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Gerbiami kolegos ir visi šio žurnalo skaitytojai, 
džiaugiuosi, kad seniai planuoto atnaujinti leidinio 
„Psichiatrijos žinios“ numeris išvydo dienos šviesą. Vi-
liuosi, kad pavyks organizuoti nuolatinį šio žurnalo lei-
dimą mažiausiai keturis kartus per metus ir prasmin-
gai papildyti jau esamą Lietuvos psichiatrų asociacijos 
(LPA) žinių sklaidą.

Trumpai apie tai, kokia sklaida jau vyksta. Pastarai-
siais metais kiekvienas LPA narys gaudavo informaciją 
internetinėje erdvėje. Tai apie 500 pranešimų elektroni-
niu paštu per metus, be to, visiems yra laisvai priei-
nama informacija internetiniuose puslapiuose http://
www.psichiatrija.lt ir http://jauniejipsichiatrai.lt.

LPA yra Pasaulinės psichiatrų asociacijos narė, kuri 
vienija daugiau kaip 200 tūkst. psichiatrų, 138 asociaci-
jas iš 118 šalių. Šios asociacijos tinklalapis http://www.
wpanet.org/ bei spausdintiniai ir internetiniai žurnalai 
„WPA Psychiatric News“ ir „World Psychiatry“ yra lais-
vai prieinami kiekvienam LPA nariui.

LPA yra Europos psichiatrų asociacijos (EPA) narė, 
kuri vienija 78 tūkst. psichiatrų, 40 nacionalinių aso-
ciacijų iš 88 šalių. Laisvai prieinami yra EPA tinklala-
pis http://www.europsy.net/ bei žurnalas „European 
Psychiatry“. 

Nuo 2013 m. LPA yra Šiaurės šalių asociacijų komi-
teto narė. Šis komitetas vienija 8 Šiaurės ir Baltijos regi-
onų valstybių asociacijas – tai Danija, Estija, Islandija, 
Latvija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija. Visi LPA 
nariai du kartus per metus gaudavo žurnalą „The Nor-
dic Psychiatrist“ numerį, kuris toliau bus platinamas 
internetinėje erdvėje. Taip pat kiekvienas asociacijos 
narys gali naudotis prieiga prie mokslinio žurnalo „The 
Journal of Nordic Psychiatry“ straipsnių.    

LPA informaciją visada priimdavo žurnalai „Nervų 
ir psichikos ligos“ bei „Psichiatrijos aktualijos“. Prisidė-
jusiems prie informacijos ruošimo bei sklaidos reiškiu 
didelę padėką už produktyvų bendradarbiavimą. At-
naujindami žurnalą „Psichiatrijos žinios“ ir toliau tęsi-
me tolimesnę žinių sklaidą minėtuose leidiniuose.

Psichiatrijoje kiekvieną dieną vyksta daug svarbių ir 
įdomių naujienų. Jos raida darosi labai įvairiapusė, pil-
na iššūkių. Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisijungusiems 
prie atgimstančio leidinio savo darbais ir palaikymu. 
Linkiu malonaus skaitymo ir kviečiu Asociacijos narius 
drąsiai reikšti savo nuomones, rašyti straipsnius ir gar-
sinti informaciją.

Dr. Alvydas Navickas 
Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas,
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Psichiatrijos klinikos docentas
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COAXIL 12,5 mg dengtos tabletės. SUDĖTIS*: Vienoje dengtoje tabletėje yra 12,5 mg tianeptino natrio druskos Sudėtyje yra l sacharozės (24 mg/tabletėje). INDIKACIJOS*: COAXIL taikomas lengvų, vidutinio sunkumo ar sunkių didžiosios depresijos 
epizodų gydymui. DOZAVIMAS IR VARTOJIMO METODAS*: rekomenduojama gerti po 1 dengtą tabletę (12,5 mg) 3 kartus per dieną, t. y. ryte, vidurdienį ir vakare, prieš valgį. Staigiai gydymo nutraukti negalima, vaistinio preparato vartojimą reikia 
nutraukti palaipsniui mažinant dozę, per 7-14 dienų. Vyresniems nei 70 metų žmonėms, pacientams su sutrikusia inkstų veikla galima vartoti tik po 2 dengtas tabletes per dieną. Lėtiniu alkoholizmu sergantiems pacientams, net sergantiems kepenų 
ciroze, dozės keisti nebūtina. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenimims. Vartojimo metodas: vartoti per burną. KONTRAINDIKACIJOS*: Vartojimas kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Taip pat padidėjęs jautrumas 
veikliajai arba bet kuriai „Pagalbinių medžiagų“ skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. ĮSPĖJIMAI*: Atsižvelgiant į depresijos apimtų pacientų polinkį žudytis- gydymo metu, ypač jo pradžioje bei pakeitus dozę, pacientą būtina atidžiai stebėti. Jeigu 
reikia sukelti bendrąją anesteziją, apie vaistinio preparato vartojimą būtina įspėti anesteziologą, kadangi gydymą šiuo preparatu reikėtų nutraukti likus 24-48 valandoms iki operacijos. Jeigu būtina nutraukti gydymą tianeptinu, kaip ir su visais kitais 
psichotropiniais vaistiniais preparatais, dozę reikia mažinti palaipsniui per 7–14 dienų. Jeigu žinoma, kad pacientas yra priklausomas nuo narkotikų arba alkoholio, jį reikia labai atidžiai stebėti siekiant išvengti dozės didinimo. Pacientų, jaunesnių kaip 
18 metų amžiaus, gydyti nerekomenduojama. Pagalbinės medžiagos: sudėtyje yra sacharozės. SĄVEIKA SU KITAIS VAISTINIAIS PREPARATAIS IR KITOKIA SĄVEIKA*: nerekomenduojama: su neselektyviais MAO inhibitoriais.  VAISINGUMAS IR NĖŠTUMO 
LAIKOTARPIS*: vartoti nerekomenduojama.  ŽINDYMO LAIKOTARPIS *: vartoti nerekomenduojama.  POVEIKIS GEBĖJIMUI VAIRUOTI IR VALDYTI MECHANIZMUS*: Reikia atsižvelgti į galimą svaigulį ir mieguistumą. NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS*: *: 
Dažni: anoreksija,naktiniai košmarai,nemiga, mieguistumas, galvos svaigimas, galvos skausmas, lipotimija, tremoras, tachikardija, ekstrasistolės, krūtinės skausmas, kraujo samplūdis į veidą, dispnėja, gastralgija, pilvo skausmas, burnos džiūvimas, 
pykinimas, vėmimas, vidurių užkietėjimas, dujų kaupimąsis, mialgija, juosmens skausmas, astenija, gumulo pojūtis gerklėje. Nedažni: piknaudžiavimas vaistais, odos bėrimai, pruritas, dilgėlinė. Dažnis nežinomas: hiponatremija, mintys apie savižudybę 
ar savižudiškas elgesys, sumišimo būsena, haliucinacijos, ekstrapiramidiniai sutrikimai, diskinezija, aknė, dermatitas, padidėję kepenų fermentai, hepatitas. PERDOZAVIMAS*. SAVYBĖS*: Tianeptinas yra triciklis antidepresantas. Veikia į depresiją susijusią 
su nerimo simptomais; nuotaikos sutrikimus. Yra stiprus somatinių simptomų, ypač virškinamojo trakto sutrikimo, susijusio su nerimu ar nuotaikos sutrikimu, slopinimas. Be to, tianeptinas netrikdo miego ir budrumo;  neveikia cholinerginės sistemos. 
PAKUOTĖ:* Kartono dėžutėje yra 30 arba 90 tablečių. Rinkodaros teisės turėtojas: LES LABARATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex Prancūzija. Atstovas Lietuvoje: UAB „Servier pharma“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuva, tel. 
(8-5) 263 8628. www.servier.lt. Receptinis vaistinis preparatas. Teksto peržiūros data: 2016-03.
*Daugiau informacijos galite rasti preparato charakteristikų santraukoje.

Atstato neuroplastiškumą1-9

(smegenų gebėjimą reaguoti į stresą)
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Vilniaus miesto savivaldybės 
savižudybių prevencijos 
memorandumas: pagrindiniai 
įgyvendinimo etapai

Mykolas Majauskas
vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos narys

2015 m. gruodžio 17 d. pasirašytas memorandumas, kuriuo Vilniaus m. savi-
valdybė kartu su kitomis institucijomis įsipareigoja siekti, kad savižudybių 
rodiklis Vilniaus mieste neviršytų 10 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Memo-
randumą pasirašiusios sveikatos priežiūros įstaigos ir nevyriausybinės or-

ganizacijos susitarė dėl savižudybių prevencijos veikti bendrai ir koordinuoti tar-
pusavio veiksmus. Savižudybių statistika Lietuvoje gąsdinanti jau daugybę metų 
ir, manau, praeis dar ne vieni metai, kol galėsi pamatyti reikšmingus pokyčius. 
Tokius procesus reikėjo pradėti daug anksčiau. Kita vertus, džiaugiuosi, kad per 
pastaruosius kelis mėnesius kartu su institucijomis ir nevyriausybinėmis organi-
zacijomis pavyko nuveikti keletą darbų.

Prie šio memorandumo organizavimo 
ir įgyvendinimo aktyviai prisijungiau ir dėl 
asmeninių priežasčių. Išgyvenęs artimojo 
netektį pradėjau ieškoti atsakymų, kaip ga-
lėčiau geriau suprasti tai, kas įvyko, ir pa-
dėti kitiems apsisaugoti nuo neigiamų pa-
tirčių, kurias ir pats turėjau įveikti. Todėl 
džiaugiuosi galimybe būti tarp daugelio 
medikų, nevyriausybinių, politinių organi-
zacijų atstovų, akademikų ir skaudžias ne-
tektis išgyvenusių žmonių – šio memoran-
dumo sumanytojų ir įgyvendintojų.

Savižudybių prevencijos memorandu-
mas – tai kolegiali iniciatyva, kuri vieni-
ja jau daug šioje srityje darančių skirtin-
gų profesijų atstovų. Savižudybių skaičius 
Lietuvoje yra didelis ir tam yra daug įvairių 
priežasčių. Mes neturime galimybių nusta-
tyti bei panaikinti visas priežastis, tačiau 
galime skirti savo jėgas svarbiausioms pro-
blemoms išspręsti. Viena jų – suteikti rei-
kiamą pagalbą ligos ar socialines rizikos 
atveju į bėdą patekusiems asmenims. Iš-
skyrėme 3 svarbiausias asmenų grupes:

1. Artimo žmogaus netekę asmenys, vi-
dutiniškai Lietuvoje jų būna apie 5–6 tūkst. 

per metus.
2. Asmenys, kurie mėgino nusižudyti ir 

pateko į ligoninę, vidutiniškai jų būna apie 
10–20 tūkst. per metus.

3. Asmenys, kurie kol kas tik galvoja apie 
pasitraukimą iš gyvenimo.

Dėmesys svarbiausioms asmenų 
grupėms

Memorandumo įsipareigojimų įgyven-
dinimas vykdomas 3 etapais. Pirmuoju eta-
pu memorandumo dalyviai siekia, jog as-
menims, kurie galvoja apie savižudybę, 
būtų kuo lengviau prieinama kuo įvaires-
nė nevyriausybinių organizacijų pagalba 
ir paslaugos poliklinikose. Pavyzdžiui, tar-
nybų „Vaikų linija“ ir „Jaunimo linija“ ne-
mokamos emocinės paramos telefonu ir 
elektroniniais laiškais užtikrinimas, pro-
fesionali ir nemokama anoniminė psicho-
loginė pagalba ne darbo metu (tokią pagal-
bą teikia Krizių įveikimo centras). Taip pat 
ir dvasinė pagalba, kurią teikia Vilniaus ar-
kivyskupijos „Caritas“ ir kitos religinės or-
ganizacijos. Be to, labai svarbu užtikrinti 
valstybinių institucijų veiklą, ypač polikli-

Numerio svečias
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nikų, kuriose būtų suteikiama skubi psi-
chologinė ir emocinė pagalba be išanksti-
nės registracijos. Vilniaus m. savivaldybė, 
dirbdama išvien su minėtomis bei kitomis 
organizacijomis, suteikia reikiamą finan-
savimą ar patalpas veiklai vykdyti, ieško ir 
padeda įgyvendinti memorandume užsi-
brėžtų tikslų. Vienas iš įgyvendintų pavyz-
džių – prieš keletą mėnesių suteiktos nau-
jos patalpos Krizių įveikimo centro veiklai. 
Taip pat teikiame finansavimą „Jaunimo li-
nijos“, „Vaikų linijos“, „Carito“ ir kitų svar-
bių nevyriausybinių organizacijų progra-
moms savižudybių prevencijos srityse.

Antrasis etapas skirtas asmenims, kurie 
mėgindami savo valia pasitraukti iš gyve-
nimo sulaukė medicininės pagalbos. Šiems 
asmenims ypač svarbu gauti ne tik pirmi-
nę, bet ir tęstinę psichologinę pagalbą. Di-
džioji dalis bandžiusių nusižudyti ir į ligo-
nines patekusių asmenų iš gydymo įstaigų 
išvyksta nepakitusios psichologinės būse-
nos. T. y. žmonės išgydomi tik fiziškai. Dėl 
šios priežasties bendradarbiaujame su ligo-
ninėmis ir ieškome būdų, kaip užtikrinti, 
kad bandę nusižudyti asmenys gautų ir psi-
chologinę pagalbą. Taip pat tariamės, kaip 
įgyvendinti, kad tokia psichologinė parama 
būtų tęstinė ir šie žmonės nebūtų palieka-
mi likimo valiai vos tik peržengę ligoninės 
slenkstį. Tai galėtų būti skambutis telefonu, 
pasiteiravimas, ar viskas gerai, taip pat in-
formavimas, kad yra įvairiausių būdų, pa-
dedančių žmonėms esant psichologinei 
krizei, depresijai ar kitais panašiais atve-
jais. Svarbus tęstinės pagalbos elementas 
– parodyti asmenims, kad jie nėra vieni ir 
gali pasinaudoti veiksmingomis, nemoka-
momis bei lengvai prieinamomis priemo-
nėmis, padedančiomis įveikti sunkumus. 
Mano žiniomis, įvairūs atlikti moksliniai 
tyrimai parodė, kad iniciatyva rūpintis 
žmogumi duoda gerų rezultatų.

Trečiasis etapas – pagalba savižudžių 
artimiesiems. Džiaugiuosi, jog susikūrė 
asociacija „Artimiems“, vienijanti artimųjų 
netektis išgyvenusius asmenis. Šios asoci-
acijos nariai stengiasi padėti vieni  kitiems, 
dalijasi literatūra bei surinkta informaci-
ja. Taip pat organizuojamos savitarpio pa-
galbos grupės. Labai svarbu užtikrinti, kad 
šios grupės plėstųsi ir būtų organizuoja-
mos ne tik Vilniuje. Džiaugiuosi, kad Vil-
niaus miesto savivaldybė prisideda prie 
asociacijos „Artimiems“ veiklos.

Be minėtų etapų, memorandume nu-
matyta ir kita svarbi veikla. Pastebėjo-

me, kad žmonės dažnai per daug emociš-
kai susijaudina, perskaitę itin žiauriai apie 
savižudybių atvejus pateiktas antraštes 
Lietuvos žiniasklaidoje. Šalyje iki memo-
randumo pasirašymo nebuvo aiškių apri-
bojimų ar nustatytų standartų, kurių lai-
kantis būtų galima visuomenei pranešti 
apie nusižudžiusius asmenis nepaminant 
etikos normų ir profesinių žurnalisto ver-
tybių. Todėl džiaugiuosi Vilniaus memo-
randumo grupės pasiekimais – jau turime 
papildytą Visuomenės informavimo etikos 
kodeksą. Nauji punktai nustato aiškias tai-
syklės, kaip gali būti pranešama visuome-
nei apie savižudybes.

Mokslinių tyrimų svarba

Kad neklaidžiotume aplinkui bandyda-
mi spėlioti, koks buvo žmogaus kelias iki 
savižudybes, turime atlikti rimtus moksli-
nius tyrimus apie tai, kokios pagalbos ieš-
kojo asmenys prieš pakeldami ranką prieš 
save – kur kreipėsi, kokia informacija juos 
pasiekė, kokį gydymą jie gavo. Šie duome-
nys yra sukaupti valstybinėje informa-
cinėje duomenų bazėje. Mums jau pavy-
ko sutarti dėl apsikeitimo informacija su 
Vilniaus universiteto mokslininkais, šiuo 
metu atliekančiais tyrimą. Panašaus pobū-
džio tyrimas Vokietijoje parodė, kad dide-
le dalis žmonių kreipiasi į šeimos gydytoją 
dėl kitų, dažniausiai somatinių, priežas-
čių, neatskleisdami, jog turi ir psichologi-
nių problemų. Deja, gydytojai nesugebė-
davo jų nustatyti ar atpažinti. Todėl šiuo 
memorandumu ir atskirai patvirtinta sa-
vižudybių prevencijos strategija siekiame 
rengti plačius mokymus vadinamiesiems 
vartininkams (angl. gatekeepers), susidu-
riantiems su asmenimis, išgyvenančiais 
psichologines krizes. Šie mokymai skirti ne 
tik šeimos gydytojams, bet ir mokytojams, 
gaisrininkams, policininkams, seniūnams 
ir kitų profesijų atstovams. Mokymų da-
lyviai gebės įžvelgti savižudybės rizikos 
ženklus, atpažinti įvairias situacijas, kada 
asmenys kreipiasi pagalbos dėl kitų prie-
žasčių, neįvardydami, jog mąsto apie pa-
sitraukimą iš gyvenimo. Kursuose dalyva-
vę vartininkai sužinos, kur ir kaip nusiųsti 
visus asmenis , kad būtų suteikta reikiama 
pagalba. 

Esu įsitikinęs, kad panaši iniciatyva gali 
būti ir bus įgyvendinta ne tik Vilniuje, bet 
ir kituose miestuose. Ruošdami šį memo-
randumą rėmėmės 2014 m. nevyriausybi-

Numerio svečias

„Esu įsitikinęs, 
kad panaši 
iniciatyva gali 
būti ir bus 
įgyvendinta 
ne tik Vilniuje, 
bet ir kituose 
miestuose.“
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nių organizacijų vykdytais iniciatyviniais 
darbais Kupiškio r. savivaldybėje. Kupiškė-
nai savižudybių skaičiumi daugiau nei du 
kartus viršija šalies vidurkį. Šioje savival-
dybėje buvo sutelkta savanorių komanda iš 
Lietuvos psichinės sveikatos ekspertų, ne-
vyriausybinių organizacijų bei vietos ini-
ciatyvių žmonių. Net ir be valstybinės pa-
ramos per trumpą laiką iniciatyvinė grupė 

pasiekė rezultatų. Nepaisant to, dažnai 
girdžiu priekaištą – tai, kaip yra Kupišky-
je, nebūtinai bus kitur. Todėl įgyvendinda-
mi memorandumo įsipareigojimus siekia-
me parodyti, jog šios iniciatyvos gali būti 
sėkmingos net ir tokio dydžio mieste kaip 
Vilnius. Lieka vis mažiau argumentų, kodėl 
panašūs projektai negalėtų būti įgyvendin-
ti ir kitose gyvenvietėse.

Numerio svečias

Memorandumo pasirašymo 
diena. Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos narys 
M. Majauskas
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       Preambulė

Šiuo metu Lietuvoje per metus nusižudo 
apie 1000 žmonių. Šalies savižudybių rodi-
klis – 33/100 tūkst. gyventojų (2014 m.) – išlie-
ka didžiausiu Europos Sąjungoje ir vienu di-
džiausių pasaulyje. 

Vilniaus mieste koncentruojasi daug įvai-
rių organizacijų ir specialistų, kurie jau da-
bar dirba savižudybių prevencijos srityje 
arba turi realias galimybes įsitraukti į šią vei-
klą. Manome, kad turime visas galimybes 
užtikrinti didesnį šių organizacijų ir speci-
alistų veiklos koordinavimą ir taip pasiekti, 
kad savižudybių prevencija taptų efektyves-
nė. Tikime, kad Vilnius gali tapti efektyviai 
veikiančios savižudybių prevencijos pavyz-
džiu kitoms šalies savivaldybėms.

Šiuo Memorandumu siekiame sujungti 
mieste veikiančių organizacijų ir specialistų 
pastangas tam, kad būtų užtikrinta nuosekli 
ir efektyvi pagalba žmonėms, kurie:

galvoja arba ketina nusižudyti;
mėgino nusižudyti;
patyrė artimojo savižudybę.
Šiuo Memorandumu įsipareigojame siek-

ti, kad savižudybių rodiklis Vilniaus mieste 
neviršytų 10/100 tūkst. gyventojų.

Įsipareigojame:

1.   Vilniaus miesto savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras: 1) koordinuoti sa-
vižudybių prevencijos veiksmus Vilniaus 
mieste; 2) užtikrinti reguliarių savižudy-
bės rizikos ženklų ir pirmosios psichologi-
nės pagalbos mokymų vartininkams („gate-
keepers“): bendrosios praktikos gydytojams, 
socialiniams darbuotojams, policijos parei-
gūnams, mokytojams, socialiniams pedago-
gams, visuomenės sveikatos specialistams, 
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo specia-
listams, greitosios medicinos pagalbos gydy-
tojams, aukštųjų mokyklų studentų atstovy-

Savižudybių prevencija
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MEMORANDUMAS

2015 m. gruodžio 17 d.
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33/100 tūkst. gyventojų (2014 m.) – išlieka didžiausiu Europos Sąjungoje ir vienu didžiausių 
pasaulyje. 
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Manome, kad turime visas galimybes užtikrinti didesnį šių organizacijų ir specialistų veiklos 
koordinavimą  ir  taip  pasiekti,  kad  savižudybių  prevencija  taptų  efektyvesnė.  Tikime,  kad 
Vilnius  gali  tapti  efektyviai  veikiančios  savižudybių  prevencijos  pavyzdžiu  kitoms  šalies 
savivaldybėms.
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pastangas tam, kad būtų užtikrinta nuosekli ir efektyvi pagalba žmonėms, kurie:
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Šiuo  Memorandumu  įsipareigojame  siekti,  kad  savižudybių  rodiklis  Vilniaus  mieste 

neviršytų 10/100 tūkst. gyventojų.

Įsipareigojame:

1.   Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras: 1) koordinuoti savižudybių 
prevencijos veiksmus Vilniaus mieste; 2) užtikrinti reguliarių savižudybės rizikos ženklų ir 
pirmosios  psichologinės  pagalbos  mokymų  vartininkams  („gatekeepers“):  bendrosios 
praktikos  gydytojams,  socialiniams  darbuotojams,  policijos  pareigūnams,  mokytojams, 
socialiniams  pedagogams,  visuomenės  sveikatos  specialistams,  priešgaisrinės  apsaugos  ir 
gelbėjimo  specialistams,  greitosios  medicinos  pagalbos  gydytojams,  aukštųjų  mokyklų 
studentų atstovybių nariams bei kursų seniūnams Vilniaus mieste organizavimą ir 

bių nariams bei kursų seniūnams Vilniaus 
mieste organizavimą ir vientisumą;3) or-
ganizuoti socialinės reklamos kampani-
jas, informuojančias apie savižudybių ri-
zikos ženklus ir pagalbos galimybes; 4) 
vykdyti Memorandume numatytų veiklų 
kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių 
stebėseną.

2.   Vilniaus miesto psichologinė peda-
goginė tarnyba: organizuoti reguliarius 
savižudybės rizikos ženklų ir pirmosios 
psichologinės pagalbos mokymus varti-
ninkams („gatekeepers“): vaiko gerovės ko-
misijų nariams ir švietimo įstaigų vado-
vams Vilniaus mieste.

3.  Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyrius: užtikrinti, 
kad kiekvienoje Vilniaus mokykloje būtų 
teikiama psichologinė pagalba: a) moki-
niams, galvojantiems apie savižudybę; b) 
mokiniams, mėginusiems nusižudyti; c) 
mokiniams, paveiktiems jų mokyklos ben-
druomenės nario savižudybės.

