg kreiptis i specialist4 ir taip
pagerinti savo ir aplinkinirl gyvenimo kokybg.

Psichikos sutrikimq yra labai lvairig: schizofrenija serga l-2oh gyventojq,

dvipoliu afektiniu sutrikimu serga taip pat apie l-2Yq depresija nuo 5 iki lsoh
gyventojq, nerimo sutrikimq daLnLja kiekvienais metais, vis daugiau fobijg'
obsesiniq-kompulsiniq, daZnos stresinds reakcijos ir adaptacijos sutrikimai,
disociaciniq-konversiniq, somatoforminig sutrikimq, Iabai daZndja valgymo,

miego, seksualinds funkcijoso pogimdyminio laikotarpio psichikos sutrikimgo o
priklausomyb6s igauna visuotin4 pobfidi, ivairiai pasirei5kia charakterio
patologijao psichosomatiniai sutrikimai, o kiek demencijq ir kitokir; somatinig

psichikos sutrikimrl ir dar daug HtU, visq ir nei5vardinsi.

Lmoguisurasti t4 specialistq, kuris geriausiai gali jam pad6tiryra nelengva. Stui

vien psichoterapinig metodq yra keli Simtai, Vieno metodo mokymui reikia nuo

4 (ketveriq) iki 6 (Se5erig) metq. Sis mokymas valstybds n6ra finansuojamas.

NemaZai specialistr; mokymus yra baigg uZsienyje ir tgsia darb4 Lietuvoje.

Nedaug specialistq, kurie gali susp6ti i5mokti keliq psichoterapinig metodg. Stai

pavyzdys, psichiatras psichoanalitikas pradZioje turi baigti medicinos studijas ir
psichiatrijos rezidentfir4, tai L0 metg, o po to nil, savo pinigus dar studijuoti
maZiausiai penkerius metus. Ir keisiiausia yra tai, kad Lietuvoje Sie maiiausiai



27 metus mokgsi profesionalai negali savgs vadinti psichoterapeutais, nes jq
normos n6ra patvirtintos, nors tokios paslaugos egzistuoja.

Sveikatos ministerijos ir Valstybin6s ligonig kasos specialistams atrodo, kad yra
labai paprasta surasti b[d4o kaip garantuoti psichinds sveikatos paslaugas. Jie

tai sprendZia per pirminius psichikos sveikatos centruose esaniias komandas,

Stai ministras ra5o: ,rpirminis psichikos sveikatos centras uZtikrina visr;

psichikos sveikatos specialistq komandos kokybi5kg, saugirtr, tinkamqo priimtinq
ir prieinamq pirminiq ambulatoriniq psichikos sveikatos prieZifiros teikim4
kiekvien4 darbo dien4'.. Komandq sudaro gydytojas psichiatras, gydytojas

vaikq ir paaugliq psichiatras, medicinos psichologas, slaugytoja, socialinis

darbuotojas.

UZ komanding pagalb4 Valstybind ligonig kasa Psichikos sveikatos centrui moka

po 11 litq per metus uZ gyventoje, kuris sudard sutarti su Seimos gydytoju' su

kuriuo bendradarbiaujama. Bet pirminis psichikos sveikatos centras garantuoja

pagatb4 geriausiu atveju tik l-2 i5 100 Zmonig. Tai dainiausiai pacientai,

kuriems reikia nedarbingumo paZymdjimoo kompensuojamgjq vaistg, reikia

sprgsti invalidumo problemas. Tai pacientai, sergantys schizofrenija, sunkiomis

depresijomis, dvipoliu afektiniu sutrikimu, kai kuriais nerimo sutrikimais,

turintys priklausomybig, silpnaprotystg, elgesio sutrikime, ir dar vienas kitas.

Tai ant rankos pir5tq suskaiiiuojamos diagnozds.

Esant tokiam apmok6jimuio pirminiai psichikos centrai gali i5gyventi tik tada,

kai didZioji dauguma turiniiq kitokig psichikos sutrikimr; nesikreipia i pirmini
psichikos sveikatos centr4. Taip pat ry5k6ja tendencijao kad privatfls pirminiai
psichikos sveikatos centrai susilaukia ivairesniq pacientq, nes jie gali pasiUlyti

daugiau ir ivairesniq paslaugq bei psichoterapiniq metodrtr uL, papildom4

mokesti.