4.  Vilniaus apskrities vyriausiasis po-
licijos komisariatas: 1) organizuoti regu-
liarius savižudybės rizikos ženklų ir pir-
mosios psichologinės pagalbos mokymus 
vartininkams („gatekeepers“): policijos pa-
reigūnams; 2) informuoti nusižudžiusių-
jų artimuosius apie psichologinės ir savi-
tarpio pagalbos galimybes (informaciją 
parengia Vilniaus miesto savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras); 3) informuo-
ti psichikos sveikatos centrus apie įvyku-
sią savižudybę, tam, kad pastarieji galėtų 
proaktyviai siūlyti psichologinę pagalbą 
artimiesiems.

5.  Vilniaus apskrities priešgaisrinė 
gelbėjimo valdyba: organizuoti regulia-
rius savižudybės rizikos ženklų ir pirmo-
sios psichologinės pagalbos mokymus var-
tininkams („gatekeepers“): priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo specialistams.
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6.   Bendrosios pagalbos centras: 1) or-
ganizuoti reguliarius savižudybės rizikos 
ženklų ir pirmosios psichologinės pagalbos 
mokymus bendrojo pagalbos centro opera-
toriams; 2) organizuoti skubią pagalbą ke-
tinantiems arba mėginantiems nusižudyti, 
kurie kreipėsi (arba dėl kurių gautas kreipi-
masis) į bendrą pagalbos centrą; 3) stiprinti 
bendrojo pagalbos centro bendradarbiavi-
mą su kitais šio Memorandumo dalyviais.

7.  Lietuvos studentų sąjunga: organi-
zuoti reguliarius savižudybės rizikos žen-
klų ir pirmosios psichologinės pagalbos 
mokymus vartininkams („gatekeepers“): 
aukštųjų mokyklų studentų atstovybių na-
riams ir kursų seniūnams.

8.  Vilniaus miesto savivaldybės soci-
alinės paramos centras: organizuoti re-
guliarius savižudybės rizikos ženklų ir 
pirmosios psichologinės pagalbos moky-
mus vartininkams („gatekeepers“): sociali-
niams darbuotojams.

9.   Pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigos: 1) organizuoti reguliarius 
savižudybės rizikos ženklų ir pirmosios 
psichologinės pagalbos mokymus vartinin-
kams („gatekeepers“): bendrosios prakti-
kos gydytojams; 2) užtikrinti, kad psichikos 
sveikatos centruose dirbantys psichikos 
sveikatos specialistai turėtų ir nuolat at-
naujintų specifines žinias bei kompetenci-
jas, reikalingas teikti pagalbą ketinantiems 
nusižudyti, mėginusiems nusižudyti ir nu-
sižudžiusiųjų artimiesiems; 3) užtikrin-
ti prieinamą skubią psichologo pagalbą be 
išankstinės registracijos, šeimos gydytojo 
ar psichiatro siuntimo; 4) proaktyviai siū-
lyti psichologinę ir kitą reikalingą pagal-
bą visiems poliklinikos psichikos sveikatos 
centre registruotiems asmenims, kurie a) 
pateko į gydymo įstaigą po mėginimo nusi-
žudyti; b) patyrė artimojo savižudybę.

10.  VšĮ Greitosios medicinos pagalbos 
stotis: 1) organizuoti reguliarius savižudy-
bės rizikos ženklų ir pirmosios psichologi-
nės pagalbos mokymus vartininkams („ga-
tekeepers“): greitosios medicinos pagalbos 
gydytojams; 2) informuoti nusižudžiusių-
jų artimuosius apie psichologinės ir savi-
tarpio pagalbos galimybes (informaciją 
parengia Vilniaus miesto savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras).

11.  Bendrojo profilio ir psichiatrinės 
ligoninės: 1) užtikrinti, kad visas persona-
las, dirbantis su mėginusiais nusižudyti tu-
rėtų ir nuolat atnaujintų specifines žinias 
ir kompetencijas, reikalingas teikti pagalbą 

šiems asmenims; 2) turėti aiškų veiksmų al-
goritmą, numatantį: a) specifinės psichiatri-
nės ir psichologinės pagalbos visiems mėgi-
nusiems nusižudyti jų hospitalizacijos metu 
teikimą; b) informacijos apie mėginusį nusi-
žudyti pacientą perdavimą į jų pirminės svei-
katos priežiūros įstaigas ir (arba) psichikos 
sveikatos centrą, nepriklausomai nuo paci-
ento gydymo trukmės.

12.   Emocinės paramos linijos: 1) užti-
krinti, kad visi linijose dirbantys savanoriai 
būtų tinkamai paruošti teikti emocinę pa-
ramą suicidiškiems žmonėms; 2) informuo-
ti ketinančius nusižudyti, mėginusius nu-
sižudyti ir nusižudžiusiųjų artimuosius iš 
Vilniaus apie mieste prieinamas psicholo-
ginės, socialinės ir medicininės pagalbos 
galimybes. 

13.   VšĮ Krizių įveikimo centras: teik-
ti skubią, anonimišką ir nemokamą pirminę 
pagalbą psichologines krizes išgyvenantiems 
Vilniaus miesto gyventojams. 

14.   Vilniaus universiteto Klinikinės ir 
organizacinės psichologijos katedra: 1) nau-
dojant SVEIDROS ir Mirties priežasčių re-
gistro duomenis atlikti mokslinį tyrimą, nu-
statant konkrečius galimus savižudybių 
intervencijos taškus sveikatos apsaugos siste-
moje; 2) teikti metodologinę pagalbą visoms 
Vilniaus miesto savižudybių prevencijos vei-
klose dalyvaujančioms organizacijoms ir taip 
padėti užtikrinti, kad visi mokymai bei tei-
kiama pagalba būtų grįsta naujausiais moks-
lo duomenimis; 3) informuoti Memorandu-
mą pasirašiusias organizacijas apie katedroje 
atliekamų mokslinių tyrimų, susijusių su sa-
vižudybių prevencija, rezultatus.

15. Vilniaus universiteto Medicinos fa-
kulteto Psichiatrijos klinika ir Lietuvos psi-
chiatrijos asociacija: 1) vykdyti mokslinę 
programą „Savižudybinio elgesio epidemio-
loginiai, klinikiniai ypatumai Vilniaus mies-
te ir naujų prevencijos metodų diegimas“, 2) 
klinikoje vykdomą gydytojų tobulinimo pro-
gramą „Savižudybinis elgesys ir jo prevenci-
ja“ adaptuoti įvairių sričių specialistams, 3) 
organizuoti konferencijas savižudybių pre-
vencijos tema; 4) parengti mobilių savižudy-
bių prevencijos komandų viziją bei veiklos 
aprašą.

16.  Valstybinė ligonių kasa ir Higienos 
institutas: perduoti Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakulteto Klinikinės ir organizaci-
nės psichologijos katedros bei Medicinos fa-
kulteto Psichiatrijos klinikos mokslininkams 
nuasmenintus SVEIDROS ir Mirties priežas-
čių registro duomenis, reikalingus moksli-
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Memorandumo 
pasirašymo diena:

Vilniaus meras 
R. Šimašius

Vilniaus miesto savivaldybės meras 
Asociacija „Artimiems“
Paramos fondas „Jaunimo linija“
VšĮ „Vaikų linija“
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto  
Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Psichiatrijos klinika
Lietuvos psichiatrų asociacija
BĮ Valstybinio psichikos sveikatos centro  
Savižudybių prevencijos biuras
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas”
VšĮ Krizių įveikimo centras
BĮ Bendrosios pagalbos centras

Lietuvos studentų sąjunga
VšĮ Antakalnio poliklinika
VšĮ Centro poliklinika
VšĮ Karoliniškių poliklinika
VšĮ Lazdynų poliklinika
VšĮ Naujininkų poliklinika
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika
VšĮ Šeškinės poliklinika
VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras
Higienos institutas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos
Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės 
Antakalnio filialas

niams tyrimams (14 ir 15 punktai) 
atlikti.

17.  Žiniasklaida: laikytis atsa-
kingų savižudybių viešinimo reko-
mendacijų: neminėti Savižudybės 
būdo antraštėse bei detaliai neap-
rašinėti savižudybės būdo tekste, 
nesupaprastinti savižudybės prie-
žasčių, neromantizuoti ir nedrama-
tizuoti savižudybių, informuoti apie 
savižudybės rizikos veiksnius ir pa-
galbos galimybes.

18.  Vilniaus arkivyskupijos „Ca-
ritas”: 1) organizuoti savižudybės ri-
zikos ženklų ir pirmosios psicholo-
ginės pagalbos mokymus Vilniaus 
arkivyskupijos kunigams, taip pat 
„Carito“ veiklų vadovams ir sociali-
niams darbuotojams. 2) Organizuoti 
mokymus Vilniaus miesto parapijo-
se veikiantiems „Carito“ savano-
riams, kurie būtų pasiruošę atpažin-

ti ir reaguoti į savižudybės rizikas.
19.  Valstybinio psichikos svei-

katos centro Savižudybių preven-
cijos biuras: 1) teikti metodologinę 
pagalbą visoms Vilniaus miesto sa-
vižudybių prevencijos veiklose da-
lyvaujančioms organizacijoms ir 
taip padėti užtikrinti, kad visi moky-
mai bei teikiama pagalba būtų grįs-
ta naujausiais mokslo duomenimis; 
2) bendradarbiauti su žiniasklaidos 
institucijomis ir jų etikos priežiūros 
tarnybomis dėl atsakingo informa-
vimo apie savižudybes.

20.   Vilniaus miesto savivaldy-
bė: 1) finansuoti savižudybių pre-
vencijos veiklas; 2) nustatyti šia-
me Memorandume numatytų veiklų 
kiekybinius bei kokybinius vertini-
mo kriterijus ir kasmet vertinti savi-
žudybių prevencijos veiklų Vilniaus 
mieste įgyvendinimą.

Savižudybių prevencija
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Pastaraisiais metais Lietuvoje labai padidėjo politikų, bendruomenių, spe-
cialistų dėmesys savižudybių prevencijai. Rengiamos prevencijos progra-
mos, derinami specialistų pagalbos veiksmai, vyksta mokymo ciklai, or-
ganizuojamos konferencijos, kuriamos savanoriškos, nevyriausybinės 

draugijos, spaudoje daug diskutuojama apie destrukcinių visuomenės proce-
sų mažinimą. Visus 25 nepriklausomybės metus Lietuvoje savižudybių rodikliai 
buvo vieni aukščiausių Europoje ir net pasaulyje. Lietuvai įstojus į Europos Są-
jungą (ES) savižudybių rodikliai pradėjo reikšmingai mažėti, atsirado vis daugiau 
optimizmo sprendžiant šią įsisenėjusią skaudžią problemą. Svarbu nuolatos dary-
ti šio reiškinio monitoringą aiškinantis paplitimo tendencijas ir jam įtaką daran-
čius faktorius. Kuriant ir vykdant savižudybių prevenciją reikia nuolatos infor-
muoti visuomenę, politikus, specialistus apie gautus pasiekimus.

Darbo tikslas

Pateikti ES 2013 metais nusižudžiusių 
žmonių analizę, nustatyti valstybių ben-
drumus ir skirtumus, palyginti Lietuvos ir 
kitų valstybių duomenis. 

Darbo uždaviniai:

1. Nustatyti savižudybių ES 28 valstybė-
se paplitimą, pasiskirstymą pagal lytį. 

2. Atlikti paplitimo analizę pagal abso-
liučius skaičius, incidentumo rodiklį 100 
000 gyventojų, lyginamąją dalį, incidentu-
mo rodiklių santykį. 

3. Pateikti duomenis lentelėje ir vizuali-
zuoti paveiksluose. 

Darbo metodika:

1. Naudoti epidemiologinės analizės ty-
rimo metodai: nusižudžiusiųjų skaičius, 

standartizuoti pagal Europos standartą 
nusižudžiusiųjų rodikliai 100 000 gyvento-
jų, lyginamoji dalis 100 % atvejų, Spirmeno 
koreliacinė analizė. 

2. Duomenų šaltinis ES statistinė bazė 
„Eurostat“. 

3. Pasirinkti 2013 metai, nes tai paskuti-
niai metai, kuriais yra paskelbti visų 28 ES 
valstybių rezultatai.   

Rezultatai ir diskusija

2013 metais ES nusižudžiusių žmonių 
paplitimo duomenys yra pateikti 1 lentelė-
je ir vizualizuoti trijuose paveiksluose. Nu-
statyta, kad ES nusižudė 59 390 žmonių, 
tarp jų vyrų buvo 46 004 (77,5 %) ir moterų 
13 369 (22,5 %). Bendras šiai teritorijai nusi-
žudžiusių rodiklis buvo 11,7, vyrų – 19,2, o 
moterų beveik 4 kartus mažesnis – 5 mote-
rys 100 000 gyventojų. 

Nusižudymai Europos 
Sąjungos valstybėse pagal lytį 
2013 metais

Petras Navickas 
vilniaus universitetas, 
medicinos fakultetas

Laura Lukavičiūtė 
vilniaus universitetas, 
medicinos fakultetas

Dr. Alvydas Navickas  
vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto 
psichiatrijos klinikos 
profesorius

Savižudybių prevencija

Habil. dr. Algirdas Dembinskas  
vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto 
psichiatrijos klinikos 
docentas
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Nusižudžiusių žmonių skirtumai ES 
valstybėse yra ypač dideli (1 lentelė), tai 
priklauso ne tik nuo populiacijos dydžio, 
bet ir nuo rizikos veiksnių, savižudybinio 
elgesio paplitimo. Net kas penktas šeštas 
ES nusižudęs žmogus yra Vokietijoje – 17,6 
% (10 156 žmonių), tarp nusižudžiusių vyrų 
– 16,3 %, o tarp moterų net 19,5 %. Pana-
ši dalis nusižudžiusiųjų tenka Prancūzijai, 
atitinkamai: 16,6 % (9 832), vyrų 16,1 % ir 
moterų 18,1 %. Kas dešimtas nusižudęs yra 
Lenkijos teritorijoje – 10,5 % (6 223), o 7,7 % 
(4 601) nusižudžiusiųjų yra Didžiojoje Bri-
tanijoje. Matome, kad šiose keturiose ša-
lyse įvyksta daugiau negu pusė visų Euro-
pos Sąjungos savižudybių – 51,9 %. Tarp 28 
valstybių Lietuva pagal savižudybių skai-
čių yra 14 vietoje – 1,8 %, vyrai 13 vietoje – 
1,9 %, moterys 16-toje – 1,5 %. 

Lietuvos situacija atrodo kur kas grės-
mingiau analizuojant standartizuotus ro-
diklius (1 lentelė, pav. 1). Čia nusižudy-
mų rodiklis yra didžiausias: incidentumas 
iš viso yra 36,1, o tai 3,1 karto daugiau už 
bendrą ES rodiklį. Lietuvoje šis rodiklis 
net 7–7,5 karto didesnis už mažiausius ro-
diklius turinčias pietines valstybes: Grai-
kijos, Maltos, Kipro, 5,5 karto didesnis už 
Italijos. Lietuvos rodiklis pusantro karto 
viršijo antrą pagal didžiausią rodiklį vals-
tybių grupę, kurią sudarė vien tik naujai 
įstojusios į ES šalys: Slovėnija, Vengrija ir 
Latvija, o trečios grupės: Belgijos, Estijos, 
Suomijos, Lenkijos ir Kroatijos, rodiklius 
lenkia daugiau nei 2 kartus. Pažymėti-
na, kad prieš du dešimtmečius savižudy-
bių rodiklis Baltijos šalyse buvo aukščiau-
sias visoje Europoje, o pastaraisiais metais 
mažėjantys rodikliai Latvijoje ir Estijoje 
užleidžia pozicijas kitoms valstybėms, bet 
situacija Lietuvoje vis dar lieka šiuo požiū-
riu liūdniausia.

Dažnai išskirtinis dėmesys skiriamas 
finougrų šalių trijulei: Vengrijai, Estijai ir 
Suomijai. Šios šalys nuo seniausių laikų iš-
siskyrė didžiuliu savižudybių skaičiumi ir 
tai net siejama su genetine predispozicija. 
Taigi, ir pastaraisiais metais nusižudymų 
rodikliai šiose valstybėse išlieka vieni di-
džiausių ir yra gana panašūs: Vengrijoje – 
21,2, Estijoje – 17,0, Suomijoje – 16,4. 

Įdomu, kad Belgija išsiskiria didžiau-
siu rodikliu tarp ES šalių senbuvių – 17,3 
savižudybių 100 000 gyventojų. Atkreipti-
nas dėmesys į Prancūzijos, Austrijos, Šve-
dijos rodiklius, kurie lenkia Rumunijos ir 
Slovakijos, nors pastarosiose šalyse ekono-

miniai ir socialiniai pasiekimai yra kur kas 
žemesni. Minėtos naujai į ES priimtos vals-
tybės kartu su senbuvėmis Vokietija, Olan-
dija, Danija ir Airija beveik atitinka ES nu-
sižudymų vidurkį. O tarp naujai priimtų 
valstybių grupės laimingiausia nusižudy-
mų prasme valstybė yra ekonomiškai viena 
skurdžiausių Bulgarija – 9,8. 

Palyginus nusižudymus pagal lytį, nu-
statyta, kad visose valstybėse daugiau nu-
sižudo vyrai (1 lentelė). Šis skirtumas yra 
labai įvairus: nuo 1,9 karto Liuksemburge 
iki 23,6 Maltoje. Daugelio ES valstybių sen-
buvių vyrų ir moterų savižudybių rodikliai 
nedaug skiriasi ir yra mažesni už ES ben-
drą santykį 3,8. Tai Švedija 2,4, Olandija 2,5, 
Belgija 2,7, Danija ir Suomija 3,1, Vokietija 
ir Ispanija 3,3, Prancūzija 3,5, Austrija 3,6. 
Italijos vyrų ir moterų nusižudymų skirtu-
mas atitinka ES santykį ir tik kelių senbu-
vių valstybių vyrų nusižudo dažniau – tai 
Didžiojoje Britanijoje 4,0, Portugalijoje 4,1, 
Airijoje ir Graikijoje 4,2, Kipre 8,5.

Kitaip nei ES senbuvėse, visose naujo-
se ES valstybėse vyrų/moterų savižudy-
bių santykis buvo didesnis nei bendras ES 
vyrų/moterų santykis, pavyzdžiui, Vengri-
joje 4,0, Slovėnijoje ir Kroatijoje 4,5, Bulga-
rijoje 4,6, Čekijoje 5,1, Estijoje 5,3, Lietuvoje 
5,7, Rumunijoje 6,0, Latvijoje 6,8, Lenkijoje 
7,1, Slovakijoje 7,4. 

Pažymėtina, kad ES valstybėse sen-
buvėse vyrų ir moterų savižudybių rodi-
klių skirtumai buvo daug įvairesni, santy-
kis svyravo net 12,4 karto, tuo metu kai ES 
naujose valstybėse vyrų ir moterų skirtu-
mas svyravo žymiai mažiau – tik 1,9 karto. 
Tai rodo, kad naujose ES valstybėse vyrus 
ir moteris veikiantys faktoriai išlieka pa-
našesni, lyginant su ES senbuvėse veikian-
čiais įvairesniais rizikos faktoriais. Tikriau-
siai, sovietinis gyvenimo būdas, kuris iki 
šiol turi įtakos, suformavo gerokai daugiau 
panašumų nei gyvenimas ES, kur valstybių 
savitumas išliko mažiau niveliuotas.

Vyrų nusižudymų rodiklių vidurkis ES 
yra 19,2 (1 lentelė, pav. 2). Vyrų nusižudy-
mų rodiklių diapazonas yra nuo 7,9 Graiki-
joje iki 66,3 Lietuvoje. Šis skirtumas yra net 
8,4 karto. Lietuvos išskirtinai aukštas vyrų 
nusižudymų rodiklis ES vidurkį lenkia 3,5 
karto.

Moterų nusižudymų rodiklių vidurkis 
ES yra 5,0 (1 lentelė, pav. 3). Moterų nusi-
žudymų svyravimo diapazonas yra nuo 0,4 
Graikijoje iki 11,7 Lietuvoje. Šis skirtumas 
yra gerokai didesnis už vyrų ir siekia net 

Palyginus nusi-
žudymus pagal 
lytį, nustatyta, 
kad visose vals-
tybėse daugiau 
nusižudo vyrai.

Savižudybių prevencija
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23,9 karto. Lietuvos aukščiausias moterų 
nusižudymų rodiklis ES vidurkį lenkia 2,3 
karto, tai yra mažiau negu vyrų. 

Atlikus ES valstybių vyrų ir moterų nu-
sižudymų rodiklių Spirmeno koreliacijos 

analizę nustatyta, kad tarp vyrų ir mote-
rų savižudybių yra gana stiprus, tiesiogi-
nis, statistiškai reikšmingas ryšys (rho=0,7; 
N=28; p=0,000), t. y. daugelyje šalių, turin-
čių didesnį vyrų nusižudymų rodiklį, di-

Nr Valstybė Trum-
pinys

             Iš viso                Vyrai                                                Moterys                        V/M

N R Ld N R Ld N R Ld

Europos
Sąjunga

ES 59390 11,7 100 46004 19,2 100 13369 5,0 100 3,8

1 Airija IE 487 11,1 0,8 391 18,1 0,8 96 4,3 0,7 4,2

2 Austrija AT 1307 15,4 2,2 980 25,6 2,1 327 7,2 2,4 3,6

3 Belgija BE 1935 17,3 3,3 1395 26,0 3,0 540 9,5 4,0 2,7

4 Bulgarija BG 724 9,8 1,2 577 17,1 1,3 147 3,8 1,1 4,6

5 Čekija CZ 1606 15,2 2,7 1321 26,8 2,9 285 5,3 2,1 5,1

6 Danija DK 615 11,3 1,0 455 17,6 1,0 160 5,7 1,2 3,1

7 Didžioji 
Britanija

UK 4601 7,4 7,7 3644 12,0 7,9 957 3,0 7,2 4,0

8 Estija EE 219 17,0 0,4 171 32,3 0,4 48 6,1 0,4 5,3

9 Graikija EL 533 4,8 0,9 425 7,9 0,9 108 1,9 0,8 4,2

10 Italija IT 4291 6,6 7,2 3323 11,0 7,2 968 2,9 7,2 3,8

11 Ispanija ES 3873 8,1 6,5 2913 12,9 6,3 960 3,9 7,2 3,3

12 Kipras CY 45 5,2 0,1 40 9,6 0,1 5 1,1 0,0 8,5

13 Kroatija HR 697 16,2 1,2 550 28,3 1,2 147 6,3 1,1 4,5

14 Latvija LV 385 19,1 0,6 323 37,0 0,7 62 5,5 0,5 6,8

15 Lenkija PL 6223 16,4 10,5 5383 30,1 11,7 840 4,3 6,3 7,1

16 Lietuva LT 1084 36,1 1,8 886 66,3 1,9 198 11,7 1,5 5,7

17 Liuksem-
burgas

LU 48 9,3 0,1 32 12,2 0,1 16 6,5 0,1 1,9

18 Malta MT 27 5,1 0,05 26 9,7 0,1 1 0,4 0,01 23,6

19 Olandija NL 1924 11,3 3,2 1365 16,5 3,0 559 6,5 4,2 2,5

20 PT 1053 9,8 1,8 812 16,9 1,8 241 4,1 1,8 4,1

21 Prancūzija FR 9832 15,5 16,6 7406 25,3 16,1 2426 7,2 18,1 3,5

22 Rumunija RO 2405 12,2 4,0 2042 21,8 4,4 363 3,6 2,7 6,0

23 Vengrija HU 2093 21,2 3,5 1588 36,7 3,5 505 9,3 3,8 4,0

24 Vokietija DE 10156 11,8 17,1 7513 18,9 16,3 2643 5,8 19,8 3,3

25 Slovakija SK 620 12,1 1,0 537 22,9 1,2 83 3,1 0,6 7,4

26 Slovėnija SI 460 21,7 0,8 368 37,1 0,8 92 8,3 0,7 4,5

27 Suomija FI 898 16,4 1,5 676 25,4 1,5 222 8,1 1,7 3,1

28 Švedija SE 1249 13,0 2,1 862 18,6 1,9 370 7,7 2,8 2,4

1 lentelė. Nusižudžiusių žmonių ES paplitimas pagal valstybę ir lytį 2013 metais [vals-
tybės išvardytos pagal abėcėlę].

N – atvejų skaičius; R – standartizuotas pagal Europos standartą rodiklis 100 000 gyventojų; 
Ld – lyginamoji dalis, t. y. atvejų skaičius 100 gyventojų (procentas); V/M – vyrų ir moterų nusi-
žudymų rodiklių santykis kartais.    

Savižudybių prevencija
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desnis yra ir nusižudymų tarp moterų 
rodiklis. Pavyzdžiui, be jau minėtų ma-
žiausių Graikijos ir didžiausių Lietuvos ro-
diklių, mažiausi vyrų ir moterų rodikliai 
taip pat yra Maltoje, Kipre, Italijoje, Didžio-
joje Britanijoje, atitinkantys Europos Są-
jungos vidurkį – Vokietijoje, aukšti Slovė-
nijoje, Vengrijoje. Kai kuriose šalyse esant 
aukštiems vyrų rodikliams yra mažesni 
moterų, pvz., Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
arba esant vyrų artimam vidutiniam rodi-
kliui, pavyzdžiui, Belgijoje, moterų rodiklis 
yra vienas didžiausių ES.

ES savižudybių paplitimo įvairovė yra 
labai didelė. Ryškūs savižudybių rodiklių 
skirtumai rodo, kad visai ES teritorijai vie-
nodų ir bendrų prevencijos priemonių tai-
kyti neįmanoma ir būtina atsižvelgti į uni-

kalią valstybės situaciją, kad būtų rasta 
efektyviausia ir naudingiausia įtakos sche-
ma. Pavyzdžiui, Graikijos žmonės patyrę 
didžiulius ekonominius finansinius sun-
kumus yra nelinkę į tai reaguoti savižudy-
biniu elgesiu, tuo metu Suomijoje ar Bel-
gijoje gyvenantys žmonės esant žymiai 
geresnei ekonominei situacijai į gyveni-
mo problemas žymiai dažniau reaguoja au-
toagresija. Socialinio gyvenimo įvairovė, 
tarpasmeniniai santykiai, kultūrinės reli-
ginės prielaidos, psichologiniai veiksniai, 
medicininiai faktoriai ir daug kitų elemen-
tų ES daro labai įvairialypę, todėl svarbu 
kuo plačiau studijuoti tarpkultūrinius ypa-
tumus norint geriau suprasti veiksnius da-
rančius esminę įtaką žmonių nelaimėms.

Pav. 1. Nusižudžiusių standartizuotas rodiklis ES valstybėse 2013 metais
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Pav. 2. Nusižudžiusių vyrų standartizuotas rodiklis ES valstybėse 2013 metais
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Pav. 3. Nusižudžiusių moterų standartizuotas rodiklis ES valstybėse 2013 metais
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Lietuvos situacija atrodo kur kas grėsmingiau analizuojant standartizuotus rodiklius. 
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Išvados
    
1. ES teritorijoje daugiausia žmonių nu-

sižudo Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje 
Britanijoje ir Lenkijoje. 

2. ES teritorijoje 4 kartus daugiau nusi-
žudo vyrų nei moterų.

3. Vyrų ir moterų nusižudymų papli-
timas daugelyje ES valstybių yra artimai 
susijęs.

4. Naujose ES valstybėse vyrus ir mote-
ris veikiantys faktoriai yra panašesni, lygi-
nant su ES senbuvėse veikiančiais įvaires-
niais rizikos faktoriais.

5. Didžiausia rizika nusižudyti ES 

yra Lietuvoje, o mažiausia – pietinėse ES 
valstybėse.
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Savižudybių prevencija

Pasaulinė savižudybių 
prevencijos diena – junkimės, 
bendraukime ir rodykime dėmesį

Martynas Vitkus
Atsakingasis redaktorius

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vertinimu kasmet nusižudo daugiau kaip  
800 tūkst. žmonių. Tai yra viena savižudybė kas 40 sekundžių. Tikėtina, kad 
per metus iš gyvenimo pasitraukti bando dar bent 25 kartus daugiau asmenų. 
Taip pat yra labai daug žmonių, išgyvenusių artimųjų netektis arba jų bandymus 

nusižudyti. Didžiulis skaičius įvairiais būdais paveiktų asmenų, nepaisant to, jog savižu-
dybių įmanoma išvengti. „Susijunkite, bendraukite ir rūpinkitės“ – tai šių metų Pasau-
linės savižudybių prevencijos dienos pagrindinė tema. Kartu tai yra esminiai veiksmai, 
sudarantys pasitraukimo iš gyvenimo prevencijos pagrindą. Rugsėjo 10 d. vykstančios 
Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos metu visuomenė skatinama prisijungti prie 
įvairių veiklų, organizuoti savas iniciatyvas ir atkreipti dėmesį į aplinką.

Susijungimas

Skatinti ryšius su tais, kurie prarado myli-
mą žmogų dėl savižudybės arba patys bandė 
tai daryti, yra labai svarbus veiksnys tolesnėms 
savižudybių prevencijos pastangoms. Nors kie-
kvienas pasitraukimas iš gyvenimo yra uni-
kalus, iš jų galima pasimokyti ir suprasti kele-
tą bendrų dalykų. Pirma, asmenys, kurie buvo 
ant pasitraukimo iš gyvenimo slenksčio, gali 
mums atskleisti sudėtingą įvykių ir aplinkybių 
sąveiką, kuri juos paskatino ketinti arba ban-
dyti nusižudyti. Taip pat šie žmonės gali pasi-
dalinti svarbiais pastebėjimais, kas juos išgel-
bėjo nuo savižudybės ar padėjo persigalvoti. 
Antra, asmenys, susidūrę su savižudybe tarp 
savo artimųjų, gali suteikti svarbių įžvalgų, 
kaip jiems pavyko išgyventi tokią netektį. Jei 
visus šiuos žmones sujungtume į vieną tinklą, 
išeitų viena didžiausių grupių, narių skaičiu-
mi prilygstanti populiariausiems socialiniams 
tinklams. Deja, tokios vienybės ir susijungimo 
vis dar trūksta, o skaičiai glumina.

Žinoma, tokie ryšiai turėtų būti abipusiai. 
Minėti asmenys ne tik gali pagelbėti spręs-
ti savižudybių prevencijos klausimus, jiems 
ir patiems dažnai reikia paramos. Tarptauti-
nė savižudybių prevencijos asociacija (TSPA) 
pabrėžia, jog rodomas dėmesys ir elementa-
rus pasidomėjimas, ar asmuo gerai jaučiasi, 
gali viską pakreipti į teigiamą pusę. Tokia soci-
alinė jungtis ir formali bei neformali pagalba 
mažina savižudybių riziką. Už šį susijungimą 
yra atsakingi daugybė asmenų, organizacijų ir 
bendruomenių visame pasaulyje.

Bendravimas

Pasaulinę savižudybių prevencijos die-
ną organizuojanti TSPO atkreipia dėmesį, jog 
atviras bendravimas yra labai svarbus, jei no-
rime veiksmingai kovoti su problema. Dauge-
lyje bendruomenių apie artimų asmenų pasi-
traukimą iš gyvenimo kalbama tylomis, pusę 
lūpų. Jei norime išsklaidyti mitus bei stigmas, 
turime kalbėti apie savižudybę kaip apie bet 
kurią kitą visuomenės sveikatos problemą. 
Tiesa, tai būtina daryti atsargiai, nes persisten-
gus galima pasiekti savižudybės normaliza-
vimą. Teikiama informacija apie savižudybes 
ir jų prevenciją turi būti apgalvota ir pateik-
ta atsižvelgiant į adresatą, nes kiekviena asme-
nų grupė gali ją savaip interpretuoti. Todėl kal-
bant apie savižudybes svarbu suvokti, kokie 
gali būti skirtingų asmenų grupių informacijos 
suvokimo skirtumai.

Labai svarbi savižudybių prevencijos stra-
tegijos dalis yra mokymai apie efektyvų ben-
dravimą su žmonėmis, kurie gali būti paveik-
ti savižudybių. Pasitraukimas iš gyvenimo – tai 
sunki pokalbio tema, įprasta jos vengti. Tačiau 
yra keletas paprastų patarimų, kurie padeda 
pralaužti ledus. Pavyzdžiui, užuojautos ir em-
patijos rodymas pokalbio metu, išklausymas 
neteisiančiu būdu. Suicidinio mąstymo epizo-
dus turėję žmonės dažnai teigia, kad jautrūs, 
atjaučiantys pokalbiai su kitais padėdavo jiems 
atsigauti.

Žiniasklaida taip pat turi didžiulę įtaką sa-
vižudybių prevencijai. TSPA pastebi, jog kai ku-
rie pranešimai apie pasitraukimus iš gyveni-
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mo (pvz., apie garsius asmenis arba intymios 
istorijos) yra susiję su staigiais savižudybių 
„šuoliais“ visuomenėje, o kiti (pvz., apie vy-
raujančias savižudybių krizes) turi apsauginį 
poveikį informacijos gavėjams. Tarpusavy-
je bendradarbiaudamos organizacijos TSPA 
kartu su PSO paruošė žurnalistams skirtą re-
komendacinį leidinį apie tinkamą savižu-
dybių pranešimą žiniasklaidoje. Jį rasite in-
ternete adresu goo.gl/4qVhUp arba pagal 
raktažodį „Preventing suicide: a resource for 
media professionals“. Leidinys aktualus vi-
siems, kas ruošia ar perduoda informaciją 
žiniasklaidai.

Rūpestis

Vien aukščiau minėtos susijungimo ir 
bendravimo iniciatyvos neturės jokio povei-
kio be pagrindinio veiksnio – priežiūros. Mes 
turime įsitikinti, kad politikos formuotojai ir 
planuotojai pakankamai rūpintųsi savižudy-
bių prevencija ir skirtų šiai veiklai pirmenybę 
bei reikiamo lygio finansavimą – proporcin-
gą visuomenės sveikatai daromai įtakai.

TSPA atkreipia dėmesį, jog kiekvienam vi-
suomenės nariui turi rūpėti savižudybių pre-
vencija. Neužtenka vien medikų dalyvavimo, 
turi keistis ir visuomenės nuostatos. Turime 
atkreipti dėmesį į aplinkinius žmones ir leis-
ti jiems išsakyti savo istorijas jiems priimtinu 
būdu ir tempu. Šiuo atveju jau susidūrę su sa-
vižudybe asmenys visus kitus turi daug kuo 
pamokyti.

Susijunkite, bendraukite ir rodykite dė-
mesį rugsėjo 10 d.

Šių metų rugsėjo 10 d. visame pasaulyje 
bus minima Pasaulinė savižudybių preven-
cijos diena. Jos metu visi asmenys skatinami 

atkreipti dėmesį į savo aplinką ir dėmesingai 
pasikalbėti su žmonėmis, kuriems galbūt rei-
kia pagalbos. Pradėkime nuo klausimo, kaip 
jie jaučiasi. Taip pat šiuo minėjimu skatina-
ma pasidomėti apie asmenis, organizacijas ir 
bendruomenes, kurios mūsų valstybėje, sa-
vivaldybėje ar mieste rūpinasi savižudybių 
prevencija. Kartu pravartu išsiaiškinti, kaip 
galima būtų prie šių veiklų prisijungti.

Rugsėjo 10 d. – tai proga visuomenei, lab-
daros organizacijoms, bendruomenėms, 
mokslininkams, gydytojams, specialistams, 
politikams, savanoriams, su savižudybe susi-
dūrusiems ir visiems kitiems asmenims įvai-
riomis veiklomis sutelkti visuomenės dėmesį 
į savižudybių keliamą žalą ir pabrėžti pre-
vencijos būtinybę. Veiklų gali būti kuo įvai-
riausių. Svarbiausia tądien susidomėjusiems 
ar atkreipusiems dėmesį paaiškinti, kokiu 
tikslu tai vykdote, taip pat atkreipti dėmesį į 
savižudybių prevencijos iniciatyvas, kurios 
galėtų būti ar jau yra vykdomos. 

TSPA pateikia tris dešimtis pavyzdžių, ko-
kiomis veiklomis viso pasaulio žmonės tą-
dien kviečiami užsiimti. Būdai kuo įvairiausi 
– nuo skatinimo pristatyti naujas iniciaty-
vas, politines kryptis ir galimas strategijas, 
iki kvietimo rugsėjo 10 d. 20 val. namuose 
prie langų simboliškai uždegti žvakę. Pavyz-
dinių veiklų sąrašą kartu su reikalingais re-
sursais (patarimais, kaip surengti renginį ar 
iniciatyvą, interneto puslapiams paruoštais 
informaciniais skydeliais, taip pat ir lietuvių 
kalba, įvairiais bukletais ir kt.) rasite interne-
te adresu https://www.iasp.info/wspd/index.
php. Daugiau apie savižudybių prevenciją žr. 
TSPA informaciniuose ištekliuose interneto 
kataloge goo.gl/ok8R6m. 

Paruošta pagal TSPA informaciją

Lietuvos 
situacija at-
rodo kur kas 
grėsmingiau 
analizuojant 
standartizuotus 
rodiklius.

Rugsėjo 10d.  20 val. 
visi kviečiami namuose 

prie langų simboliškai 
uždegti žvakę. 

Taip parodysime 
vieningumą per Pasaulinę 

savižudybių prevencijos  
dieną, išreikšime paramą 

išgyvenusiems savižudybę 
asmenims bei pagerbsime 
iš gyvenimo  pasitraukusių 

artimųjų atminimą.
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Antakalnio poliklinikos 
psichiatrinės pagalbos darbo 
apžvalga

Dr. Gintautas Daubaras
všĮ Antakalnio poliklinika
psichikos sveikatos centro ir
psichikos dienos stacionaro vedėjas

Darbo apžvalga ir rezultatai

Šioje santraukoje apžvelgiami psichiatrinės pagalbos istoriniai aspektai 
Antakalnio poliklinikos aptarnaujamoje teritorijoje, Psichikos sveikatos 
centro ir dienos stacionaro veikla ir aktualios problemos. Psichiatrinę pa-
galbą poliklinikoje per 30 metų galima skirstyti į tris pagrindinius perio-

dus, kurie apytiksliai atitinka tris dešimtmečius.

1 periodas. 1985–1997 metai

Vilniaus Antakalnio poliklinika įsteig-
ta 1983 m. Po dvejų metų duris atvėrė psi-
choterapijos kabinetas, kuriame dirbo psi-
choterapeutai Stasė Meškauskienė, Levas 
Kovarskis, vėliau Viktoras Šapurovas. Nuo 
1990 m. atidarytas pirmasis Lietuvoje psi-
chosomatikos kabinetas, kuriame psichia-
tras konsultavo pacientus, sergančius neu-
roziniais, stresiniais ir somatoforminiais 
sutrikimais (F40, F41, F44, F45, F48). Kabi-
neto pradininkas – šio straipsnio autorius. 
Tai buvo naujas proveržis psichiatrijoje, 
nes iki 1990 m. Vilniuje ambulatorinę psi-
chiatrinę pagalbą teikė tik Vilniaus mies-
to Psichikos sveikatos centras (VPSC). So-
vietiniu laikotarpiu tokių etatų didžiųjų 
Lietuvos miestų poliklinikose nebuvo. Pa-
grindinė konsultuojamų pacientų grupė 
– asmenys su nerimo, somatoforminiais 
sutrikimais ir depresijos su somatiniais 
simptomais.

Terapeutai ir neurologai psichosoma-
tiniais sutrikimais sergančių pacientų di-
agnozes dažniausiai įvardydavo vienu 
pavadinimu – vegetodistonija, neurocirku-
liacine distonija. Poliklinikos vadovė Biru-
tė Galkauskienė palaikė psichosomatikos 
vystymą, buvo įsteigti dar keli etatai. Pada-
linio darbuotojomis buvo psichiatrė Jūratė 
Deksnienė ir Elvyra Baumilienė, psicholo-

gė Irena Masiulienė. Mūsų darbo iniciatyva 
buvo įvertinta kaip potenciali vieta moky-
ti šeimos gydytojus. Nuo 1992 m., įsteigus 
bendrosios praktikos (BP) gydytojų rengi-
mo centrą, psichosomatikos kabineto ba-
zėje pradėti mokyti BP gydytojai, o nuo 
1997 m. – ir bendrosios praktikos gydytojai 
bei psichiatrijos rezidentai.

1991–1992 m. atlikto tyrimo rezultatai1 

paskatino 1993 m. įsteigti platesnę konsul-
tacinę-ryšio psichiatrijos ir psichosomati-
kos tarnybą, kuri teikė naujas psichiatrijos 
paslaugas ir padėjo mokyti somatinės me-
dicinos psichiatrijos BP gydytojus reziden-
tus, ligoninės gydytojus. Pagrindinė šios 
naujos tarnybos idėja – komandiniu būdu 
teikti psichiatrines konsultacijas poliklini-
koje ir ligoninėje. Tuo metu komandą su-
darė gydytojai Gintautas Daubaras, Jūra-
tė Deksnienė, psichologė Irena Masiulienė 
ir slaugytoja Nijolė Bielinienė, kurios dėka 
buvo organizuojamos psichiatrų konsul-
tacijos ligoninėje, be to, ji pati asmeniškai 
konsultuodavo ligonius. Antakalnio poli-
klinikos bazėje įsikūrusi tarnyba sėkmin-
gai veikė iki 1997 m. (plačiau žr. žurnale 
„Sveikata“, 1996 m. Nr. 3), o  rezidentų mo-
kymo bazė  – iki 2007 m. 

1997 m. prasidėjus psichiatrinės pagal-
bos reformai psichikos sveikatos priežiūros 
įstaigų tinklas pradėjo sparčiai keistis. Am-
bulatorinės pagalbos decentralizacija stei-

 1Daubaras G. Somatinių ligonių psichikos sutrikimai. – Vilnius: UAB „Sapnų sala“, 2001. – 215 p.
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giant psichikos sveikatos centrus didžiųjų 
miestų poliklinikose įgalino priartinti psi-
chiatrinę pagalbą gyventojams ir realiai 
pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Tais 
pačiais metais Antakalnio poliklinikoje 
įsteigtas Psichikos sveikatos centras (Anta-
kalnio PSC). Konsultacinei-ryšio psichiatri-
jos ir psichosomatikos tarnybos veiklai lėšų 
nebuvo numatyta. Poliklinikai atsiskyrus 
nuo Vilniaus universitetinės ligoninės 1997 
m. tarnybos finansavimas pamažu nutrū-
ko ir ligoninėje. Nuo 2000 metų konsulta-
cinės-ryšio psichiatrijos nebeliko abiejose 
įstaigose.

2 periodas. 1997–2007 metai 

Vilniaus miesto Psichikos sveikatos cen-
tras, teikęs ambulatoriniams ligoniams 
psichiatrinę pagalbą, 1997 m. buvo reorga-
nizuotas siekiant decentralizuoti psichi-
atrinę pagalbą. Tokie centrai buvo įkur-
ti penkiose Vilniaus miesto poliklinikose. 
Vėliau jų daugėjo: 2002 m. buvo 7, 2007 m. 
– 11, o 2015 m. – jau 19 centrų (VPSC duo-
menys). Taip pat nemažai psichiatrų kon-
sultavo pirminės sveikatos priežiūros 
centruose.

Psichikos sveikatos centrai galėjo įdar-
binti socialinius darbuotojus, psichologus. 
Šie specialistai buvo numatyti organizuo-
ti komandinio darbą, pacientų socialinės 
pagalbą ir užimtumo terapiją. Nuo centro 
atidarymo vis mažėjo psichosomatinių li-
gonių kreipimųsi – beveik 80 proc. apsilan-
kiusiųjų sirgo psichozėmis ir nuotaikos su-
trikimais. Pirmųjų Antakalnio PSC veiklos 
metų tikslas buvo suvaldyti pacientų srau-
tą ir išmokyti pacientus atvykti į konsulta-
ciją pagal paskirtą laiką (sulaužyti įprotį). 
Per dvejus metus pavyko įvykdyti mūsų pa-
čių iškeltą užduotį. Prie gydytojų kabine-
tų neturėjo būti laukiančių pacientų (pa-
matys kaimynas). Praktikoje tai atrodė ne 
visada naudinga, nes dažnai sulaukdavo-
me įvairių replikų: „Jūs nieko neveikiate“, 

„Turite nedelsdamas mane priimti konsul-
tacijos“, „Ar galiu porą minučių pakalbė-
ti, prie jūsų kabineto niekas nelaukia“. Re-
plikas girdime iki šiol. Tačiau tokia tvarka 
buvo naudinga kolektyvui – galėjome len-
gviau valdyti sudėtingas situacijas ir imtis 
komandinių veiksmų, kai koridoriuje susi-
renka neplanuotai daug pacientų.

Pacientai, kurie lankėsi centre beveik 
kas mėnesį, sudarė kompensuojamaisiais 
vaistais gydomą arba ilgalaikio gydymo 
grupę. 1997 m. jų buvo 667, o 2006 m. –  jau 
1338 (iš jų F2, F3 – 1179). Per paskutinius 
metus F2, F3 grupės asmenų skaičius su-
mažėjo: 2013 m. – 695, 2015 m. – 725 paci-
entai (F2 – 419, F3 – 306). Labiausiai suma-
žėjo depresija sergančių pacientų, nes dalį 
jų perėmė gydyti šeimos gydytojai. Šiems 
pacientams taikomas ilgalaikis palaikoma-
sis gydymas, trunkantis ilgą, neapibrėžtą 
laiką. Daugeliui jų po psichiatrinės pagal-
bos decentralizacijos tipinius neurolepti-
kus teko pakeisti į naujus atipinius vaistus, 
kuriuos pacientai mieliau sutinka varto-
ti. Nemažai ligonių daliai atipiniai neuro-
leptikai skiriami jau dešimtmetį. Gydymo 
nutraukti negalima, nes paūmėjimai gana 
greiti.

Pacientai, kurie per 1997 m. į centrą 
kreipėsi iki 3 kartų, sudarė konsultacinę 
grupę. Tai psichikos sutrikimų turintys as-
menys, kuriems netaikytas ilgalaikis gydy-
mas, tik konsultacijos (F0–F7). Konsultaci-
nė grupė didėja: 1997 m. buvo 243, 2006 m. 
– 902, 2015 m. – 1706 asmenys.

Pagal aprašytas grupes ir teikiamos psi-
chiatrinės pagalbos pasiskirstymą maty-
ti, kad psichiatrinė pagalba sukoncentruo-
ta nedidelei asmenų grupei, sudarančiai 
apie 5 proc. visų registruotų pacientų. Nuo 
1992 m. – pacientų apskaitos pradžios – iki 
2015 m. į mūsų centrą konsultacijoms krei-
pėsi daugiau kaip 16 tūkst. naujų pacientų, 
t. y. kasmet prisidėdavo apie 700 asmenų. 
(1 lentelė) Iš Antakalnio PSC aptarnauja-
moje teritorijoje gyvenančių 100 tūkst. as-

1 Lentelė. Antakalnio PSC naujų pacientų skaičiaus augimas nuo 1994 m. (abs. sk).

Metai 1994–
1997 

1999 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2012 2015

Pacientai 1987 3226 6928 8705 10125 10949 11678 12702 14338 16160

Teritorija
(tūkst.)

83 109 101 98 92 94 88 85 79 85

Pirmųjų 
Antakalnio PSC 
veiklos metų 
tikslas buvo 
suvaldyti 
pacientų srautą 
ir išmokyti 
pacientus 
atvykti į 
konsultaciją 
pagal paskirtą 
laiką (sulaužyti 
įprotį).
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menų jau esame konsultavę apie 19 proc. 
gyventojų.