Taigi galima konstatuoti, kad pirminis psichikos sveikatos centras neuZtikrina

didesnGs dalies gyventojq saugioso tinkamos, priimtinos pagalbos' nors ir dirbs

visa komanda ir vis4 pare.

Tikriausiai Lietuvoje ndra nei vieno atvejo, kai Seimo narys, arba Sveikatos

apsaugos ministerijos darbuotojaso kuris kuria 5it4 sistem4, kreiptgsi i pirmini
psichikos sveikatos centr4 ddl psichikos sutrikimo. Bet tikriausiai yra ne vienas

i5 j,t, kurie kreipdsi pagalbos i privaiiai konsultuojaniius psichiatrus, dirbaniius
individualiai, konfidencialiai pagal verslo liudijimus arba individualios veiklos

paZymas.



Taigi, tai rodoo kad daugeliui visuomends narirl yra priimtinesnd, tinkamesnd,

saugesnd privati, individuali, konfidenciali pagalba.

Jeigu uZduotumdte klausim4 pacientams, kurie gydomi pirminiuose psichikos

sveikatos centruoser tr jie nor6tg gydytis privaiiai, individualiai, konfidencialiai,
tikriausiai daugelis rinktgsi btitent 5i variant4.

Taigi didZioji dalis negauna jr1 psichinei sveikatai skirtq ll Lt per metus ir tik
d6l Sios labdaros funkcionuoja pirminiai psichikos sveikatos centrai.

Jeigu Sie gyventojai pareikalaus, kad jiems skirti pinigai biitq atiduoti tamo kas

juos gydo, tai laukia visuotinis pirminiq psichikos sveikatos centrtl bankrotas.

Kita dalis - tai antrinio lygio pagalba. Ji yra organizuojama ligonindse. Bet ji
taip pat bankrutuoja. Psichiatro konsultacija ikainota 12,47 Lt ir gal gali
pasakyti sveikatos apsaugos ministras, kaip i5laikyti vis4 komand4 su visais

keliamais reikalavimais. O kas i j4 kreipiasi? Vel didZioji dalis yra tqo kurie
gyddsi pirminiuose psichikos sveikatos centruose, tik jiems reikia kito specialisto

nuomon€s. Ir v6l didesnioji dalis visuomenGs lieka be pagalbos.

J4 taip pat papildo ir prapleiia privaiiai konsultuojantys psichiatrti, Eia uil,

papildom4 mokesti galima gauti reikalingo specialisto konsultacij4.

Tretinis lygis labai maLai kam prieinamas. J4 galima gauti tik trijose vietoseo tai
Respublikin6 Vilniaus psichiatrijos ligonindje, Vilniaus universiteto Santari5kig
poliklinikoje ir Lietuvos sveikatos mokslq universiteto Psichiatrijos klinikoje. Ui
psichiatro konsultacij4 ligonirl kasos istaigai moka tik21136 Lt. iia v6l atvyksta
pacientai, daLniausiai siuniiami i5 pirminio psichikos sveikatos centro. Taigi tai
sunkfis, bet sudarantys nedidelg dali psichikos sutrikimg ligoniai. fdomu taio kad

Sio lygio paslaugr; privaiiai neapmoka, net jeigu ir konsultuotq profesorius ar
akademikas.

Trumpai apie psichoterapini gydyma. iia reikiamo specialisto nepasirinksi.

Ligonig kasos sudaro sutartis tik su kai kuriais stambesniais centrais, bet ne su

individuatiai praktikuojaniiais specialistais. Tai rei5kiao kad pacientas gaus

toki4 psichoterapija, koki4 gali suteikti nurodytos istaigos specialistas, ir daZnai

ne visai toki4, kokios jam reikia. Taigi psichoterapinO paslauga bus prieinama,

bet netinkama fu daLnaivisai nereikalinga tam pacientui.

Ir v6l privaiiai dirbantys psichoterapeutai i5pleiia paslaugq pasirinkim4 ir
kartu tinkamum4. Tokiu bfidu tigonirl kasrl pinigai galdtg btrti ne Svaistomi



veltui, o panaudojami tikslingaio ir pacientas gautg kokybi5k4, saugi4, tinkam4,
priimtinq ir prieinam4 psichoteraping pagalb4.