Pagal Valstybinio psichikos sveikatos 
centro duomenis, Antakalnio PSC teritori-
joje yra bene didžiausia psichozinių paci-
entų koncentracija. (2 lentelė) Atitinkamai 

ir gydymo kaina čia yra didesnė, daugiau 
išlaidų skiriama kompensuojamiesiems 
vaistams. 2002 m. Teritorinė ligonių kasa 
vykdė griežtą taupymo vajų, todėl 431 pa-
cientui turėjome nutraukti gydymą atipi-
niais neuroleptikais bei antidepresantais. 

2 lentelė. F20, F25 sutrikimų grupės PSC aptarnaujamose  
Lietuvos teritorijose (100 tūkst. visų gyventojų) (Valstybinio PSC duomenys).

PSC pavadinimas 2001-12-31 
gyventojų sk.

F20, F25 F20, F25

2001 m. 2002 m.

Lietuvos 3 488 100   568,8 577,5

Vilniaus PSC

Antakalnio 101 854   820,8 888,5

Karoliniškių   96 931   637,6 649,9

Lazdynų   25 599   789,1 800,8

N. Vilnios   31 500   806,3 841,2

Naujininkų   32 467   440,4 458,9

Pašilaičių   87 273   390,7 381,6

Pylimo 115 716   706,0 690,5

Šeškinės   99 283   521,7 529,7

Kiti miestai

Kauno 380 500   506,4 570,8

Klaipėdos 194 300   468,9 484,3

Šiaulių 135 500   437,6 440,6

Panevėžio 122 100   615,9 615,1

Visagino   29 500   271,1 271,1

Rajonų miestai

Akmenės   30 300   498,3 504,9

Alytaus 104 700   550,1 561,6

Ignalinos   23 000   352,1 356,5

Mažeikių   67 400   379,8 411,0

Pakruojo   29 300 1 095,6 1 150,2

Šalčininkų   38 700   405,7   413,4

Šiaulių   51 200   226,6   230,4

Tauragės   53 100   446,3   448,2

Darbo apžvalga ir rezultatai

Ši akcija buvo trumpalaikė. Dėl paūmėji-
mų, pacientų nepasitenkinimo ir skundų 
buvo grąžintas ankstesnis gydymas. (3 len-
telė) Antakalnio PSC gydytojai 2002 m. bir-
želio 13 d. kreipėsi į valstybines instituci-
jas su prašymu padidinti centrui skiriamas 
vaistų kvotas, atsižvelgiant į šizofrenija ir 
šizoafektiniais sutrikimais gydomų ligo-
nių skaičių ir į realų lėšų poreikį ambulato-

riniam gydymui. Beje, F2 grupės pacientų 
skaičius beveik nekinta, todėl atsižvelgus į 
tai yra gana patogu paskaičiuoti galimas iš-
laidas vaistams.

Išlaidos medikamentams vėl pradėjo 
mažėti tik po 2010 m., atsiradus kitų farma-
cijos kompanijų vaistams analogams. Beje, 
patys brangiausi vaistai – Risperidonas 
consta, Olanzapinas pamoatas, Paliperido-
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3 lentelė. Antakalnio PSC išlaidos 
vaistams 2001–2013 m. 
(2002 m. 431 pacientui gydymas nutrauktas).

Metai Išlaidos (€€) Pacientų 
skaičius

2001 701 673 1 006

2002 360 731 867

2003 474 063 913

2004 506 345 895

2005 606 839 920

2006 698 885 932

2007 729 876 858

2010 541 201 711

nas – sudaro kiek daugiau negu pusę visų 
centro išlaidų. Iš viso brangiais vaistais 
2013 m. buvo gydomi 69 pacientai (2015 m. 
– 65 pacientai), vidutinė jų gydymo kaina 
per mėnesį siekė 21 838 EU. Mūsų centro iš-
laidos kompensuojamiesiems vaistams su-
darė apie 13 proc. poliklinikos išlaidų.

3 periodas. 2008–2016 metai

2008 m. įdiegta kompiuterinė medicinos 
įstaigos informacinė sistema „M.E.D.I.S“ 
nuosekliai keičia darbo stereotipus. Į šią 
sistemą suvedami pacientų apsilanky-
mo duomenys, pildomi elektroniniai žur-
nalai, kuriuos anksčiau rašydavome ran-
ka. Laipsniškai panaikinome daugiau kaip 
20 įvairių žurnalų pildymą. Sistema leidžia 
spausdinti įvairias formas, siuntimus, re-
gistruoti atliktą darbą, išrašyti mokamus 
receptus ir kt. Pagal sistemoje sukauptus 
duomenis galime atlikti išsamias analizes.

Šis laikotarpis susijęs ir su kitomis per-
mainomis – patalpų remontais, dienos sta-
cionaro įsteigimu, psichosomatikos kabi-
neto organizavimu, psichiatrijos tarnybų 
tolesniu plėtojimu. Deja, nuo sovietme-
čio išliko įvairių veiklą ribojančių įsaky-
mų. Šiuos įsakymus verta aptarti atskiru 
straipsniu.

Psichikos dienos stacionaras

2012 m. įkurtas 13 vietų Psichikos die-
nos stacionaras (faktiškai 18 vietų, metų 
planas – 156 pacientai). Stacionaro tiks-
lams pasiekti įsteigtas psichiatro etatas, 
kuriuo dalijasi keturi I lygio gydytojai psi-
chiatrai. Taip pat dirba psichologė Jūra-

tė Mitkienė (Kochankienė), slaugytoja Da-
lia Grigoravičiūtė bei socialinė darbuotoja 
Agnė Milkevičiūtė. Dienos stacionare įkurti 
socialinių įgūdžių, psichologo, relaksacijos 
bei personalo kabinetai, įrengta 5 lovų pa-
lata. Nuo stacionaro įkūrimo čia apsilankė 
399 pacientai, maždaug trečdalis jų progra-
mą kartoja kasmet. 40 proc. visų pacientų 
pasireiškia F2 spektro sutrikimai, 37 proc. – 
F3, 15 proc. – F4 spektro sutrikimai. Visą 30 
dienų gydymosi laikotarpį stacionare lan-
kosi apie 57 proc. visų pacientų.

 Gydymo metu stiprinamos asmeni-
nės kompetencijos: problemų sprendimo 
įgūdžiai, emocijų valdymas, streso įvei-
ka, mokomasi savireguliacijos metodų. Su-
teikiamos individualios psichologo konsul-
tacijos, taip pat gali vykti grupinė terapija, 
mokoma relaksacijos būdų, taikoma švie-
sos terapija, vyksta bendravimo grupės, 
edukaciniai bei savęs pažinimo užsiėmi-
mai. Yra galimybė žiūrėti filmus, skaity-
ti knygas bei naudotis kompiuteriu. Die-
nos stacionare vyksta įvairūs užsiėmimai, 
skatinantys kūrybingumą, saviraišką. Cen-
tre pacientai gali piešti ant šilko, išmokti 
kvilingo (angl. quilling), dekupažo bei kitų 
rankdarbių technikų, išreikšti save per ki-
tas menines priemones. Skatinamas sau-
gus fizinis aktyvumas – rengiamos išvykos 
į miestą, šalia esantį parką, parodas ir ki-
tur. Suteikiama ir asmens higienos palai-
kymo paslauga, yra galimybė išsimaudyti, 
skalbti bei džiovinti skalbinius.

Psichosomatikos kabinetas

Atkūrus Psichosomatikos kabinetą, nuo 
2014 m. rugpjūčio centre dirba II lygio gy-
dytoja psichiatrė Zita Skardinskaitė. Per 
praėjusius metus konsultuoti 251 pacien-
tas (689 apsilankymai, vidutiniškai vienas 
pacientas lankėsi 2,7 karto). Atsiradus šiam 
etatui gerokai palengvėjo I lygio psichiatrų 
darbas, sutrumpėjo patekimo laikas pas 
gydytoją. Pirminiai pacientai galėdavo pa-
tekti į konsultaciją jau per dvi savaites.

II lygio psichiatro darbo apmokėjimas 
juokingai mažas. II lygio terapeuto, kardio-
logo ar neurologo darbas negali būti suly-
ginamas su psichiatro. Psichiatrui reikia 
dvigubai, dažnai ir trigubai daugiau lai-
ko įvertinti paciento būseną (iki valandos 
kartu su aprašymo paruošimu). Jei pacien-
tas ateina į 3 konsultacijas, už tai gauname 
3,4 € be mokesčių. Valandos trukmės pro-
fesionali, daug laiko užimanti konsultaci-

Darbo apžvalga ir rezultatai

Dienos 
stacionare 
vyksta įvairūs 
užsiėmimai, 
skatinantys 
kūrybingumą, 
saviraišką.
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ja tekainuoja vos daugiau nei 1 €. Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
kuo skubiau turėtų nustatyti naują II lygio 
psichosomatinės konsultacijos įkainį.

Psichiatrų etatai ir centro pajėgumas

Centro etatų skaičius priklauso ne tik 
nuo registruotų pacientų, bet ir nuo admi-
nistracijos palankumo bei centro veiklos 

svarbos poliklinikos mastu. (4 lentelė) Su-
tarus su poliklinikos administracija galima 
bandyti suformuoti didesnį etatų skaičių 
arba plėsti paslaugas. Pavyzdžiui, galima 
plėsti mažai apmokamas II lygio psichia-
trijos paslaugas turint tikslą padėti šeimos 
gydytojams. Nuo centro sukūrimo būnant 
didelės poliklinikos sudėtyje gana lanks-
čiai buvo galima diskutuoti dėl papildomų 
etatų, išskyrus vieną Antakalnio PSC laiko-

Darbo apžvalga ir rezultatai

tarpį, susijusį su Dienos stacionaro steigi-
mu (2012 m.) ir tuo laiku mažėjančiu I lygio 
etatų skaičiumi (poliklinikos direktorius 
Arūnas Grigaitis). Dėl to labai padidėjo dar-
bo krūvis, 2013 m. siekė daugiau kaip 3 pa-
cientų per valandą. (5 lentelė) 2015 m. cen-
tre buvo apsilankyta 16 331 kartą, 35 proc. 
jų buvo profilaktiniai pacientai.

Dėl teritorijos mažėjimo smuko ir gydy-
tojų etatų skaičius – 2008 m. buvo 5,5 eta-

tai, 2012 m. liko tik 3,25 etato. Pagal nor-
mą centras turėtų turėti po 1 suaugusiųjų 
psichiatrą 20 tūkst. suaugusių gyventojų ir 
vaikų psichiatrą 20 tūkst. vaikų. Iki 2012 m. 
įvairiu laiku mūsų psichikos sveikatos cen-
tre dirbo psichiatrai Edita Baleckaitė, Elvy-
ra Baumilienė, Laura Blinstrubaitė, Algir-
das Dambrava, Vaida Medišauskaitė, Asta 
Stakionienė, Rima Samušytė, Sigutė Sta-
naitienė, Beata Urbonienė.

Metai 1997 1999 2003 2010 2012 2016

Vedėjas 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Psichiatrai 3,75 4,0 6,5 4,25 3,25 3,5

Vaikų 
psichiatrai 

0,5 2,0 2,0 0,75 0,75 0,75

Psichologai – 2,5 2,75 2,25 2,25 4,25

Vyresnieji 
slaugytojai

– 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Slaugytojai 3,5 4,75 4,75 4,0 4,0 4,0

Soc. 
darbuotojai

– 4,75 4,5 4,0 3,5 3,5

Registratoriai – – 1,5 1,5 1,5 1,5

Valytojai – – – 0,75 1,0 1,0

Iš viso 8,25 20,0 23,5 19,0 17,75 20,0

Teritorija 
(gyventojai)

83 816 109 000 98 785 79 000 79 000 85 000

Metai 1999 2001 2003 2005 2007 2013 2015

Pacientų 
vidurkis per 
valandą 

2,2 2,6 2,4 2,5 2,4 3,4 2,9

Viso 
apsilankymų 

14 082 22 031 20 685 19 557 18 244 17 095 16 331

4 lentelė. Antakalnio PSC I lygio etatai.

5 lentelė. Antakalnio PSC psichiatrų darbo krūvis, pacientų skaičius per valandą 
(be profilaktinių).

Pagal 
Valstybinio 
psichikos 
sveikatos centro 
duomenis, 
Antakalnio PSC 
teritorijoje yra 
bene didžiausia 
psichozinių 
pacientų 
koncentracija.
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Darbo apžvalga ir rezultatai

Nuo 2013 m. psichiatrų skaičius centre 
vėl pradėjo augti. Dėl sumažėjusių etatų ir 
padidėjusio krūvio sutrumpėjo vienam as-
meniui skiriamas priėmimo laikas (per va-
landą priimdavome 3,4 pacientų), todėl 
kreiptasi į administraciją ir pradėtos disku-
sijas dėl etatų didinimo. Poliklinikos direk-
torius Evaldas Navickas parėmė prašymą 
ir sutiko atkurti Psichosomatikos kabine-
tą bei padidinti I lygio psichiatrų skaičių. 
Taip pavyko vėl subalansuoti I lygio psichi-
atrų krūvį.

2016 m. centre dirbo suaugusiųjų psi-
chiatrai Gintautas Daubaras, Vyta Danu-
tė Geralavičienė, Gabrielė Germanavičie-
nė, Reda Račkauskienė, Zita Skardinskaitė, 
Gabija Strončikienė, vaikų psichiatrė Jurgi-
ta Baublytė.

Psichologai 

Nuo pat centro veiklos pradžios pacien-
tai gali patekti pas psichologą be gydyto-
jo siuntimo. Stengiamės atlikti kuo mažiau 
testų, daugiau padėti pacientams. Psicho-
logai dirba su psichologinių sunkumų ir 
psichikos sutrikimų turinčiais suaugusiais 
asmenimis, taip pat paaugliais ir vaikais. 
Mūsų darbuotojais buvo Julius Kvedaraus-
kas, Dovilė Petronytė, Marija Bagdonienė, 
Agnė Šiaulytė. Etatų skaičius nuo 2016 m. 
padidėjo dvigubai – 1 psichologas 20 tūkst. 
gyventojų. Šiuo metu dirba Lina Kalinaus-
kienė, Rita Keževičienė, Ina Kusakovska-
ja, Jūratė Mitkienė (Kochankienė), Jolanta 
Skrebienė, Milda Vickutė. 2015 m. iki eta-
tų padidėjimo psichologai konsultavo 1648 
pacientus, vizito pas psichologą tekdavo 
laukti iki dviejų mėnesių.

Medicinos psichologai Antakalnio PSC 
atlieka psichikos sutrikimų prevenciją – 
teikia psichologinę pagalbą psichikos su-
trikimų neturintiems asmenims, užsiima 
šviečiamąja veikla (paskaitos Senjorų klu-
bui, Nėščiųjų mokykla), rengia psichoe-
dukacinę informaciją (pagalbos sau pro-
gramos). Taip pat jie atlieka psichologinių 
problemų ir psichinės būsenos įvertinimus. 
Naudoja pokalbio, klinikinio stebėjimo me-
todus, įvairius testus ir klausimynus, pro-
jekcines metodikas. Psichologai teikia ir 
psichologinę pagalbą (vykdo intervenci-
ją). Konsultacijos gali vykti individualiai ir 
grupėse. Esant poreikiui konsultacijos tei-
kiamos rusų bei anglų kalbomis. Siekiant 
padidinti psichologinės pagalbos prieina-

mumą bei trukmę nustatyta maksimali 
metinį 10 konsultacijų riba vienam pacien-
tui. Konsultacijos trukmė – 1 valanda.

Psichologai pagal savo kompetenciją 
naudoja įvairius psichologinio darbo me-
todus: individualų psichologinį konsul-
tavimą, vaiko ir šeimos psichologinį kon-
sultavimą, psichologinę pagalbą grupėje, 
psichoedukaciją, relaksaciją, problemų 
sprendimą, socialinių įgūdžių mokymą, 
taikomąją elgesio analizę, žaidimų terapi-
ją ir kitus. Taip pat jie teikia skubią pagalbą 
psichologinės krizės ištiktiems asmenims, 
kai yra padidėjusi savižudybės rizika.

Psichiatrijos slaugytojai 

Vyriausioji slaugytoja Regina Kulbo-
kienė daugiausia laiko skiria administra-
ciniam darbui – dokumentams valdyti, 
grafikams sudaryti, atostogoms planuoti, 
metadono programai koordinuoti, ryšiams 
su administracija ir kitomis institucijomis. 
Kiti slaugytojai taip pat daug darbo laiko 
skiria medicininei dokumentacijai tvarky-
ti (ambulatorinės kortelės, apskaitos lapai, 
siuntimai į Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybą, dispanserinių formų ir 
daugiau nei 20 žurnalų pildymas, ataskaitų 
sudarymas). Taip pat jie dirba slaugos pos-
te (kraujospūdžio matavimas, informacijos 
teikimas pacientams, tvarkos palaikymas 
koridoriuje, ryšio palaikymas su gydytojais 
ir kita), prižiūri pacientus, užtikrina, kad 
jie laiku patektų pas gydytojus, organizuo-
ja skubiąją pagalbą, keičiasi informacija su 
kitoms psichiatrinės pagalbos įstaigomis. 
(6 lentelė) Darbo apskaita padeda supras-
ti, kokias paslaugas ir užduotis atlieka slau-
gytojai. Nuo 2008 m. apskaita supaprastin-
ta, labiau pabrėžiamas individualus darbas 
su pacientais, šeimos nariais. Šiuo metu 
dirba Almantas Černiauskas, Ramutė Ma-
žylienė, Nijolė Narušienė ir Česlava Šimko-
vič. Nuo 2015 metų darbo apskaita vyks-
ta pagal kompiuterinę informacinę sistemą 
„M.E.D.I.S“, atsisakyta žurnalų pildymo. (7 
lentelė)

Socialiniai darbuotojai

Socialiniai darbuotojai centre pradėjo 
dirbti nuo 1999 metų. Nuo 2007 metų jie vis 
daugiau laiko skiria pacientų konsultaci-
joms, komandiniam darbui, užimtumo te-
rapijai. Tačiau jiems vis dar lieka daug me-

Lietuvos 
Respublikos 
sveikatos 
apsaugos 
ministerija kuo 
skubiau turėtų 
nustatyti naują 
II lygio psicho-
somatinės 
konsultacijos 
įkainį.
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Darbo apžvalga ir rezultatai

6 lentelė. Antakalnio PSC slaugytojų darbas, 2002 ir 2007 m.

Eil. 
Nr.

Darbų sąrašas 2002 m 2007 m.

Iš viso  
valandų

  % Iš viso  
valandų

  %

1. Konsultanto darbas registratūroje 600 10.3 429 7

2. Procedūrinis kabinetas 341,40 5.8 402,30 6,6

3. Slaugos postas 1 408,20 24.1 1 682 27,8

4. Neatidėliotina hospitalizacija 3 0 8 0,1

5. Ryšiai su psichiatrijos įstaigomis 91,30 1.6 44,30 0,7

6. Poliklinikos susirinkimai 5 0 6 0,09

7. PSC susirinkimai 100,30 1.7 87,30 1,4

8. Kiti susirinkimai 11 0.2 7 0,1

9. Mokymosi seminarai 36,48 0.6 24 0,4

10. Med. dokumentacijos tvarkymas 1 781,50 30.5 1 859 30,7

11. Užimtumo terapija 2,30 0 3,30 0,05

12. Komandinis darbas su PSC darbuotojais 30,20 0.5 45 0,7

13. Paramos ir pagalbos bendrija 2 0 1,30 0,02

14. Darbas su kompiuteriu ruošiant 
metodinę medžiagą

150,20 2.6 13,30 0,2

15. Anketavimas 67,50 1.1 119 2

16. Paciento konsultavimas namuose 149,30 2.6 156 2,6

17. Kaimynų konsultavimas 2 0 3,30 0,05

18. Namiškių konsultavimas namuose 12,30 1.2 7 0,1

19. Paciento konsultavimas PSC 326,20 4.6 509,30 8,4

20. Namiškių konsultavimas PSC 18,30 0.3 18 0,3

21. Poliklinikos darbuotojų konsultavimas 7,30 0.1 2,30 0,03

22. Bendrosios praktikos gydytojų koman-

dos konsultavimas 
10,50 0.2 15,30 0,2

23. Konsultacijos telefonu 81,18 1.4 116 1,9

24. Projektų ruošimas (auditas) 12 0.2 16,30 0,3

25. Ketvirtinių ataskaitų rengimas 5 0.1 20 0,3

26. Programiniai darbai 35,20 0.6 17,30 0,3

27. Med. pažymėjimų rašymas 113,30 1.9 81 1,3

28. Metadono programa 0 0 182,30 3

29. Dokumentų pristatymas medicinos 
socialinės ekspertizės komisijai

69,20 1.2 0 0

30. Kasdieninio darbo aprašymas 219,53 3.8 166,48 2,7

Iš viso per mėnesį dirbta valandų 5 830,49 6 044,18
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7 lentelė. Antakalnio PSC slaugytojų darbas, 2015 m.

Injekcijos MMSE, Blessedo 
skalės

MMSE, Blessedo
namuose

Konsul-
tacijos PSC

Konsultacijos 
namuose

Iš viso

2 619 727 116 870 15 4 3471

60,2 proc. 16,7 proc. 2,7 proc. 20,0 proc. 0,3 proc. 0,7

8 lentelė. Antakalnio PSC socialinių darbuotojų ataskaita, 2007 m.

Eil. 
Nr.

Paslaugos pavadinimas Iš viso 
(val.)

Proc.

1. Konsultacijos PSC 1 738,9 29,3

2. Problemų sprendimas, konsultacijos namuose 360,6 6,1

3. Pagalba tvarkant soc. dokumentus 299 5

4. Užimtumo paslaugos, projektinė veikla 537,2 9,1

5. Ryšiai su soc. ir kt. institucijomis 541,5 9,1

6. Neveiksniųjų asmenų priežiūra, globos kontrolė 153,8 2,6

7. Priverstinių pacientų priežiūra  37 0,6

8. Anketavimas, informacijos rinkimas apie socialines 
problemas

564 9,5

9. Komandinis darbas PSC 548,1 9,2

10. Kiti darbai 1 152,8 19,4

Iš viso dirbta val. per metus 5 932,9 100

9 lentelė. Antakalnio PSC socialinių darbuotojų darbo ataskaita, 2014–2015 m.

Eil. 
Nr.

Paslaugos pavadinimas 2014 m. 
paslaugų 
skaičius

2015 m. 
paslaugų 
skaičius

1. Pacientų problemų sprendimas PSC 1 203 1 435

2. Pacientų problemų sprendimas namuose 251 105

3. Neatidėliotinos pagalbos organizavimas, vykdymas 0 0

4. Neveiksniųjų pacientų globos stebėjimas ir kontrolė 54 53

5. Priverstinių pacientų stebėjimas ir kontrolė  266 201

6. Užimtumo paslaugos 955 598

7. Metadono programos pacientų stebėjimas ir kontrolė 102 98

Darbo apžvalga ir rezultatai

dicininės dokumentacijos darbų. Taip pat 
socialiniai darbuotojai rūpinasi ryšiais su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, socia-
linėmis tarnybomis, policija, teismais, mo-
kyklomis, psichiatrijos ir kitomis įstaigo-
mis. (8 ir 9 lentelės)

Antakalnio PSC dirbančios socialinės 
darbuotojos Sandra Pupelienė, Inga Tchi-
lišvili, Daiva Maldžiūtė (Mečinskienė), Vil-

ma Želnienė – specialistės, kurios stiprina 
į sveikatos priežiūros įstaigą besikreipian-
čio ar joje besigydančio asmens prisitaiky-
mo prie aplinkos sugebėjimus, atnaujina 
ryšius su bendruomene, padeda pacientui 
integruotis į visuomenę ir skatina pilnaver-
tiškesnį asmens socialinį funkcionavimą. 
Socialiniai darbuotojai individualiai ben-
drauja su pacientais, tvarko socialinius rei
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kalus. Taip pat jie gina pacientų intere-
sus, esant neatidėliotinoms indikacijoms 
organizuoja juridinę pagalbą, hospitali-
zaciją. Socialiniai darbuotojai organizuo-
ja užimtumo terapiją, nusiunčia asmenis į 
psichosocialinę, profesinę reabilitaciją, pa-
deda pasirinkti reikiamą įgūdžių stiprini-
mo ar ugdymo įstaigą. Jie sprendžia kilu-
sius konfliktus tarp pacientų ir jų artimųjų, 
konsultuoja apie įstatymus dėl socialinių 
garantijų bei lengvatų. Taip pat jie pade-
da tvarkyti globos, rūpybos, pensijos gavi-
mo bei kitus socialinius dokumentus. Soci-
aliniai darbuotojai, spręsdami socialines, 
buitines ir kitas pacientų problemas, ben-
dradarbiauja su šeimos gydytojais, slaugos 
specialistais, kitais sveikatos ir socialinės 
paramos priežiūros darbuotojais.

Gydymo metadonu laikotarpiu paci-
entai lankosi pas socialinius darbuotojus, 
konsultacijų metu stiprinama asmens sa-
vivertė, gebėjimas patiems spręsti savo 
problemas. Pakaitinio gydymo pradžio-
je socialiniai darbuotojai įvertina pacien-
tų socialinę situaciją bei poreikius. Pacien-
tams jie kartu su gydytojais sudaro gydymo 
ir tyrimų planus, kuriuose yra numatomos 
konkrečios priemonės, padedančios siekti 
rezultatų. Gydymo ir tyrimų planuose fik-
suojami pacientų pokyčiai, pasiekti rezul-
tatai, atlikti tyrimai.

Priverstinio gydymo laikotarpiu soci-
aliniai darbuotojai surenka ir įvertina in-
formaciją apie pacientų socialinę situaciją. 
Visa tai apsvarsto specialistai kartu su be-
sigydančiu asmeniu, nustatomi psichoso-
cialinės reabilitacijos tikslai bei sudaromi 

individualus priemonių planai. Jei pacien-
tai nepasirenka jiems tinkamo užsiėmimo, 
siūlomos užimtumo paslaugos Antakalnio 
PSC ar dienos centre. Taip pat užmezga-
mas ryšys su darbo birža, skatinama darbi-
nė veikla, dienos užimtumas.

Socialiniai darbuotojai susiduria su 
įvairiomis problemomis. Jiems trūksta su-
pervizijų ir kvalifikacijos kursų. Taip pat 
nėra veikiančios bendros sistemos, užtikri-
nančios patekimo pas probleminius, vie-
nišus, ligai nekritiškus, į namus neįsilei-
džiančius pacientus. Socialinių darbuotojų 
nuomone, skatinamųjų paslaugų įdiegi-
mas apmokant specialistams ne tik už pri-
sirašiusių asmenų teritorijoje skaičių, bet ir, 
tarkime, asmenų, įtrauktų į psichosocialinę 
reabilitaciją, skatintų specialistų motyvaci-
ją, aktyvumą ir našumą. Skatinamosios pa-
slaugos kol kas numatytos tik gydytojams 
ir slaugytojams. Tai viena iš priežasčių, ko-
dėl paciento išlaikymo bendruomenėje sis-
tema veikia silpnai. Reiktų ją stiprinti nau-
jomis programomis, į kurias būtų įtraukta 
tiek savivaldybė, tiek nevyriausybinės or-
ganizacijos, tiek psichikos sveikatos centrų 
darbuotojai. Tik iki galo išnaudojus šiuos 
resursus turėtų būti sprendžiamas pacien-
tų institucionalizavimas.

Programos ir projektai

2008 m. Antakalnio PSC vykdė Vilniaus 
savivaldybės finansuojamą programą „Psi-
chikos ligomis sergančių pacientų, augi-
nančių nepilnamečius vaikus, socialinių 
įgūdžių ugdymas jų aplinkoje“. Tais pačiais 

Gyd. psichiatrės: 
Reda Račkauskienė, 
Danutė Vyta Garalavičienė,
vyr. slaugytoja Regina Kulbokienė, 
psichologės Jolanta  Skrebienė ir 
Lina Kalinauskienė, 
slaugytoja Ramutė Mažylienė, 
soc. darbuotoja Vilma Želnienė 
ir kiti Antakalnio PSC 
kolektyvo nariai 

Centro etatų 
skaičius 
priklauso ne tik 
nuo registruotų 
pacientų, bet ir 
nuo administra-
cijos palankumo 
bei centro 
 veiklos svarbos 
poliklinikos 
mastu.
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metais centras vykdė Europos komisijos fi-
nansuojamą projektą „Vaikų ir paauglių 
psichikos sveikata padidėjusioje Euro-
pos Sąjungoje: efektyvių politikų ir prakti-
kų sukūrimas“ (angl. Child and Adolescent 
Mental Health in Europe: Infrastructures, 
Policy and Programmes).

Nuo 2003 m. iki šiol vykdoma metado-
no programa.

Praėjusiais metais pradėtas vykdyti pro-
jektas „Jaunimui palankių sveikatos prie-
žiūros paslaugų teikimo modelio įdiegi-
mas Vilniaus miesto savivaldybėje“, kurio 
partneriai yra Vilniaus miesto savivaldy-
bė, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, 
Lietuvos medicinos studentų asociacija bei 
Norvegijos Integruotos priežiūros ir tele-
medicinos centras (angl. Norwegian Centre 
for Integrated Care and Telemedicine). Šio 
projekto vadovė yra Lina Kalinauskienė.

Projektu siekiama prisidėti prie 14–29 
metų jaunimo psichinės sveikatos ir gyve-
nimo kokybės gerinimo. Antakalnio po-
liklinikoje yra įkurtas Jaunimui palankių 
sveikatos priežiūros paslaugų koordinaci-
nis centras, kuriame teikiama psichologinė 
pagalba savižudybės riziką turintiems jau-
nuoliams bei riziką tapti priklausomiems 
nuo psichoaktyvių medžiagų turintiems 
asmenims.

Antakalnio PSC darbuotojai prisideda 
prie internetinio projekto „Jaunimo svei-
katos tinklas“ kūrimo. Projekto svetainė 
http://sveikatostinklas.lt nuolat pildoma 
informacija, susijusia su jaunimo psichikos 

Dienos stacionaro 
relaksacijos kabinetas

sveikata. Mūsų centras kartu su Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto bei Norve-
gijos Telemedicinos centro ekspertais ku-
ria pagalbos sau programas, kuriomis jauni 
žmonės galėtų savarankiškai arba kartu su 
profesionalais spręsti psichologines proble-
mas. Šios programos bus skelbiamos mi-
nėtoje svetainėje. Jos bus skirtos klinikinės 
depresijos bei priklausomybės nuo psicho-
aktyvių medžiagų prevencijai.

***
Apibendrinant ambulatorinės psichia-

trijos trisdešimtmetį (1985–2015 m.) galima 
įžvelgti šiuos privalumus: pasikeitė gydy-
mo aplinka, atsirado naujų vaistų, pacien-
tai turi teisę rinktis gydymą bei gydytoją, 
atsirado privati psichiatrija, privatus psi-
choterapijos tinklas.

Tačiau išlieka nemažai trūkumų. Įsaky-
mų draudimai paliečia per didelę žmonių 
grupę. Apie dešimtmetį beveik nesikeičia 
I lygio paslaugų finansavimas ir atlygini-
mai. Keista pacientų teisė pasirinkti no-
rimą psichikos sveikatos centrą už 3,61 € 
metinį įkainį. Šiems pacientams kompen-
suojamieji vaistai per mėnesį gali kainuoti 
tūkstančius eurų, jie išskaičiuojami iš cen-
trui skiriamų lėšų (apie 90 pacientų iš kitų 
teritorijų jau pasirinko mūsų centrą). Taip 
pat išlieka per didelis gydytojo darbo krū-
vis, etatus reikėtų didinti iki 1 gydytojo 15 
tūkst. gyventojų. II lygio psichiatrijos įkai-
nis neadekvatus, o slaugytojų darbe reikia 
svarbaus pakeitimo – leisti jiems savaran-
kiškai išrašyti receptus.

Dienos stacionaro 
užimtumo kabinetas

Darbo apžvalga ir rezultatai

Antakalnio PSC 
darbuotojai 
prisideda prie 
internetinio 
projekto 
„Jaunimo 
sveikatos 
tinklas“ 
kūrimo.
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Rokiškio psichiatrijos 
ligoninės raida

Algimantas Liausėdas
všĮ Rokiškio psichiatrijos 
ligoninės direktorius

Darbo apžvalga ir rezultatai

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje nuolatos tobulinamas gydymo ir socia-
linių paslaugų teikimo procesas. Mes siekiame, kad pacientai gydymo 
metu įgytų kuo daugiau įgūdžių ir žinių, kuriomis galės pasinaudoti kas-
dieniame gyvenime. Šiuo tikslu kuriame daug ambicingų planų ateičiai, 

glaudžiai bendradarbiaujame su teigiamos patirties turinčiomis ligoninėmis kito-
se pasaulio šalyse. Planuojame plėtros priemones, kurios pagerins ne tik teismo 
psichiatrijos pacientų gyvenimo kokybę, mažins jų socialinę atskirtį, bet ir ga-
rantuos didesnį visuomenės saugumą. Viso to nebūtų be ilgų metų įdirbio ir kar-
tu nueito kelio su puikiais gydytojais, savo srities profesionalais.

Respublikinė Rokiškio psichoneurolo-
ginė ligoninė savo veiklą pradėjo 1974 m. 
rugsėjo 13 d. Tais laikais Lietuvoje buvo di-
dinamas psichiatrijos lovų skaičius ir 7 
hektarų plotą užimančios ligoninės staty-
bai buvo skirta 3,2 milijono rublių. Ligoni-
nė buvo statoma pagal tipinį Maskvos gy-
dymo įstaigoms skirtą projektą – iš viso 
pagal tokį projektą tuometinės Sovietų Są-
jungos teritorijoje pastatytos 5 ligoninės. 
Artimiausia jų šiuo metu veikia kaimyninė-
je Latvijoje.

Naujos modernios ligoninės pastatų 
kompleksą tuo metu sudarė administraci-
nis pastatas ir 5 gydomieji korpusai, apa-
čioje sujungti tuneliais, o viršuje – galeri-
jomis. Pradėjusioje veikti ligoninėje buvo 
įrengta 500 lovų, atidaryti narkologijos, ne-
urologijos bei vaikų psichoneurologijos 
skyriai. Įrengti rentgeno, stomatologijos, 
elektrokardiografijos, elektroencefalogra-
fijos bei fizioterapijos kabinetai ir moderni 
laboratorija, kurioje buvo galima atlikti kli-
nikinius, biocheminius, bakteriologinius 
ir patohistologinius tyrimus. Pradėjo veik-
ti vaistinė, operacinis blokas, virtuvė ir net 
nuosava skalbykla. Taip pat ligoninėje buvo 
įrengta 200 vietų kino salė su stacionariu 
kino projektoriumi ir automatinė, su mies-
tu sujungta telefono stotis. Gydymo įstai-
goje tuo metu buvo keleivinis ir krovininis 
liftai, 50 elektrinių laikrodžių, kirpykla, bi-
blioteka, bufetas. Veikė dirbtinė ir natūra-

li ventiliacija.
 Kalbant apie ligoninės raidą svarbu pa-

minėti gydytojus, be kurių nebūtų ir da-
bartinių rezultatų. Pirmasis vyriausiojo 
gydytojo pareigas pradėjo eiti gydytojas ne-
urologas Antanas Judickas (1974–1978 m.), 
o vyriausia medicinos seserimi buvo pa-
skirta Danutė Stanienė (1974–2015 m.). Tuo 
metu ligoninėje dirbo 500 darbuotojų – 40 
gydytojų, 150 medicinos seserų, taip pat 
sanitarai, ūkio darbininkai ir administra-
cijos personalas. Nuo 1978 m. gegužės 31 d. 
ligoninės vyriausiuoju gydytoju buvo pa-
skirtas Kazimieras Kęstutis Maselis (1978–
1991 m.).

Ligoninėje 1975 m. pradėjo dirbti gydy-
tojai J. Bielinis (dirbo iki 1980 m.), A. Protas 
(dirbo iki 1996 m.), I. Bartkuvienė (dirba iki 
šiol), L. Grinienė (dirba iki šiol), E. Mikaliū-
nas (dirbo iki 1989 m.), E. Grinius (dirbo iki 
2005 m.), V. Kemeklis (dirbo iki 1986 m.), H. 
Jūrevičienė (Bieliūnienė, dirba iki šiol), K. 
Lebedžinslienė (dirbo iki 1983 m.), I. Bori-
sova (dirbo iki 1978 m.) bei kiti.

Vėliau prie gydytojų kolektyvo prisijun-
gė Z. Judickienė (1976–1995 m.) V. Daudž-
vardaitė (Marcinkonienė, nuo 1976 m., dir-
ba iki šiol), D. Kaminskienė (1976–1977 m.), 
K. K. Maselis (1976–1991 m.), R. Bandžiulie-
nė (nuo 1976 m., dirba iki šiol), V. Žukaus-
kas (1976–1979 m.), P. Jusaitis (1977–1978 
m.), E. Labut (1977–1983 m.), P. Navašinskas 
(1977–1983 m.), R. Pipinytė (1978–2013 m.), 

Jolanta Navickienė
všĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,
psichosocialinės reabilitacijos 
skyriaus vedėja
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V. Stragienė (1978–2007 m.), V. Šiaučiulis 
(nuo 1979 m., dirba iki šiol), B. Sinkevičienė 
(1979–1999 m.) bei kiti.

Ligoninėje ilgai dirbo psichologai O. 
Martinkienė (1976–1995 m.), R. Bulovas 
(1979–1980 m.), mokytojai B. Baranauskie-
nė (1976–1978 m.), L. Mikalkėnienė (1976–
1994 m.), A. Pagirienė (1976–2015 m.), V. 
Gervienė (1977–2015 m.), V. Bakutis (1978–
2002 m.) ir kiti.

Pirmasis ligonis į ligoninę buvo pagul-
dytas 1975 m. gegužės 19 d. Vėliau, iki metų 
pabaigos, gydėsi 900 pacientų. Ligoninė 
aptarnavo 11 aplinkinių rajonų ir Panevė-
žio miestą, o 2 narkologijos skyriai (vienas 
jų įkurtas Sėlynės k. Rokiškio r.) – Panevė-
žio ir Šiaulių zonas. Nuo ligoninės atidary-
mo hospitalizacijų skaičius kasmet didė-
jo: 1976 m. jau gydėsi 2629, 1977 m. – 2914, 
1978 m. – 2996 pacientai.

Ilgai dirbantys darbuotojai gerai prisi-
mena ligoninės veiklos pradžią ir aplinkos 
tvarkymą. Anot gydytojos Rūtos Bandžiu-
lienės, „šalia ligoninės patys, t. y. darbuo-
tojai ir pacientai, sodinome pušis, maume-
džius, sidabrinius klevus, į Velniakalnio 
pusę pasodinome apie 100 obelų ir kriau-
šių, o prie pat ligoninės įrengėme rožy-
nus...“ Bendromis jėgomis šalia ligoninės 
išdygo sodas ir pušynas.

Siekiant padėti žmonėms spręsti ky-
lančias šeimynines problemas ir sumažin-
ti skyrybų skaičių, 1978 m. prie ligoninės 
įsteigtas Psichohigienos ir šeimyninių san-
tykių kabinetas, kuriam vadovavo vyr. gy-

Rokiškio
psichiatrijos ligoninės
sveikatingumo centras

dytojo pavaduotojas gydymo reikalams 
Patricijus Jusaitis (1977–1978 m.). Psichote-
rapeutas padėjo gyventojams objektyviai 
įvertinti tarpusavio santykius, bendromis 
jėgomis rasti išeitį iš susidariusių padėčių. 
Šio kabineto ypatumas – konsultacijos teik-
tos anonimiškai, klientams nebuvo pildo-
mi jokie medicininiai dokumentai. Apsi-
lankymai kabinete buvo laikomi kliento ir 
psichoterapeuto paslaptimi. 

Medikamentinio gydymo metu buvo 
taikoma tais laikais labai populiari, vadi-
namoji darbo terapija – pacientus vežda-
vo dirbti į kolūkius, jie ligoninės šiltnamyje 
augino gėles ir daržoves arba dirbo įreng-
tose specialiose dirbtuvėse.

Gydytojų darbas buvo derinamas su 
laisvalaikiu. Gydytoja Rūta Bandžiulienė 
prisimena: „Buvome jauni – daug keliavo-
me, ėjome į turistinius žygius, plaukdavo-
me baidarėmis įvairiomis upėmis. 1986 m. 
maršruto ilgis Ventos upe siekė net 90 km. 
Dažnai vykome į įvairias ekskursijas, ap-
lankėme daug Lietuvos ir kitų Sovietų Są-
jungos respublikų miestų – Minską, Kijevą, 
Taliną, Leningradą, Tbilisį, Batumį, Mas-
kvą, Pskovą, Odesą, kitus, lankėmės užsie-
nyje – Lenkijoje.“ 

Pasak R. Bandžiulienės, ligoninėje buvo 
populiarūs sporto renginiai, ypač žiemos 
laikotarpiu. Aktyvia veikla pasižymėjo mo-
terų ansamblis – organizavo dramos ir šo-
kių pasirodymus. Darbuotojų kolekty-
vas visuomet minėdavo didžiąsias metų 
šventes.

Darbo apžvalga ir rezultatai

Nauja ir tuo metu 
moderni ligoni-
nė buvo populia-
ri ir negalėjo pri-
imti visų norinčių 
gydytis.
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Rokiškio psichiatrijos ligoninės
sporto salė 

Nuo 1980 m. gretas papildė puikūs 
gydytojai – J. Meškelė, P. Aukštuolis, T. 
Chadyšas, L. Azarčenkova. Jie ligoninėje 
darbuojasi iki šių dienų.

Nauja ir tuo metu moderni ligoninė 
buvo populiari ir negalėjo priimti visų no-
rinčių gydytis. 1981 m. sausio 8 d. laikraš-
tis „Spalio vėliava“ kalbino Eugenijų Mika-
liūną, kuris komentavo tų laikų aktualijas: 
„Respublikinėje Rokiškio psichiatrinėje li-
goninėje kasmet gydosi vis daugiau ligonių, 
sergančių neurozėmis bei į jas panašiomis 
būsenomis, sukeltomis kitų somatinių su-
sirgimų. (...) Kadangi rudenį, žiemą ir pa-
vasarį dažniausia šios ligos paūmėja – visų 
norinčių priimti negalime. Susidaro eilė, 
pacientai registruojami pas vyr. gydyto-
jo pavaduotoją gydymo reikalams. Vėliau 
pranešama, kada atvykti į ligoninę.“ 

1981 m. įvestas pirmasis medicinos se-
sers (medicinos felčerio) socialinei pagal-
bai etatas. Socialines paslaugas pradėjo 
teikti medicinos sesuo D. Seiliuvienė.

Požiūrio keitimasis

Praėjusio amžiaus devintąjį dešimtme-
tį keičiantis politinei situacijai pasikeitė ir 
požiūris į priverstinį ligonių gydymą. 1991 
m. gegužę laikraštis „Spalio vėliava“ kalbi-
no Sveikatos apsaugos ministerijos Medi-
cinos departamento Medicinos pagalbos 
skyriaus gydytoją konsultantę psichiatri-
jai Oną Grimalauskienę, kuri pakomenta-
vo tuo metu buvusią situaciją: „Iki 1988 m. 

visuomenei pavojingi ligoniai buvo laikomi 
specialiose TSRS vidaus reikalų sistemos 
psichiatrijos ligoninėse. Įsikišus Tarptau-
tiniam Žmogaus teisių gynimo komitetui, 
tos ligoninės perduotos Sveikatos apsau-
gos ministerijai. Lietuvoje tokio tipo ligo-
ninės nebuvo apskritai. Psichikos ligomis 
sergantys ligoniai, padarę nusikaltimą, gy-
dyti buvo gabenami į Rusijos Federaciją – 
Černiachovsko arba Kazanės psichiatrijos 
ligonines. Dabar atėjo laikas jais pasirūpin-
ti patiems. Vyriausybė priėmė atitinkamą 
nutarimą, parengtas apsauginių įrenginių 
projektas. Naujoji įstaiga būtų ne kalėji-
mas, tai paprasčiausias psichiatrinės ligo-
ninės skyrius. Rokiškio psichiatrijos ligo-
ninėje yra penki korpusai. Taigi vieną iš 
tų korpusų žadama aptverti mūrine tvo-
ra, įrengti pasivaikščiojimo kiemelius. Lie-
tuvai pakanka 100–200 lovų. Numatoma 
įrengti mažas palatas 3–5 asmenims. Šiuo 
metu ligoninėje įrengtas siuvimo cechas. 
Tačiau tuščių patalpų dar yra. Salės, perė-
jimo galerijos, didžiulė fojė. Šalia ligoninės 
– laukai žemės darbams. Taigi alternatyvų 
Rokiškiui nėra.“

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. 
gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 566 „Dėl spe-
cialiojo psichiatrijos skyriaus įsteigimo“ 
nusprendė ligonius, padariusius visuome-
nei pavojingas veikas ir teismo pripažin-
tus nepakaltinamais, gydyti Lietuvos res-
publikos teritorijoje. 1991 m. lapkričio 18 d. 
ligoninės Vyriausiuoju gydytoju buvo pa-

Rokiškio psichiatrijos ligoninės 
administracinis pastatas, 2015 m.
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Gydytojai – 
psichiatrai:

B. Laškovas, 
E. Mikaliūnas, 

K.K. Maselis,
M. Kašėta 

(neuropatologas) ir 
P. Navašinskas
1977– 1978 m.

skirtas gydytojas psichiatras Kęstutis Mi-
kučionis, jis ligoninei vadovavo iki 1996 m. 
Buvusią situaciją naujasis ligoninės vado-
vas komentavo laikraščiui „Gimtasis Rokiš-
kis“: „Praėjusių metų rudenį respublikinės 
Rokiškio psichiatrijos ligoninės vienas iš 
korpusų buvo uždarytas, darbuotojai ir li-
goniai išskirstyti po kitus skyrius, pradėta 
įgyvendinti tai, dėl ko taip ilgai buvo disku-
tuota, ginčytasi, ne sykį sakyta „ne“ – susti-
printo režimo psichiatrijos skyriaus staty-
bai. Šalies Vyriausybė nusprendė, kad toks 
skyrius turi būti Rokiškyje, o ne kur kitur. 
Sustiprinto režimo gydymo Lietuvoje da-
bar reikia 120 ligonių. Apie 50 lietuvių tebė-
ra Černiachovske (Kaliningrado sritis). Jie, 
suprantama, bus grąžinti į Lietuvą. Ne kie-
kviename rajone tokia yra – Rokiškio psi-
chiatrijos – vienintelė Respublikoje – tipi-
nė ligoninė. Kitos įsikūrę nepritaikytose 
patalpose. Mes gydome 10 aplinkinių ra-
jonų žmones. Ligoninėje dirba 18 psichia-
trų, 1 psichologas, 1 terapeutas, 1 stomato-
logas, 1 funkcinės diagnostikos gydytojas, 
2 sociologinės reabilitacijos specialistai bei 
vidurinysis ir aptarnaujantis personalas. 
Juk apie vieno ligonio psichikos būklę turė-
tų spręsti brigada: psichiatras, psichologas, 
psichoanalitikas, sociologas. Kol kas taip 
nėra... Išleidžiame iš ligoninės biologiš-
kai sveiką, išgydytą žmogų. O jis sugrįžęs 
namo patenka į tą pačią aplinką ir vėl turi 
griebtis medikamentų. Užsienyje žmogui 
vėl išmokti gyventi kolektyve padeda soci-
alinės reabilitacijos specialistai. Pas mus 

taip pat dabar stengiamasi ligoninės sąly-
gas priartinti prie namų, šeimos. Išmokti 
gyventi be vaistų labai svarbu.“

Specialaus režimo psichiatrijos skyrius

1994 m. ligoninėje įkurtas 110 lovų spe-
cialaus režimo psichiatrijos skyrius. Į ligo-
ninę perkelti visi Lietuvos pacientai iš Čer-
niachovsko. Nuo to laiko šiame skyriuje 
sustiprinto ir griežto stebėjimo sąlygomis 
gydomi nusikaltimus padarę psichikos li-
goniai. O bendro stebėjimo sąlygomis ligo-
niai buvo gydomi visos šalies bendro tipo 
psichiatrijos ligoninėse pagal gyvenamą-
ją vietą.