Manauo kad mflsq visuomeneje reikia stiprinti rySius tarp valstybiniq ir privaii4
pagalb4 teikianiiq lstaigg, o ne prie5inti jas vienas su kita. Reikia kurti paslaugq

ivairovg, o ne su paslaugomis daryti vadiname ,'copy paste".

O dabar turiu trumpai pasisakyti ddl sveikatos apsaugos ministro Vytenio

Povilo Andriukaiiio pasira5yto pirmo psichikos sveikatai skirto isakymo Naujq
metq i5vakar6seo kaip dovandldso kuri sukdld gausybg neai5kumq visuomeneio

Zurnalistams, taip pat psichiatrgo psichologU, socialiniq darbuotojq, slaugytojq,

Seimos daktarq ir kitq specialistq sumai5ti.

Jis vadinasi ,,Psichiatrijos ambulatorinig psichikos sveikatos paslaugq teikimo
reikalavimg apra5as".

1. VisiSkai nebeai5ku, kokioms istaigoms ir paslaugoms Sis istatymas yra
skiriamas. Vieniems atrodo, kad Sis istatymas lieiia visas paslaugaso o

kitiems tik taso kurios finansuojamos ligoniq kasr1. Ministerijos
atsakingi darbuotojai taip pat skirtingai komentavo. Psichiatrai kreipesi i
Valstybing akreditavimo valstybinei veiklai tarnyb4, jq specialistd teig6,

kad visoms paslaugoms, kaip para5yta istatyme ,rnepriklausomai nuo

nuosavybds formoso', bus vienodos s4lygos. Ministro komentarai labai

painfis ir klaidinantys, tai kalba apie pagalb4 vaikams ir paaugliams, nors

isalqymas skirtas suaugusiesiems. Tai tvirtina, kad jis skirtas pirminiamo

antriniam ir tretiniam lygiams, nors isakyme ira5yta visoms,

nepriklausomai nuo nuosavyb6s formos.

2. PapraSiau, kad Sveikatos ministerijos darbuotojai nurodytq, kas yra

ambulatorinds psichikos sveikatos paslaugos. To paties paklausiau visos

psichiatrq bendruomends. Negavau nO vieno paai5kinimo. Tikriausiai d6l

to, kad visg ambulatorinig paslaugg formq neimanoma apra5yti. Galima

pasakyti - pirminio lygio ambulatorind paslauga ir kt. Bet kur priskirti
konsultacijas telefonu, gaus6ja konsultacijq internetu. Taigi, galima

tvirtinti, kad visa psichiatrind pagalbao teikiama ne stacionare, yra

ambulatorin6.

3. [sakyme teigiama, kad paslaugas teikia sveikatos specialistq komanda:

gydytojas psichiatraso bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos



slaugytojas, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, kiti specialistai

pagal poreiki. Akcentas ne paslaugg ivairovei, o paslaugg atkartojimui.

4. Pagal 5i isakym4 visuose lygiuose turi biiti ta pati komandao tos paiios
priemon6s. Individuliai dirbantis specialistas turi turdti visq komand4, tai
yra turi tur6ti tam tikr4 dali kabinetq: gydytojo kabinetas; pacientq

registratflra ir laukiamasisl procedflrq kabinetasl konsultavimo kabinetas

(-ai) (medicinos psichologo, psichikos sveikatos slaugytojo, socialinio

darbuotojo ir kt.). Tai yra vedantis i bankrot4 paslaugq branginimas ir
pacientq reketavimas.

5. Paslaugas teikianiiose istaigose turi biiti Sie medicinos prietaisai:

arterinio kraujospndZio matavimo aparataso techninds priemonOso

psichik4 veikianiioms medZiagoms organizmo terpdse nustafyti
(alkotesteriaio greito narkotiniq medZiagq nustatymo priemonds ir kt.);
medicininds svarstyklds, figio matuokld, centimetrin6 juosteld.

Sitie reikalavimai yra visi5kai neatitinkantys paciento lfikesiig ir visi5kai

negarantuoja tinkamr;, priimting ir prieinamq ambulatorinig psichikos

sveikatos prieZinros paslaugg.