Nuo 1994 m. medicinos sesers ir me-
dicinos felčerio etatai pakeisti į socialinių 
darbuotojų, socialines paslaugas ligoninės 
pacientams pradėjo teikti V. Redeckienė ir 
V. Chadyšienė. Nuo 1995 m. ligoninėje pra-
dėjo dirbti pirmoji socialinio darbo studi-
jas baigusi specialistė J. Navickienė. 1996 
m. birželio 26 d. Respublikinės Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės vyriausiuoju gydy-
toju vėl paskirtas Antanas Judickas, jis ligo-
ninei vadovavo iki 2003 m. 

1997 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos ministerijos įsa-
kymu Nr. 496 „Dėl Sveikatos apsaugos mi-
nisterijai pavaldžių biudžetinių įstaigų 
reorganizavimo į viešąsias sveikatos prie-
žiūros įstaigas“ Respublikinė Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninė reorganizuota į viešą-
ją įstaigą – Rokiškio psichiatrijos ligoninę. 
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Tais pačiais metais ligoninę vizitavę Tarp-
tautinės kalėjimų medicinos tarnybos eks-
pertai rekomendavo reorganizuoti privers-
tinai gydomų pacientų skyriaus veiklą.

Ligoninės restruktūrizacija

Siekiant pagerinti priverstinio psichikos 
pacientų gydymo situaciją, 2001 m. spalio 
16 d. organizuotame tarpžinybiniame pa-
sitarime dalyvavo įvairių tarnybų atsto-
vai. Šio pasitarimo dalyviai konstatavo, kad 
priverstinai gydomų pacientų skyriaus fi-
nansavimas neužtikrina ligonių gydymo 
ir jų apsaugos padalinio išlaikymo, nega-
rantuoja patikimos visuomenės apsaugos. 
Tarnybų atstovai numatė ateities veiklos 
gaires. Vėliau priverstinio gydymo organi-
zavimo problemos nagrinėtos Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos, Finansų, 
Sveikatos komitetuose. Gydymo tvarkos ir 
pacientų apsaugos bei priežiūros reikalavi-
mus sprendė Vidaus reikalų ir Sveikatos ap-
saugos ministerijų sudaryta bendra darbo 
grupė.

Galiausiai 2002 m. buvo nutarta Rokiš-
kio psichiatrijos ligoninėje sutelkti visus 
priverstinai gydomus respublikos pacien-
tus. Šiuo tikslu sudarytas ligoninės re-
konstrukcijos investicinis projektas, kuris 
numatė 270 vietų modernią priverstinai gy-
domų pacientų įstaigą. Tais pačiais metais 
glaudžiai bendradarbiaujant su visuome-
nine organizacija „Ženevos iniciatyvos psi-
chiatrijoje“ pradėta rengti projektą „Teis-
mo psichiatrijos paslaugų reorganizavimas 
Lietuvoje“. Buvo numatyta pradėti perso-
nalo, dirbančio su šiais pacientais, moky-
mus ir įdiegti darbuotojų ruošimo progra-
mas. Projektas taip pat buvo orientuotas į 
pacientų reabilitacijos organizavimą, in-
dividualių gydymo planų sudarymą, už-
imtumo veiklos organizavimo pagrindų 
kūrimą. 2003 m. Rokiškio psichiatrijos ligo-
ninės steigėjo teises iš Panevėžio apskrities 
administracijos perėmė Sveikatos apsau-
gos ministerija, o ligoninės vadovu paskir-
tas Algimantas Liausėdas. 

Siekiant sukurti šiuolaikinę, saugią ir 
humanišką paslaugų teikimo sistemą Lie-
tuvoje, 2004 m. pradėtas vykdyti tarptau-
tinis projektas „Teismo psichiatrijos pas-
laugų reorganizavimas Lietuvoje“. Šios 
reorganizacijos pagrindiniu tikslu numa-
tyta apsaugoti visuomenę nuo psichikos 
sutrikimų turinčių pažeidėjų, sudaryti mo-
dernias ir humaniškas gydymo sąlygas psi-

chikos sutrikimų turintiems pacientams, 
sukurti mechanizmus, kaip išėjusius iš li-
goninės pacientus saugiai integruoti į vi-
suomenę. Šis trijų ir pusės metų trukmės 
projektas vykdytas kartu su Lietuvos Res-
publikos sveikatos apsaugos ministerija, 
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu, 
Nyderlandų teisminės psichiatrijos kalėji-
mų departamentu FOBA, Amsterdamo uni-
versitetu ir tarptautine organizacija „Že-
nevos iniciatyva psichiatrijoje“. Bendros 
veiklos metu buvo gerinama ligoninėje gy-
domų pacientų socialinė ir materialinė pa-
dėtis, ligoninės personalas apmokytas dar-
bo su tokiais pacientais ypatumų.

Kokybiškos sąlygos ir profesinė 
reabilitacija

Ligoninės veikla palaipsniui tapo orien-
tuota į priverstinio gydymo ypatumus, per-
sonalas pradėjo dirbti multidisciplininės 
gydymo komandos metodu. Didelis dė-
mesys pradėtas skirti tam, kad ilgesnį lai-
ką ligoninėje išbuvę pacientai neprarastų 
socialinių įgūdžių, sugebėtų tinkamai pa-
sirūpinti patys savimi, nenutrūktų jų ry-
šiai su artimaisiais. Šiems pacientams rei-
kėjo rimtos socialinės reabilitacijos, kuriai 
vykdyti ligoninė neturėjo resursų. Tokia 
galimybė atsirado pasinaudojus Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis – ap-
leistame ligoninės patologinės anatomijos 
pastate 2006 m. kovo 6 d. atidarytas Užim-
tumo ir socialinės reabilitacijos centras. Jo 
pagrindinis tikslas – pagalba pacientams 
pasiruošti grįžti į visuomenę, ugdant kas-
dienio gyvenimo bei socialinius įgūdžius. 
Užimtumo ir socialinės reabilitacijos cen-
tre įrengtos keramikos, bendravimo, rank-
darbių ir dailės studijos, kompiuterių klasė, 
maisto ruošos bei buitinės higienos kam-
bariai. Šiame centre socialinės paslaugos 
buvo prieinamos ne tik ligoninės pacien-
tams, bet ir psichikos negalią turintiems 
rajono gyventojams.

Nuo 2007 m. sutelktas visas Lietuvo-
je vykdomas stacionarinis priverstinis gy-
dymas bendro, sustiprinto ir griežto stebė-
jimo sąlygomis. Ligoninė vienintelė šalyje 
įgijo specialiosios psichiatrijos licenciją, čia 
buvo perkelti visose kitose ligoninėse pri-
verstinai gydyti pacientai.

Socialinis Europos modelis įpareigo-
ja investuoti į žmonių gabumus ir kovoti su 
socialine atskirtimi. Juo vadovaujantis ne-
pakaltinami asmenys – teismo psichiatrijos 
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pacientai – turi turėti lygias galimybes bei 
teisę naudotis visais visuomenės ištekliais: 
tobulėti, mokytis bei integruotis į darbo 
rinką. Siekdama didinti nepakaltinamų as-
menų darbingumą ir profesinę kompeten-
ciją, 2008 m. ligoninė pradėjo įgyvendin-
ti projektą „Neįgaliųjų (teismo psichiatrijos 
pacientų) galimybių dalyvauti darbo rin-
koje didinimas, plėtojant profesinės reabi-
litacijos paslaugas Rokiškio psichiatrijos li-
goninėje“. Jį įgyvendinus pacientams buvo 
sudaryta galimybė mokytis pagal neforma-
lias profesinio mokymo programas – meno 
dirbinių iš odos gamintojo, buitinio pas-
laugų teikėjo, statybininko padėjėjo, kom-
piuterio pagrindų vartotojo, internetinio 
puslapio kūrėjo bei floristo.

Šiomis dienomis ligoninė yra vieninte-
lė psichiatrijos įstaiga šalyje, teikianti pro-
fesinės reabilitacijos paslaugas priverstinai 
gydomiems pacientams. Gydymosi ligo-
ninėje metu teismo psichiatrijos pacientai 
gali įgyti ne tik vidurinį išsilavinimą, bet 
ir specialybę, o pasibaigus priverčiamųjų 
medicinos priemonių taikymui staciona-
re ieškoti vietos darbo rinkoje pagal gautus 
įgūdžius. Profesinės reabilitacijos paslau-
gas teikia profesijų mokytojai, socialiniai 
darbuotojai ir psichologai, turintys šiam 
darbui būtinų žinių ir įgūdžių.

Paskutinis dešimtmetis

Siekiant kokybiškesnių paslaugų bei įs-
taigos veiklos tobulinimo ligoninėje 2009–
2011 m. vyko projektas „Sveikatos priežiū-
ros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų 
kokybės gerinimas keliant darbuotojų kva-
lifikaciją“. Daugiau kaip 140 darbuotojų tu-
rėjo galimybę patobulinti profesinę kvalifi-
kaciją, buvo sukurtos 365 mokymų vietos, 
mokymus specialistai rinkosi iš 80 temų.

2010–2012 m. ligoninėje vyko projek-
tas „Socialinių paslaugų plėtra Rokiškio 
ir Daugpilio psichiatrijos ligoninėse“. Tuo 
metu buvo sukurtos palankios sąlygos so-
cialinės reabilitacijos paslaugoms, skir-
toms psichikos neįgaliesiems, teikti. Šiam 
tikslui buvo pritaikyta ligoninės aplinka, 
įrengtos patalpos personalo mokymams, 
vyko teritorinio bei tarptautinio bendra-
darbiavimo ir pasidalinimo patirtimi ren-
giniai. Parengta „Floristikos ir aplinkos 
tvarkymo metodinė programa“, pagal kurią 
pacientams organizuojami užsiėmimai.

2011 m. ligoninėje savo veiklą pradė-
jo specialiosios psichiatrijos vaikų ir mote-

rų skyrius.
2012–2014 m. ligoninėje vyko projektas 

„Naujų inovatyvių paslaugų diegimas Ro-
kiškio ir Daugpilio psichiatrijos ligoninė-
se“. Buvo parengtos metodinės programos 
„Psichoedukacija psichosocialinėje reabi-
litacijoje“ bei „Fizinės sveikatos palaikymo 
ir fizinio aktyvumo skatinimo programa“. 
Šios programos taikomos partnerių ligo-
ninėse. Pacientų patogumui ir fiziniam la-
vinimui įrengtos lauko aikštelės su treni-
ruokliais, krepšinio aikštė. Projekto metu 
organizuotos atrankinės sporto varžybos 
tarp ligoninės pacientų bei tarptautinės 
sportinės rungtynės – šachmatų turnyras, 
stalo teniso ir tritaškių metimo varžybos. 
Jose dalyvavo Rokiškio bei Daugpilio ligo-
ninių atrankinių varžybų nugalėtojai.

2014 m. gruodžio 16 d. Panevėžio vysku-
pijos vyskupas ordinaras L. Virbalas su Ro-
kiškio Šv. Mato parapijos klebonu dekanu 
E. Noviku ligoninėje pašventino naują ko-
plyčią, aukojo šventas mišias, laimino paci-
entus ir įstaigos darbuotojus. Dabar koply-
čioje religinės apeigos vyksta reguliariai, 
pacientai jas mielai lanko.

Galimybė laiku gauti kokybiškas pas-
laugas leidžia užkirsti kelią psichikos su-
trikimų progresavimui, užtikrina žmogaus 
sveikimą, darbingumo išsaugojimą bei grį-
žimą į visuomenę. 2013–2015 m. ligoninė-
je įgyvendintas projektas „Sveikatos pas-
laugų žmonėms su protine negalia plėtra ir 
gerinimas pasienio regionuose“. Partneriai 
– Daugpilio psichoneurologinė ligoninė 
(Latvija) ir Breslaujos regioninė psichiatri-
jos ligoninė „Slobodka“ (Baltarusija). Pro-
jektas skirtas šių trijų šalių regionų psichi-
kos negalią turintiems asmenims – gerinti 
jų gyvenimo kokybę, mažinti socialinę at-
skirtį ir stigmatizacijos lygį.

Įgyvendinus projektą ligoninėje buvo 
įrengtas sveikatingumo centras. Šiame 
centre savo veiklą pradėjo sveikos gyven-
senos ugdymo, buitinės higienos, higieni-
nių įgūdžių ugdymo, fizioterapijos, užkre-
čiamųjų ligų profilaktikos ir prevencijos, 
ryšių su visuomene palaikymo, fizinio ak-
tyvumo, masažo, odontologijos, elektro-
terapijos, ultragarso ir magnetoterapijos 
procedūrų kabinetai. Parengta „Psichikos 
sutrikimų turinčių asmenų sveikatos geri-
nimo strategija“.

Sveikatingumo centre teikiamos sveika-
tos priežiūros bei bendrosios sveikatos in-
tervencijos paslaugos. Teismo psichiatrijos 
pacientams sudarytos tokios pat gydymo ir 
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priežiūros sąlygos, kokias jie gautų specia-
lizuotose gydymo įstaigose. Įrengtas svei-
katingumo centras užtikrina pacientams 
prieinamą ir kokybišką asmens sveikatos 
priežiūrą, ugdo jų savarankiško gyveni-
mo ir prisitaikymo įgūdžius, suteikia būti-
ną globą ir priežiūrą bei leidžia integruotis 
į visuomenę. 

Ligoninė nėra bausmės atlikimo vieta

Ligoninės misija – priverstinių me-
dicininių priemonių taikymas specia-
laus stebėjimo sąlygomis visos Lietuvos 
psichikos ligoniams, padariusiems so-
cialiai pavojingas ar nusikalstamas vei-
kas ir teismo sprendimu pripažintiems 
nepakaltinamais.

Šiandien pagrindiniai įstaigos uždavi-
niai yra sveikatos priežiūros paslaugų or-
ganizavimas ir teikimas – priverstinai gy-
domų pacientų apsaugos ir priežiūros 
užtikrinimas, jų elgesio analizė, kontrolė 
ir korekcija, nusikaltimo pasikartojimo ri-
zikos vertinimas ir prognozė, priverstinai 
gydomų pacientų užimtumo ir kasdienės 
veiklos organizavimas. Taip pat vertini-
mo išvadų pateikimas teismams, individu-
alių rekomendacijų ir psichosocialinės re-
abilitacijos planų sudarymas iš ligoninės 
išrašomiems pacientams, metodinės, in-
formacinės ir konsultacinės pagalbos so-

cialiniams darbuotojams ir kitiems speci-
alistams teikimas bei organizavimas. Ne 
mažiau svarbūs uždaviniai – projektų ren-
gimas ir dalyvavimas kitų institucijų pro-
jektuose, bendradarbiavimas su kitomis įs-
taigomis ir specialistų ruošimas.

Šiuo metu pacientų gydymą ligoninė-
je organizuoja 441 darbuotojas – 24 gydy-
tojai, 22 socialiniai darbuotojai, kinezitera-
peutas, bibliotekininkė, ergoterapeutas, 6 
psichologai, 146 slaugos ir medicinos speci-
alistai, 178 pagalbinio personalo darbuoto-
jai, 60 Ūkio skyriaus pagalbinio personalo 
darbuotojų ir specialistai, dirbantys ne me-
dicininį darbą.

Ligoninėje veikia 8 klinikiniai sky-
riai, kuriuose vienu metu gali gydytis iki 
440 ligonių. 60 vietų Bendrosios psichiatri-
jos skyrius teikia pagalbą Rokiškio, Biržų, 
Anykščių, Zarasų ir Kupiškio rajonų gyven-
tojams. Visoje ligoninėje specialistų darbas 
su pacientais organizuojamas komandiniu 
principu. Po stacionarinio gydymo visiems 
gydytiems pacientams teikiamos rekomen-
dacijos ir sudaromas individualus tolimes-
nio gydymo ir reabilitacijos planas.

Daugiau informacijos apie Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninę rasite svetainėje http://
www.rpl.lt.

El. pašto adresai – a.liausedas@rpl.lt, 
j.navickiene@rpl.lt.

Rokiškio
psichiatrijos ligoninės
odontologijos 
kambarys 
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Aušra Senkuvienė 
rezidentė, vilniaus 
universiteto medicinos 
fakulteto psichiatrijos 
klinika

Renata Žakauskė 
rezidentė, vilniaus 
universiteto medicinos 
fakulteto psichiatrijos 
klinika

Ieva Viltrakytė 
gyd. vaikų psichiatrė, 
vilniaus universitetinės 
ligoninės santariškių 
klinikų filialo vaikų 
ligoninės vaiko raidos 
centras

Aldona Šileikaitė 
gyd. psichiatrė, 
Rokiškio psichiatrijos 
ligoninė

Laurynas Bukelskis 
gyd. psichiatras, 
vilniaus miesto 
psichikos sveikatos 
centras

Lietuvos Jaunųjų psichiatrų 
sekcija: istorija ir ateities 
perspektyvos

Lietuvos psichiatrų asociacijos (LPA) Jaunų psichiatrų sekcija veiklą pra-
dėjo 1997 m. Po 2 metų jai priklausė jau 43 nariai. Deja, organizacijoms 
retai pavyksta užtikrinti tolygią raidą. Todėl vėliau, reorganizuojant LPA, 
sekcija buvo panaikinta. Tokios veiklos aktualumas vėl ėmė augti 2010 

m., kai grįžęs iš Europos psichiatrijos rezidentų federacijos (angl. European Fe-
deration of Psychiatric Trainees, EFPT) forumo, vykusio Dubrovnike, Kroatijoje, 
apie rezidentų ir jaunųjų psichiatrų veiklą Europoje pasidalino Jonas Mikaliūnas.

Jam vadovaujant 2012 m. balandį Vil-
niuje buvo organizuota tarptautinė konfe-
rencija „Psichiatrijos rezidentūra: proble-
mos, teorija ir praktika“, kurioje dalyvavo 
svečiai ir pranešėjai iš Latvijos, Baltarusi-
jos bei dviejų Lietuvos psichiatrijos ligoni-
nių vadovai. Ilgas ir kruopštus darbas be-
sirengiant konferencijai veikiausiai ir buvo 
pagrindas atkurti Jaunųjų psichiatrų sek-
ciją. Žinoma, buvo daug ilgų svarstymų bei 
diskusijų apie organizacijos struktūrą, rei-
kalingumą, prasmę, tapatumą. Galiausiai 
2013 m. sausio 9 d. LPA posėdyje buvo pri-
tarta patenkinti prašymą dėl sekcijos atkū-
rimo. Prašymą pasirašė Judita Augėnaitė, 
Eglė Biliūtė-Rodinienė, Dalia Elena Micke-
vičiūtė, Jonas Mikaliūnas, Aldona Šileikaitė 
ir Laurynas Bukelskis. Laukė kitas svarbus 
etapas – parengti sekcijos nuostatus.

Jaunojo psichiatro apibrėžimas ir sek-
cijos tikslai

Rengiant nuostatus, be intensyvių tar-
pusavio diskusijų, buvo remtasi pasauline 
patirtimi. Toliau tęstas bendradarbiavimas 
su kolegomis iš kitų šalių, iš pradžių šie ry-
šiai užsimezgė EFPT ir Jaunųjų psichiatrų 
tinklo (angl. Young Psychiatrists’ Network, 
YPSNET) konferencijose. Pasirinktas Euro-
pos medicinos specialistų sąjungos (angl. 
European Union of Medical Specialists) pa-
teikiamas jaunojo psichiatro apibrėžimas. 

Jaunasis psichiatras yra psichiatrijos, 
vaikų ir paauglių psichiatrijos gydytojas re-
zidentas bei gydytojas psichiatras ir gydy-
tojas vaikų ir paauglių psichiatras, baigęs 
rezidentūrą ne vėliau kaip prieš 5 metus 
nuo baigimo arba ne vyresnis kaip 40 metų 
amžiaus.

Darbo apžvalga ir rezultatai
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Pagrindiniai sekcijos tikslai – vienyti 
Lietuvos gydytojus rezidentus ir jaunuosius 
gydytojus psichiatrus bei bendradarbiau-
ti tiek su nacionalinėmis, tiek su tarptauti-
nėmis organizacijomis. Akiračio plėtimas 
bei iniciatyvų skatinimas – taip pat svar-
bus siekis.

LPA Jaunųjų psichiatrų sekcijos nariu 
tampama pateikus prašymą. Valdymo or-
ganas – 5 narių valdyba, ji renkama bal-
sų dauguma vienerių metų kadencijai iš 
Jaunųjų psichiatrų sekcijos narių. Sekcijos 
pirmininkas renkamas iš valdybos narių. 
Pirmuoju laikinai einančiu pareigas pirmi-
ninku tapo Laurynas Bukelskis. 2014–2015 
m. pirmininke buvo Aušra Senkuvienė. 
Praėjusiais metais šias pareigas ėjo Rena-
ta Žakauskė. Šiemet išrinkta nauja valdyba, 
jos nariai – Renata Žakauskė, Sandra Vait-
kevičiūtė, Indrė Kotryna Pakutkaitė, Aušra 
Senkuvienė ir naujoji valdybos pirminin-
kė Ingrida Kazlauskaitė. Sekcijos nuosta-
tai buvo patvirtinti 2013 m. spalio 27 d. LPA 
posėdyje.

Susibūrus į organizaciją norėta nedel-
siant jungtis prie užsienio kolegų. Pagrin-
dinės organizacijos, į kurių veiklą įsiliejo 
LPA Jaunųjų psichiatrų sekcija, buvo fede-
racija EFPT ir tinklas YPSNET.

Europos psichiatrijos rezidentų 
federacija

EFPT – tai profesinė Europos psichia-

Lietuvos delegacija ketvirtajame 
YPSNET susitikime. 
Dešinėje – 
prof. H.Wahlberg. Vroclavas, 
Lenkija, 2014 m.

trijos rezidentų federacija, vienijanti naci-
onalines jaunųjų psichiatrų organizacijas, 
skatinanti bendradarbiavimą, profesi-
nius mainus, padedanti tobulinant nacio-
nalines rezidentūros programas. EFPT yra 
daugelio pasaulinių pirminių organizaci-
jų narė.

EFPT konferencija, kurioje stebėtojo 
teise dalyvavo pirmieji Lietuvos atstovai, 
vyko 2010 m. Dubrovnike, Kroatijoje. Nuo 
tada kasmet į ją vykdami mūsų šalies at-
stovai tęsia gražią tradiciją – tas pats žmo-
gus vienais metais vyksta kaip stebėtojas, 
lydimas jau anksčiau dalyvavusio kolegos, 
o kitais metais pats tampa delegatu ir pri-
siima daugiau atsakomybės tiek dėl atsto-
vavimo šaliai, tiek dėl jaunesnio kolegos 
globos. Taip užtikrinamas tęstinumas ir 
tiesiami nauji bendradarbiavimo tiltai. De-
legatas yra įpareigotas pristatyti metinį ša-
lies pranešimą apie svarbiausius pasieki-
mus, vykdomas veiklas bei iškeltus tikslus. 
Stebėtojo teise vykstantis asmuo taip pat 
yra pilnavertis konferencijos dalyvis, jis 
gali dalyvauti diskusijose ir darbo grupėse, 
siūlyti naujas iniciatyvas. EFPT, dabar tu-
rinti balsą ir aukščiausio lygio organizaci-
jose, daugeliui aktyvių, jaunų žmonių tam-
pa tramplinu į aukštesnius postus.

Nepaisant intensyvios darbotvarkės, 
visų pirma EFPT dvasia – tai smagus, jau-
kus buvimas draugiškame bendraminčių 
būryje! Rimtos paskaitos, diskusijos, dar-
bo grupių susirinkimai, atsiskaitymai bei 
naujos valdybos rinkimai puikiai dera su 

Sekcija pasirin-
ko Europos me-
dicinos speci-
alistų sąjungos 
pateikiamą jau-
nojo psichiatro 
apibrėžimą.
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asmeniniais pasidalijimais, užsimezgusia 
vaisinga draugyste.

Būtina išskirti 2013 m. EFPT forumą, 
vykusį Ciuriche, Šveicarijoje, kuriame Lie-
tuva griaudint audringoms sveikinimų 
ovacijoms buvo priimta į EFPT ir tapo ofici-
alia šalimi nare, turinčia balso teisę bei ga-
linčia kelti savo kandidatus į valdybą. Be to, 
šiame forume Lietuva gavo apdovanojimą 
už pasiekimus (angl. EFPT Award for Excel-
lence) – anksčiau minėtą 2012 m. Vilniuje 
organizuotą tarptautinę konferenciją „Psi-
chiatrijos rezidentūra: problemos, teorija ir 
praktika“. Tuomet Lietuvai atstovavo Aldo-
na Šileikaitė, Ieva Viltrakytė, Jovita Levčen-
kienė, Sigita Šolytė ir Renata Žakauskė.

Praėjusių metų EFPT forumas, vykęs 
Porte, Portugalijoje, įrodė, kad Lietuvos de-
legatai yra ne tik matomi bei girdimi, bet 
jais ir pasitikima. Vaikų ir paauglių psichi-
atrijos gydytoja rezidentė Ieva Viltraky-
tė buvo išrinkta į EFPT valdybą kaip vai-
kų ir paauglių psichiatrų atstovė (angl. CAP 
Representative).

Nors ne septynmyliais, tačiau užtikrin-
tais žingsniais skinamės kelią į pasaulį. Kas 
žino, gal ne taip toli ir kitas istorijos įskai-
tos taškas – EFPT forumas Lietuvoje? Kad 
tai būtų įgyvendinta, Lietuvos atstovas tu-
rėtų būti išrinktas kaip išrinktasis pre-
zidentas (angl. President Ellected). Tokiu 
atveju išrinktasis prezidentas metus laiko 
mokytųsi iš jau buvusio prezidento (angl. 
Past President) bei esamo prezidento (angl. 
President), kad tinkamai susitvarkytų su 
nauja atsakomybe.

Jaunųjų psichiatrų tinklas

Pirmasis tinklo YPSNET susitikimas 
vyko Vilniuje 2010 m. Tada dalyvavo 50 
jaunųjų psichiatrų iš dešimties valstybių. 
Susitikimai vyksta reguliariai ir kasmet 
pritraukia vis daugiau šalių bei dalyvių. Pa-
skutiniame YPSNET susitikime, vykusiame 
2015 m. Portochelyje, Graikijoje, dalyvavo 
157 dalyviai iš 38 pasaulio šalių.

YPSNET judėjimas yra panašus į EFPT, 
tačiau gerokai laisvesnis. Jame galioja de-
mokratijos principai, t. y. pasiūlymai – bal-
savimai. Susitikimai vyksta kas pusantrų 
metų toje šalyje, kuri balsų dauguma lai-
mėjo rinkimus. Čia nėra oficialių postų ir 
kone visa atsakomybė už organizavimą 
tenka šaliai – šeimininkei. Tačiau šiuolai-
kinės technologijos įgalina sujungti drau-
gėn organizacinio komiteto narius iš įvai-
riausių šalių ir pasidalinti darbais bendram 

labui. 
Verta paminėti, kad 2014 m. Vroclave, 

Lenkijoje, vykusio YPSNET susirinkimo 
metu gausiausia delegacija buvo iš Lietuvos 
(13 dalyvių), o Laurynas Bukelskis ir Jonas 
Mikaliūnas buvo organizacinio komite-
to nariais. Renata Žakauskė šiam komitetui 
priklausė 2016 m.

YPSNET turi išskirtinę savybę – prieš šį 
susitikimą paprastai vyksta profesoriaus 
Normano Sartorijaus lyderystės kursai, 
skirti būtent jauniesiems psichiatrams. Pa-
gal aukštus ir objektyvius atrankos kriteri-
jus atrenkama keliolika dalyvių, kurie kvie-
čiami dalyvauti intensyviuose trijų dienų 
trukmės kursuose. Jų metu kiekvienas 
būna priverstas į save ir kitus pažvelgti ki-
taip bei išgirsti neįkainojamų patarimų dėl 
ateities. Prof. N. Sartorijus (gimęs 1935 m.) 
ne veltui yra vadinamas vienu iškiliausių 
savo kartos psichiatrų. Tai ne tik išskirtinės 
erudicijos asmenybė, bet ir puikus orato-
rius bei nuostabus žmogus. Po sekinančių 
paskaitų ir diskusijų, kartais skaudokų ko-
legų grįžtamojo ryšio pastabų pristatant iš 
namų atsivežtus žodinį bei stendinį prane-
šimus, jo žmogiškas atsakas, taiklus sąmo-
jis būdavo pati geriausia moralinė atgaiva. 
Kasmet vis daugiau aktyvių ir entuzias-
tingų LPA Jaunųjų psichiatrų sekcijos na-
rių turi teisę didžiuodamiesi į savo gyve-
nimo aprašymus įrašyti, jog baigė prof. N. 
Sartorijaus lyderystės ir profesinių įgūdžių 
kursus (angl. „Leadership and professional 
skills development course directed by prof. N. 
Sartorius“).

Profesorius į kursus visada pasikviečia 
ne ką mažiau garbų kolegą. Dirbdami kartu 
jie savo pavyzdžiu parodo, kaip reikia skai-
tyti pranešimus, pirmininkauti konferen-
cijai, ieškoti publikacijų, ruošti mokslinius 
straipsnius. Nors jau daug kartų pasakojo-
me ir dalijomės įspūdžiais, tačiau darsyk 
norime pabrėžti, kiek daug įkvėpimo, pa-
tirties, pastiprinimo, ūgtelėjusios kompe-
tencijos ir motyvacijos jaunieji psichiatrai 
parsiveža iš šių kursų.

  Kalbant apie pasiekimus, 2012 m. ly-
derystės kursuose dalyvavusi Judita Augė-
naitė buvo apdovanota kaip geriausio sten-
dinio pranešimo autorė, o 2014 m. Ieva 
Viltrakytė – kaip geriausio žodinio praneši-
mo autorė.

Darbų tąsa

Apie lankytas konferencijas, užsimez-
gusias pažintis, išgirstas mintis kalbėta ir 
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rašyta plačiai, ne tik siauram ratui. Jaunieji 
psichiatrai skaitė pranešimus tarptautinė-
se ir respublikinėse konferencijose Lietuvo-
je bei kitose šalyse (A. Šileikaitė – „Ateities 
psichiatras – tai daugiau nei geras klini-
cistas“; R. Žakauskė – „Įvairios perspekty-
vos ir požiūriai psichiatrinės priežiūros sri-
tyje Lietuvoje“ (angl. „Different perspective 
and approach in psychiatric care in Lithu-
ania“); A. Senkuvienė – „Jaunųjų psichiatrų 
iššūkiai“; A. Senkuvienės paskaita policijos 
pareigūnams „Atsakingas vaistų vartoji-
mas“). Tinklaraštyje http://jauniejipsichia-
trai.lt/ publikuoti aktualūs straipsniai apie 
buvusius susitikimus, konferencijas, Euro-
pos medicinos specialistų sąjungos iškeltą 
„tobulo“ psichiatro viziją, apimančią sep-
tynias skirtingas kompetencijų sritis. Taip 
pat šioje svetainėje skelbiama informacija 
apie būsimas konferencijas.

Jaunieji psichiatrai diskutavo susitiki-
muose su psichikos sveikatos priežiūros 
srities specialistais iš užsienio šalių: psi-
chologu Davidu Bathory (JAV), profesoriu-
mi Wolfgangu Rutzu (Švedija), profesoriu-
mi  Jerkeriu Hansonu (Švedija), gydytojais 
psichiatrais Ingrida Venciūte-Raush (šiuo 
metu dirba Vokietijoje), Martynu Andri-
jevskiu, Andrew Puksčiu (šiuo metu dirba 
Jungtinėje Karalystėje). Vaisingos diskusi-
jos vyko ir susitikimuose su specialistais iš 
Lietuvos: profesoriumi Arūnu Germanavi-
čiumi, psichologe Vaiva Klimaite („Psicho-
logas ir psichiatras: žiūrime vienas į kitą ar 
žiūrime ta pačia kryptimi?“) bei Vilniaus 
universiteto docentu psichologu Evaldu 
Kazlausku („Ar neužmirštame kitos sveika-
tos pusės?“).

Profesines žinios aktyviai gilintos orga-
nizuojant seminarų ciklą somatinės medi-
cinos temomis su savo sričių gydytojais bei 
dalyvaujant kursuose apie įrodymais grįs-
tos medicinos informacijos paiešką. 

Tęsiama nuo 2010 metų gyvuojanti in-
tervizijų grupė, kurioje jaunieji psichia-
trai ir psichologai aptaria profesiškai ir / ar 
emociškai sudėtingesnius atvejus, dalina-
si patirtimi bei profesiniu palaikymu. Taip 
pat toliau vyksta nuolatinis dalijimasis in-
formacija apie konferencijas, mokymus, se-
minarus, kursus. Be abejo, nepamirštamas 
ir neformalus tarpusavio ryšių stiprinimas. 
Daug malonių prisiminimų išlikę iš kavos 
bei vyno degustacijų, Vasaros ligoninėje 
vykusių reguliarių susitikimų, kurie vadi-
nami „Rezidentų kava“.

Per paskutinius metus suaktyvėjo tarp-
tautiniai mainai. 2015 m. vasarą Rena-
ta Žakauskė ir Aušra Senkuvienė dalyva-
vo 2 mėnesių trukmės mainų programoje 
„Erasmus+“, kurios metu lankėsi psichi-
kos sveikatos priežiūros įstaigose Bristo-
lyje, Jungtinėje Karalystėje. 2016 m. vasa-
rį Ieva Viltrakytė dalyvavo 3 savaičių EFPT 
mainų programoje Londone, Jungtinėje 
Karalystėje.

Sekcijos iššūkiai ir ateities planai

LPA Jaunųjų psichiatrų sekcija yra ga-
nėtinai dinamiška organizacija dėl narių 
kaitos, t. y. gyvenimo aplinkybių sąlygo-
tos narystės pakitimų baigus rezidentūrą. 
Natūraliai susiklostė, kad aktyviausi sek-
cijos nariai yra gydytojai rezidentai, ga-
lintys daugiau laiko skirti visuomeninėms 

2014 m. Lyderystės ir 
profesinių įgūdžių kursų, 
vykusių Vroclave, 
Lenkijoje, dalyvės. 
Iš dešinės: I. Viltrakytė, 
A. Senkuvienė, 
A. Šileikaitė, kursų vadovai 
prof. N. Sartorijus ir prof. 
G. Thornicroft.
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reikmėms. Nedidelis narių skaičius bei ne-
išvengiama kaita yra bene silpniausia orga-
nizacijos grandis. Taigi kyla grėsmė organi-
zacijos tęstinumui, galimas „perdegimas“ 
ir iniciatyvos epizodiškumas. Stipriosios 
sekcijos pusės – jaunatviškas entuziazmas, 
atvirumas naujai patirčiai, noras megzti 
ryšius su kolegomis iš Lietuvos ir plėsti pa-
žintis kitose šalyse, formalaus bendravimo 
stiprinimas draugiškais ryšiais.

Sąmoningai suvokiant organizacijos sti-
prybes ir silpnybes, kylančias ir iš vidaus, 
ir iš išorės, valingai prižiūrint minčių virti-

Lietuvos 
delegacija prie 
stendinio pranešimo 
konferencijos tema 
2013 m. EFPT forume, 
Ciuriche, Šveicarijoje. 
Iš dešinės: R. 
Žakauskė, S. Šolytė, 
daug metų dirbanti ir 
gyvenanti Šveicarijoje 
lietuvė gydytoja 
psichiatrė, I. Viltrakytė, 
J. Levčenkienė, A. 
Šileikaitė.

mo darbais kelią, tikima, kad ši organiza-
cija stiprės, bręs ir tęs jau pradėtus bei pra-
dės naujus darbus, reikšmingai prisidės 
prie jaunų psichiatrų tapimo sąmoningais 
ir entuziastingais specialistais. Tikima, kad 
ši sekcija neapsiribos vien tik formaliais su-
sitikimais, konferencijomis, publikacijo-
mis ir toliau stiprins tarpusavio ryšius, pa-
laikymą, bendruomeniškumą. Ambicingas 
šių dienų planas – 2017 metais Lietuvoje 
surengti prof. N. Sartorijaus lyderystės bei 
profesinių įgūdžių tobulinimo kursus.
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Aktualijos

Psichoterapijos raida 
šiuolaikinėje Europoje ir 
Lietuvoje

Dr. Eugenijus Laurinaitis
vilniaus universiteto medicinos fakulteto
psichiatrijos klinikos docentas

1926 m. Zigmundas Froidas (Sigmund Freud) parašė straipsnį „Klausimas apie 
neprofesionalią analizę“ (vok. „Die Frage der Laieanalyse“). Šis straipsnis buvo 
jo atsakymas į sukeltą diskusiją ir vėliau iškeltą teismo procesą Teodorui Reikui 
(Theodor Reik), kuris buvo psichologas ir psichoanalitikas ir tuo metu vadova-
vo Vienos Bendrosios ligoninės Psichoterapijos skyriui. Medicinos pasaulis taip 
pasipiktino, kad ne gydytojas vadovauja gydymo įstaigos skyriui, kad galiausiai 
persekiojamas T. Reikas metė šį darbą ir išvyko gyventi bei dirbti į Berlyną. Savo 
straipsnyje Freudas pabrėžė, kad niekas nėra psichoterapeutu pagal turimą bazi-
nį išsilavinimą, o tai reiškia, kad gydytojai, lygiai kaip ir visų kitų profesijų atsto-
vai, yra psichoterapijoje neprofesionalai, taigi – jie turi jos mokytis papildomai ir 
tiek pat, kiek visų kitų profesijų kandidatai.

Europoje psichoterapijos teisinis regu-
liavimas prasidėjo 1986 m., kai Švedijo-
je buvo priimtas psichoterapijos įstatymas, 
pagal kurį psichoterapeuto kvalifikaci-
ją gali įgyti ne tik medicinos gydytojai, bet 
ir psichologai, slaugytojai, socialiniai dar-
buotojai, fizioterapeutai ir kunigai. Nuo 
to laiko psichoterapiją įstatymai reguliuo-
ja jau 12 Europos šalių, o dar 9 šalys įteisi-
no šią praktiką kitais įstatymų įgyvendina-
maisiais teisės aktais. Visi šie aktai leidžia 
įgyti psichoterapeuto kvalifikaciją gydyto-
jams ir psichologams, 15 iš šių šalių – soci-
aliniams darbuotojams, 12 – slaugytojams, 
11 – pedagogams. Dar keliose šalyse į šį są-
rašą įtraukti socialiniai pedagogai (5), te-
ologai (3) ir kitokios kvalifikacijos specia-
listai. Be to, Austrijos sveikatos apsaugos 
ministerija yra sukūrusi specialią atrankos 
procedūrą, pagal kurią įgyti šios profesijos 
gali būti priimti „ypač gabūs psichoterapi-
jai“ bet kokios kvalifikacijos asmenys.

Pirmoji organizacija, kuri ėmėsi psicho-
terapijos kvalifikacinių reikalavimų Euro-
poje suvienodinimo ir sutvarkymo, buvo 

Europos psichoterapijos asociacija (angl. 
European Association for Psychotherapy, 
EAP, www.europsyche.org), įkurta 1990 m. 
Strasbūre. Organizacijos programinis do-
kumentas yra Strasbūro deklaracija, kuri 
apibrėžia psichoterapiją kaip svarankišką 
profesinę kvalifikaciją, kuri nesutampa nei 
su gydytojo, nei su psichologo kvalifikaci-
ja (http://www.europsyche.org/download/
cms/100510/EAP_folder_en.pdf). Jos pa-
stangomis buvo suformuluoti minimalūs 
reikalavimai, kuriuos atitinkantis profesi-
onalas gali gauti EAP Europos psichotera-
peuto sertifikatą (angl. European Certifica-
te of Psychotherapy, ECP). Šis dokumentas 
užtikrina, kad specialistas yra baigęs ben-
druosius ir specialiuosius psichoterapijos 
mokslus bei savo asmeninę psichoterapi-
nę patirtį ir darbo su pacientais profesinės 
priežiūros (supervizijų) kursą. Šis sertifika-
tas nustatė standartus, kurie pasirodė tin-
kantys ir kitų šalių specialistams, – 2005 m. 
pagal ECP reikalavimus savo specialistus 
ėmė sertifikuoti ir Japonijos psichoterapeu-
tų organizacija, labai panašius reikalavi-

Psichoterapiją 
įstatymai 
reguliuoja jau 
12 Europos šalių, 
o dar 9 šalys 
įteisino šią 
praktiką kitais 
įstatymų įgyven-
dinamaisiais 
teisės aktais.
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mus pradėjo taikyti ir visos Pietų Amerikos 
psichoterapeutų organizacijos. Visai ne-
seniai iš esmės tokius pačius reikalavimus 
psichoterapinei savo narių kvalifikacijai 
pripažinti ėmė taikyti ir Europos psicholo-
gų asociacijų federacija (angl. European Fe-
deration of Psychologists‘ Associations).

Paprastai tose šalyse, kuriose profesiją 
reguliuoja įstatymai ar įstatymų įgyvendi-
namieji teisės aktai, ši gydymo ir pagalbos 
forma yra apmokama iš socialinio ar svei-
katos draudimo lėšų. Tačiau apmokamos 
psichoterapijos valandų skaičius, apmoka-
mi profesionalai ar metodai labai skiriasi 
įvairiose šalyse. Jungtinėje Karalystėje ap-
mokami visi registruoti psichoterapeutai, o 
apmokamų valandų kiekį reikia derinti su 
regioniniais sveikatos skyriais (angl. He-
alth Authority), bet kartais apmokama ir il-
galaikė, ne vienerius metus trunkanti psi-
choterapija. Vokietijoje apmokami tik tam 
tikri psichoterapijos metodai, o trukmę rei-
kia derinti su ligonių kasomis. Austrijo-
je apmokama 50 psichoterapijos valandų, 
bet tik oficialiai registruotiems psichotera-
peutams. Lenkijoje nėra jokių apmokėjimo 
apribojimų, jei psichoterapeutas licenci-
juotas, o Italijoje, atvirkščiai – net jei kva-
lifikacija yra pripažįstama, jokios ligonių 
kasų kompensacijos už psichoterapiją paci-
entas negali tikėtis.

Kitas klausimas, kuris yra svarbus pro-
fesijai ir yra reguliuojamas kai kuriose Eu-
ropos šalyse, – teorinės kryptys ar metodai, 
kuriuos apmoka sveikatos draudimo įstai-
gos. Vokietija šia prasme yra labiausiai ri-
bojanti – pripažįstama ir apmokama tik 
individuali psichoanalitinė, kognityvinė 
elgesio ir sisteminė terapijos bei grupinė te-
rapija (nenurodant jos metodų). Plačiausią 
spektrą apmoka Austrijos sveikatos draudi-
mas – iš viso apmokamos 21 metodo ar te-
orinės krypties psichoterapinės paslaugos. 
Lietuvoje šiuo metu yra apmokami 24 am-
bulatorinės psichoterapijos seansai Sveika-
tos apsaugos ministerijos reguliuojamose 
įstaigose, bet esant reikalui galima kreiptis 
į Teritorines ligonių kasas šį apmokėjimą 
pratęsti. Be to, Lietuvoje apmokamos ir die-
nos stacionarų psichoterapinės paslaugos, 
o ši gydymo forma pastaruoju metu gana 
intensyviai plečiasi visoje Europoje.

Viena iš didžiausių problemų, kuri išky-
la apibūdinant psichoterapeuto kvalifikaci-
ją, – šios profesijos panašumai ir skirtumai 
su jai artimomis ar giminingomis profesi-
jomis: psichologo, psichiatro, konsultan-

to (angl. counseller). Europos psichoterapi-
jos asociacija prieš kelerius metus ėmėsi šio 
tikrai labai komplikuoto uždavinio – api-
brėžti psichoterapeuto profesines kompe-
tencijas. Šiuo metu EAP specialios darbo 
grupės paruoštos ir EAP suvažiavime 2013 
m. priimtos pamatinės bendrosios psicho-
terapeuto kompetencijos, su kuriomis ga-
lima susipažinti EAP tinklalapyje http://
www.psychotherapy-competency.eu/.

Labai svarbi psichoterapijos prakti-
koje yra ir šios profesijos etinė reguliaci-
ja, kuriai EAP skiria labai didelį dėmesį. 
Asociacijos tinklalapyje galima rasti labai 
išsamius EAP Etikos principus, kuriais kur-
damos savo vidinius etikos kodeksus turį 
vadovautis ir nacionalinės, ir Europos psi-
choterapinės organizacijos, norėdamos 
tapti EAP narėmis. Be to, kiekvienas indivi-
dualus kandidatas, norintis prisijungti prie 
EAP, turi būti narys tokios profesinės or-
ganizacijos, kuri turi įpareigojantį ir EAP 
standartus atitinkantį Etikos kodeksą, re-
guliuojantį šio profesionalo veiklą.

Šiuo metu ir Lietuvos, ir mūsų artimiau-
sių kaimynių Lenkijos bei Latvijos parla-
mentuose yra užregistruoti svarstyti psi-
choterapijos praktikos įstatymo projektai. 
Lietuvos psichoterapeutų organizacijos, 
kurios dalyvavo ruošiant šį projektą, kaip 
pagrindą panaudojo 2009 m. EAP pasiū-
lytą Nacionalinių psichoterapijos įstaty-
mų šabloną (angl. Template for a National 
Psychotherapy Law), tačiau modifikavo jį 
pagal Lietuvos įstatymų statuso aktų bazę. 
Jei šis įstatymas bus priimtas, o tai planuo-
jama padaryti iki 2016 m. lapkričio 1 die-
nos, psichoterapeutai pagaliau įgis savo 
profesinę tapatybę, turės užtikrintą pa-
grindą savo praktikai, tobulinimui ir licen-
cijavimui šioje profesijoje. Be to, tikimasi, 
kad bus išplėsta psichoterapijos paslaugų 
teikimo apimtis visų lygių medicinos įstai-
gose ir įvairių pacientų grupėms.
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Emocijų mozaika: 
motyvacija ir antidepresantai

Ramunė Mazaliauskienė
Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė

Motyvacija – tai viena svarbiausių psichologijos mokslo sąvokų, žymin-
ti viską, kas susiję su žmogaus aktyvumo ir veiklos šaltiniais bei pas-
katomis. Motyvacija atsako į klausimą, kodėl žmogus veikia ir yra ak-
tyvus arba kodėl neveikia ir yra neaktyvus. Kita vertus, šis terminas 

taip pat dažnai vartojamas vadyboje, kalbant apie žmogiškųjų resursų valdymą. 
Šiame tekste apžvelgiami skirtingi požiūriai į motyvaciją ir antidepresantų įta-
ka šiam sudėtingam procesui. Ieškoma atsakymo į daugeliui psichiatrų aktualų 
klausimą: kokį antidepresantą parinkti, kad pacientams tokia svarbi funkcija, ko-
kia yra motyvacija, būtų efektyviai ir greitai atkuriama?