Jauo kad psichoterapeutams to nereikia, atrodoo visi suprato. Taigi, dabar reikia
pakalbdti, kam vis4 tai dubtiuoti i5 ligoniq kasq pinigq, tai yra ligonis tas paiias
paslaugas ir tas paiias priemones gaus tiek pirminio tiek antrinio lygio, tik
blogesnGs kokyb6s, nes mokama maLiau, o i5laikyti reikia paslaugas, uZ kurias

visi5kai niekas nemoka ir kurios dainiausiai visi5kai nereikalingos. Stai i56;o

juokinga situacija su svarstykldmis, figio matuokliais ir centimetrais. Mano

nuomoneo psichiatrijoje yra svarbiau garantuotio kad komanda turdtq specifines,

specialias priemones psichikai ivertinti. Pvz., Vekslerio intelekto ivertinimo
testas, kurio daugelis centrq vis dar negali lsigyti, nes neturi pinigq apmokyti
psichologrl, Blessed'o demencijos skal6, Ilamiltono depresijos klausimynas,

SaviZudybiq rizikos vertinimo skalOso Sizofrenijos vertinimo skal6s, RorSacho

testas ir daug kitrl reikalingq priemonig, o tai visai nerflpi isakymo rengdjams.

Stui t a biitg tikslinga pateiktio nes visq specialistq mokymas ir paruoSimas

brangiai kainuojao bfitq svarbu para5yti, kokios psichikos tyrimq ir
manipuliacijq procedtiros yra pirminio lygioo sud6tingesnds ir brangesnGs -
antrinio, o paiios sudetingiausios ir brangiausios - tretinio. Bet tam reikia keisti

ir apmok6jim4. O kol kas i5eina, kad svarstyklds ir kita tur6s biiti pas Seimos

gydytojq, pirminiame psichikos sveikatos centre, antrinio ir tretinio lygio



paslaugas teikianiiose lstaigose ir net kiekvieno privaiiai dirbanlio
psichoanalitiko kabinete. Mano nuomoneo tai yra pinigq Svaistymo pavyzdysr o

kai kurie psichiatrai galvoja, kad tai korupcijos atvejiso gal medicinos technikos

oligarchai nori priversti visus psichiatrus apsiriipinti primityviausia medicinos

iranga, kuria galima pasinaudoti ir namuose arba prekybos centre.

Taigi noriu pureik*ti Lietuvos psichiatrry asociacijos valdybos nuomong

,, D i I p s i c h i atr ij o s amb ul ato r i n i ry sv e i k at o s p ri eli ilr o s p as I a ug ry t ei kimo
reikalavimry apraio " isakymo.

Pirma, apie Si isakymq Lietuvos psichiatrry asociacija nebuvo informuota.

Antra, Lietuvos psichiatrry asociacija konstatuoja, kad sveikatos apsaugos ministro

Vytenio Povilo Andriukaiiio 2012 metry gruodiio 31 dienq pasiraiytas isalEmas

,,Dil psichiatrijos ambulatoriniry sveikutos prieiiAros paslaugry teikimo reikalavimry

upraflo" klaidina visuomeng, psichiatring ambulatoring pagalbq teikianiius

specialistas, yra skirtingai suprantamas net isakymo rengijr,y, visi1kui nesudaro

prielaidry gauti kolEbiskas, saugias, tinkamas, priimtinas ir prieinamas paslaugas.

Treiia, Lietuvos psichiatrry asociacija reikalauja kuo greiiiau atiaukti kuo greiiiau

stsaukti isakymq ,,DAI psichiatrijos ambulatoriniry sveikatos prieliilros paslaugry

teikimo reikalavimry apra\o ".

Ketvirta, rengiont kitus su psichikos sveikatu susijusius isalrymas, remiantis

bendradurbiavimo tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir Asociaciios sutartimi

pasirasyta 2007 metais rugpjfiiio 3 dienq, nepamir\ti, priei priimant sprendimus,

susijusius su profesinis veiklos reglamentavimu, konsaltuotis su Asociacija, taip

pat teikti Asociacijai praYomq informacijq sveikatos sistemos reformos klausimais.

Penkta, Asociacija tgs isipareigojimq aktyviai dalyvauti svarstant sveikatos

prieiifrros ir farmacijos specialistrp profesinis veiklos rengimq: profesinis

kompetencijos, uiimtumo, profesinis kvaffikacijos tobulinimo, darbo

organizavimo, Iicencijavimo, migracijos klausimus, taip pat deleguoti otstovus i
d ar b o g r up e s, r e n gi an ii a s p r ofe s in d s v e ikl o s r e gl am ent avimo p r oi e kt us. "

r""-)-
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