Motyvacija vadyboje

Vadybos disciplinoje yra išskiriama išo-
rinė darbuotojo motyvacija, susijusi su at-
lygiu, profesijos prestižu ir pan., bei vidinė 
motyvacija, susijusi su saviraiška per pro-
fesiją ir giliu pasitenkinimu profesine vei-
kla. Yra manoma, kad jei darbuotojas ne-
turi vidinės motyvacijos, mažai tikėtina, 
kad jo veikla ilgalaikėje perspektyvoje bus 
sėkminga.

Yra išskiriamos dinamiškoji ir pastoves-
nė motyvacijos dalys. Dinamiškoji moty-
vacijos dalis priklauso nuo poreikių ir situ-
acijų. Pastovesnė motyvacijos dalis labiau 
susijusi su kultūra, vertybėmis ir asmeny-
bės polinkiais.

Galimą darbuotojų motyvaciją bando 
įvertinti įvairūs metodai, nes tai padeda or-
ganizacijai siekti savo tikslų, kurie dažnai 
susiję su vertės vartotojui kūrimu ir konku-
rencingumu. Pvz., McClellando poreikių 
teorijoje yra išskirtos keturios pagrindinės 
darbuotojų grupės, kurias motyvuoja skir-
tingi veiksniai. Pirmoji pasižymi polinkiu į 
pasiekimus – įveikti iššūkius, tobulėti, aug-
ti. Kiti dėl savo polinkio į grupinį darbą gali 
būti motyvuojami taikant vadinamąjį vie-
nijimo motyvacinį modelį. Trečiajai grupei 
yra būdingas polinkis į aukštą darbo rezul-
tatų kokybę, o ketvirtajai – polinkis į val-
džią, todėl pastaruosius motyvuoja galimy-
bė daryti įtaką žmonėms ir situacijoms.

Neuromokslinis požiūris į motyvaciją

Šalia psichologijoje ar vadyboje varto-
jamų koncepcijų egzistuoja ir neuromoks-
linis požiūris į motyvaciją. Šiame konteks-
te motyvacija yra vertinama kaip procesas, 
kuris sukelia į tikslą nukreiptą elgesį, o pas-
taruoju arba siekiama tam tikrų rezulta-
tų, arba bandoma išvengti nepageidauja-
mų pasekmių; taigi, motyvacija yra tai, kas 
verčia asmenį kažką daryti, siekiant apdo-
vanojimo ir / ar vengiant bausmės (Pessoa, 
2009, Trends in Cognitive Sciences). Teigia-
ma, kad ir emocijos, ir motyvacija yra filo-
genetiškai nulemtos.

Vertinant iš tokios perspektyvos aiškė-
ja, kad motyvaciją galima ištirti. Tai galima 
atlikti tiesiogiai užfiksuojant neuronų ak-
tyvumą ir nustatant, kiek atitinkamo neu-
rotransmiterio yra išskiriama kaip atsako į 
motyvacinį stimulą, taip pat panaudojant 
kokio nors neurotransmiterio agonistą ar 
antagonistą. Galima atlikti elgesio ar mo-
kymosi paradigmų tyrimą, siekiant išsiaiš-
kinti, kokia smegenų sritis, neurotransmi-
teris ar hormonas yra susiję su specifiniais 
motyvacijos aspektais.

Atliekant tyrimus su sveikais savano-
riais, pastariesiems laukiant atlygio, stebė-
ta ventralinės dryžuotojo kūno dalies ak-
tyvacija. Mažesnė aktyvacija buvo stebėta, 
kai tiriamoji grupė tikėjosi pralaimėjimo. 
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Pastebėta, kad ventralinės dryžuotojo kūno 
dalies aktyvacija yra sumažėjusi sergant ši-
zofrenija, depresija ar esant priklausomy-
bei nuo alkoholio.

Kitas svarbus ryšys yra tarp dorsolate-
ralinės prefrontalinės žievės ir ventralinės 
dryžuotojo kūno dalies. Sveikų savanorių 
buvo stebimas aktyvus ryšys tarp šių sri-
čių, kai viskas sekasi gerai, ir mažesnis, kai 
nesiseka. Taip pat pastebėta, kad kuo ryš-
kesnis skirtumas tarp šių būsenų (t. y. se-
kasi ar nesiseka), tuo greičiau asmenys mo-
kosi. Taip vyksta todėl, kad žmonės geba 
pasinaudoti atgaliniu ryšiu: susieti infor-
maciją apie sritis, kuriose asmenims sekasi, 
su sistemomis, kurios vertina asmeninį el-
gesį (Andreas Heinz, 2015).

Depresija ir motyvacija – klinikinis požiūris

Yra žinoma, kad motyvacijos stoka yra 
vienas iš pagrindinių depresijos simptomų. 
Kalbant apie motyvacijos vaidmenį didžio-
sios depresijos metu, svarbu prisiminti la-
bai svarbią sąvoką – anhedoniją, kurios bu-
vimas yra vienas iš diagnostinių didžiosios 
depresijos kriterijų. Kaip teigia kai kurie 
autoriai, anhedonijos sąvoka apima moty-
vacinį aspektą – susidomėjimą ir vadina-
mąjį „vartojamąjį“ aspektą – patikimą, ma-
lonumą (Price 2009, British J of Psychiatry ; 
Di Giannantonio 2011, J Biol Regul Homeost 
Agents ; Martinotti 2012, J Clin Psychophar-
macology). Hedoninės funkcijos atstovau-
ja vadinamajam pozityviam afektui, o pa-
blogėjusi nuotaika atspindi negatyvias 
emocijas. Nors savo kasdieninėje praktiko-
je gydytojai labiau orientuojasi į negatyvių 
depresijos simptomų redukciją, tačiau pa-
tys pacientai labiau linkę pasigesti būtent 
pozityvių emocijų.

Yra žinoma, kad antidepresantų varto-
jimas veikia tiek pozityvias, tiek negaty-

vias emocijas (Harmer ir kt., 2009; Rawlings 
ir kt., 2010). Pastebėtas įdomus reiškinys: 
pasirodo, ankstyvas pozityvių emocijų pa-
gerėjimas labiau už negatyvių emocijų su-
mažėjimą leidžia geriau numatyti atsaką 
į gydymą (Cohn ir kt., 2009; Wickers ir kt., 
2009, 2010).

Gorwwod, Demyttenare ir kt. 2015 m. 
paskelbta metaanalizė, kurioje dalyva-
vo 2014 pacientų, vartojančių agomelatiną, 
leido padaryti panašias išvadas: džiaugsmo 
– pozityvios emocijos – padidėjimas turi 
aukštesnį gydymo atsaką numatantį efek-
tą, lyginant su liūdesio – negatyvios emoci-
jos – sumažėjimu.

Motyvacija ir antidepresantai

Pastaruoju metu vis dažniau vyksta dis-
kusija, ar motyvacijos stoka sergant di-
džiąja depresija yra liekamasis depresijos 
požymis ar pašalinis SSRI (selektyvių sero-
tonino atgalinio įsiurbimo inhibitorių) po-
veikis. Pagrindo tokiai diskusijai yra: su-
mažėjęs susidomėjimas ar malonumo 
jausmas laikomi depresijos simptomais. 
Tačiau taip pat yra žinoma, kad patys SSRI 
grupės antidepresantai gali sukelti apati-
ją, susidomėjimo ir motyvacijos praradi-
mą (Opbroek et al, Int J Neuropsychopharm, 
2002; Price et al, British J Psychiatry, 2009).

Žemiau pateiktoje iliustracijoje (1 pa-
veikslėlyje) matoma, kad vartojant SSRI 
grupės antidepresantą citalopramą stebė-
tas sumažėjęs neuroninis atsakas į šoko-
lado vaizdą bei skonį ventraliniame dry-
žuotame kūne ir orbitofrontalinėje žievėje, 
lyginant su placebo vartojimu (McCabe 
et al, Biol Psychiat 67:439-445, 2010). Gali-
ma manyti, kad SSRI sumažina jautrumą 
atlygiui.

Tokie duomenys verčia galvoti apie po-
reikį naudoti antidepresantus, kurie netu-
rėtų neigiamos įtakos motyvacijai. Vienas 
iš tokių antidepresantų yra agomelatinas, 
kuris pasižymi unikaliu veikimo mecha-
nizmu, t. y. monoaminerginių ir melato-
ninerginių savybių sinergija (Stahl, 2014). 
Motyvaciją atkuriantis veikimas yra pa-
grįstas 5HT2C receptorių, kurie slopina 
dopamino ir noradrenalino išlaisvinimą 
prefrontalinėje žievėje, blokada. Kadan-
gi pastarosios medžiagos susijusios su mo-
tyvacija, blokuojant 5HT2C receptorius, 
auga jų išskyrimas prefrontalinėje žievė-

1  paveikslėlis. Naudojant SSRI mažėja jautrumas atlygiui.
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5HT2C antagonizmo ir melatonino receptorių (MT1 ir MT2) agonizmo veda prie stipraus monoaminų 

atsipalaidavimo prefrontalinėje žievėje. Tai leistų tikėtis gerėjančios motyvacijos.

Ar klinikinių tyrimų duomenys tai patvirtina? Nustatyta, kad agomelatinas anksti atkuria malonumą bei 

susidomėjimą  (Martinotti,  J  Clin  Psychopharm,  2012;  Gorwood,  Eur  J  Psychiatry,  2014;  Int  J  
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motyvacinius  antidepresantų  aspektus,  yra  8-ių  savaičių  trukmės  tyrimas,  kuriame dalyvavo sveiki 

savanoriai.  Jiems  buvo  skiriamas  escitalopramas  ir  agomelatinas  (Goodwin  et  al, Eur  Psychiatry.  

2014;29(Suppl. 1):1).  Stebėtas geresnis kompleksinės mokomosios užduoties vykdymas tarp asmenų, 

kurie vartojo agomelatiną; šie asmenys pasižymėjo padidėjusiu gebėjimu išlaikyti optimalią strategiją. 

Taip pat buvo stebėta koreliacija tarp ankstyvo gydymo efekto ir motyvacijos augimo.

1  paveikslėlis. Naudojant SSRI mažėja 
jautrumas atlygiui.

Nustatyta, kad 
agomelatinas 
anksti atkuria 
malonumą bei 
susidomėjimą.
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je. Nors melatonino receptorių stimuliaci-
ja resinchronizuoja cirkadinį ritmą ir ne-
keičia monoaminų pusiausvyros, sinergija 
tarp 5HT2C antagonizmo ir melatonino re-
ceptorių (MT1 ir MT2) agonizmo veda prie 
stipraus monoaminų atsipalaidavimo pref-
rontalinėje žievėje. Tai leistų tikėtis gerė-
jančios motyvacijos.

Ar klinikinių tyrimų duomenys tai pa-
tvirtina? Nustatyta, kad agomelatinas 
anksti atkuria malonumą bei susidomėji-
mą (Martinotti, J Clin Psychopharm, 2012; 
Gorwood, Eur J Psychiatry, 2014; Int J  Neu-
ropsychopharmacol, 2014). Plačiau ko-
mentuotina kita mokslinė analizė, puikiai 
leidžianti įvertinti motyvacinius antide-
presantų aspektus, yra 8-ių savaičių tru-
kmės tyrimas, kuriame dalyvavo sveiki 
savanoriai. Jiems buvo skiriamas escita-
lopramas ir agomelatinas (Goodwin et al, 
Eur Psychiatry. 2014;29(Suppl. 1):1). Stebė-
tas geresnis kompleksinės mokomosios už-
duoties vykdymas tarp asmenų, kurie var-
tojo agomelatiną; šie asmenys pasižymėjo 
padidėjusiu gebėjimu išlaikyti optimalią 
strategiją. Taip pat buvo stebėta koreliaci-
ja tarp ankstyvo gydymo efekto ir motyva-
cijos augimo.

Skiriant 25 mg agomelatino ir 3, 14 bei 
56 tyrimo dienomis atlikus neuropsicholo-
ginius testus motyvacijai įvertinti (2-as pa-
veikslėlis), buvo stebėtas pozityvus efektas, 
o konkrečiai: 

•    Ankstyva nauda susijusi su pozity-
viais signalais; 

•    Didesnis tikslumas, lyginant su esci-
talopramu, tai buvo stebima jau 3-ią dieną 
ir išliko aukštesnis 14-ą dieną;

•    Sumažėjęs jautrumas neigiamam atga-
liniam ryšiui buvo stebimas visų vizitų metu; 

•    Sutrumpėjęs atsako laikas buvo ste-
bėtas visų vizitų metu.

Klinikinis iššūkis – tinkamo antide-
presanto parinkimas

Tai kasdieninis iššūkis mediko darbe. 
Nėra galimybės sekti visos susijusios moks-
linės literatūros dėl pastarosios gausos. 
Tokiame kontekste reikėtų naudotis me-
taanalizių duomenimis, kurios pateikia di-
delio kiekio patikimų mokslinių duomenų 
apibendrinimą ir gali tapti tikrai vertingu 
įrankiu kasdieniniame psichiatro darbe.

Pabaigoje norėčiau pristatyti gana nau-
ją metaanalizę. Tai „Network Meta-Analy-
sis and Cost-Effectiveness Analysis of New 
Generation Antidepressants” (Khoo AL, 
Zhou HJ, et al. CNS Drugs. August 2015, Vo-
lume 29, Issue 8, pp 695-712). Šioje metaa-
nalizėje buvo atlikta tik kontroliuojamų ir 
randomizuotų tyrimų analizė. Buvo išana-
lizuoti 76 moksliniai straipsniai, kurie ap-
ėmė daugiau nei 16 tūkst. pacientų. Meta-
analizė pažvelgė į 10 antidepresantų, kurie 
naudojami didžiosios depresijos epizodo 
moneterapijai: agomelatinas, duloksetinas, 
escitalopramas, fluvoksaminas, fluokse-
tinas, mirtazapinas, paroksetinas, sertra-
linas, trazodonas ir venlafaksinas. Į šiuos 
medikamentus buvo pažvelgta labai įdo-
miu rakursu: vertintas santykis tarp jų to-
leravimo ir efektyvumo, atsižvelgiant į at-
sako dažnumą bei remisijos pasiekimą. 
Atsakas buvo vertinamas kaip Hamilto-
no depresijos skalės (HAM-D) ar Montgo-
mery-Asberg depresijos vertinimo skalės 
(MADRS) balų skaičiaus sumažėjimas 50 
proc. Remisija buvo vertinama kaip HAM-
D balų skaičiaus sumažėjimas iki 7 ir ma-
žiau balų arba MADRS balų sumažėjimas 
iki 12 ir mažiau balų. Gauti rezultatai pa-
rodė, kad geriausias šių dviejų sėkmingam 
gydymui reikalingų savybių derinys būtų 

Skiriant  25  mg  agomelatino  ir  3,  14  bei  56  tyrimo  dienomis  atlikus  neuropsichologinius  testus 

motyvacijai įvertinti (2-as paveikslėlis), buvo stebėtas pozityvus efektas, o konkrečiai: 

 Ankstyva nauda susijusi su pozityviais signalais; 

 Didesnis  tikslumas,  lyginant  su  escitalopramu,  tai  buvo  stebima  jau  3-ią  dieną  ir  išliko 

aukštesnis 14-ą dieną;

 Sumažėjęs jautrumas neigiamam atgaliniam ryšiui buvo stebimas visų vizitų metu; 

 Sutrumpėjęs atsako laikas buvo stebėtas visų vizitų metu.

2 paveikslėlis. Motyvacijos atkūrimas agomelatiną lyginant su escitalopramu.

Klinikinis iššūkis – tinkamo antidepresanto parinkimas

Tai kasdieninis iššūkis mediko darbe. Nėra galimybės sekti visos susijusios mokslinės literatūros dėl 

pastarosios  gausos.  Tokiame  kontekste  reikėtų  naudotis  metaanalizių  duomenimis,  kurios  pateikia 

didelio  kiekio  patikimų  mokslinių  duomenų  apibendrinimą  ir  gali  tapti  tikrai  vertingu  įrankiu 

kasdieniniame psichiatro darbe.

Pabaigoje  norėčiau  pristatyti  gana  naują  metaanalizę.  Tai  „Network  Meta-Analysis  and  Cost-

Effectiveness Analysis of New Generation Antidepressants” (Khoo AL, Zhou HJ, et al. CNS Drugs.  

August 2015, Volume 29, Issue 8, pp 695-712).  Šioje metaanalizėje buvo atlikta tik kontroliuojamų ir 

randomizuotų tyrimų analizė. Buvo išanalizuoti 76 moksliniai straipsniai, kurie apėmė daugiau nei 16 

2 paveikslėlis. 
Motyvacijos atkūrimas 
agomelatiną lyginant su 
escitalopramu.
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agomelatinas, escitalopramas ir mirtazapi-
nas. Metaanalizės duomenys pateikti 3 ir 4 
paveikslėliuose. 

Ši metaanalizė gali padėti atsakyti į 
klausimą: kokį antidepresantą parinkti, jei 
vertintume tik efektyvumo ir toleravimo 
santykį? Šio teksto temą atspindintis klau-
simas yra sudėtingesnis: kokį antidepre-
santą parinkti, kad pacientams tokia svarbi 
funkcija, kokia yra motyvacija, būtų efek-
tyviai ir greitai atkuriama? Primenu, kad 
ne visi antidepresantai efektyviai veikia 
motyvaciją.

tūkst.  pacientų.  Metaanalizė  pažvelgė  į  10  antidepresantų,  kurie  naudojami  didžiosios  depresijos 

epizodo  moneterapijai:  agomelatinas,  duloksetinas,  escitalopramas,  fluvoksaminas,  fluoksetinas, 

mirtazapinas,  paroksetinas,  sertralinas,  trazodonas  ir  venlafaksinas.  Į  šiuos  medikamentus  buvo 

pažvelgta labai  įdomiu rakursu:  vertintas santykis  tarp jų  toleravimo ir  efektyvumo,  atsižvelgiant  į 

atsako dažnumą bei remisijos pasiekimą. Atsakas buvo vertinamas kaip Hamiltono depresijos skalės 

(HAM-D) ar Montgomery-Asberg depresijos vertinimo skalės (MADRS) balų skaičiaus sumažėjimas 

50 proc. Remisija buvo vertinama kaip HAM-D balų skaičiaus sumažėjimas iki 7 ir mažiau balų arba 

MADRS balų sumažėjimas iki 12 ir mažiau balų. Gauti rezultatai parodė, kad geriausias šių dviejų 

sėkmingam gydymui  reikalingų  savybių  derinys būtų  agomelatinas,  escitalopramas ir  mirtazapinas. 

Metaanalizės duomenys pateikti 3 ir 4 paveikslėliuose.

3 paveikslėlis. Atsako ir toleravimo santykis. 
4 paveikslėlis. Remisijos ir toleravimo santykis.

Ši  metaanalizė  gali  padėti  atsakyti  į  klausimą:  kokį  antidepresantą  parinkti,  jei  vertintume  tik 

efektyvumo  ir  toleravimo  santykį?  Šio  teksto  temą  atspindintis  klausimas  yra  sudėtingesnis:  kokį 

antidepresantą parinkti, kad pacientams tokia svarbi funkcija, kokia yra motyvacija, būtų efektyviai ir 

greitai atkuriama? Primenu, kad ne visi antidepresantai efektyviai veikia motyvaciją.

Norint atsakyti į šį klausimą, reikėtų susieti šiame straipsnyje pateiktą ankstesnę informaciją apie tai, 

kokie  medikamentai  efektyviai  veikia  motyvaciją,  su  metaanalizės  duomenimis  apie  tai,  kokie 

antidepresantai pasižymi geriausiu efektyvumo ir toleravimo santykiu. Remiantis pateikta informacija, 

galima daryti  išvadą,  kad agomelatinas  pasižymi  puikiu toleravimo bei  efektyvumo santykiu,  o  jo 

unikalus  farmakologinis  veikimo  mechanizmas  turi  išskirtinę  galimybę  daryti  įtaką  greitesniam 

pozityvių emocijų, įskaitant ir motyvaciją, atkūrimui.

Norint atsakyti į šį klausimą, reikėtų su-
sieti šiame straipsnyje pateiktą ankstesnę 
informaciją apie tai, kokie medikamentai 
efektyviai veikia motyvaciją, su metaana-
lizės duomenimis apie tai, kokie antide-
presantai pasižymi geriausiu efektyvumo 
ir toleravimo santykiu. Remiantis pateik-
ta informacija, galima daryti išvadą, kad 
agomelatinas pasižymi puikiu toleravimo 
bei efektyvumo santykiu, o jo unikalus far-
makologinis veikimo mechanizmas turi iš-
skirtinę galimybę daryti įtaką greitesniam 
pozityvių emocijų, įskaitant ir motyvaciją, 
atkūrimui.

3 paveikslėlis. 
Atsako ir toleravimo santykis.

4 paveikslėlis. 
Remisijos ir toleravimo santykis.

Psichofarmakologija



Aktualijos

 48 

Priklausomybiu psichiatrijaManęs laukia nauja diena!

Greitai ir efektyviai mažina net 
sunkios depresijos simptomus1,2

Efektyviai veikia stiprų nerimą3

Suteikia kokybišką remisiją: 4-6

• Padidina aktyvumą dienos metu

• Pagerina kognityvines funkcijas

• Grąžina susidomėjimą ir malonumo pojūtį

• Išsaugo seksualinį gyvenimą

Valdoxan 25 mg plėvele dengtos tabletės. SUDĖTIS*: Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 25 mg agomelatino. Sudėtyje yra laktozės monohidrato. INDIKACIJOS*: Didžiosios depresijos epizodų gydymas suaugusiems. DOZAVIMAS IR VARTOJIMO METODAS*: 
Rekomenduojama dozė yra 25 mg vieną kartą per parą einant miegoti. Jei po dviejų savaičių gydymo nėra pagerėjimo, dozę galima padidinti iki 50 mg vieną kartą per parą, t. y. einant miegoti išgerti dvi tabletes po 25 mg.  Visiems pacientams prieš pradedant gydymą reikia atlikti 
kepenų funkcijos tyrimus. Negalima pradėti gydymo, jeigu transaminazių aktyvumas 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą (žr. skyrius „Kontraindikacijos“ ir „Įspėjimai“). Gydymo metu transaminazių aktyvumas turi būti periodiškai stebimas maždaug po trijų savaičių, 
šešių savaičių (ūminės fazės pabaigoje), dvylikos ir dvidešimt keturių savaičių (palaikomosios fazės pabaigoje) ir vėliau, esant klinikinei būtinybei (taip pat žr. skyrių Įspėjimai“). Gydymą reikia nutraukti, jeigu transaminazių aktyvumas 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių 
ribą (žr. skyrius „Kontraindikacijos“ ir „Įspėjimai“). Didinant dozę, kepenų funkcijos tyrimus vėl reikalinga atlikti tokiu pat dažniu kaip ir pradedant gydymą. Sprendžiant dėl dozės padidinimo reikia atsižvelgti į didesnę transaminazių aktyvumo padidėjimo riziką. Bet koks dozės 
padidinimas iki 50 mg turi būti pagrįstas atskiro paciento gaunamos naudos ir rizikos santykio įvertinimu ir griežtai stebint kepenų funkcijos tyrimus. Pacientai turi būti gydomi pakankamą laiką, mažiausiai 6 mėnesius. KONTRAINDIKACIJOS*: Padidėjęs jautrumas veikliajai arba 
bet kuriai pagalbinei medžiagai. Kepenų funkcijos sutrikimas (t.y. cirozė ar aktyvi kepenų liga) (žr. skyrius „Dozavimas“ ir „Įspėjimai“) arba transaminazės 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą. Stiprių CYP1A2 inhibitorių (pvz., fluvoksamino, ciprofloksacino) vartojimas 
kartu (žr. skyrių „Sąveika“). ĮSPĖJIMAI*: Gydant pacientus Valdoxan, buvo gauta pranešimų apie kepenų pažeidimus, įskaitant kepenų funkcijos nepakankamumą (pacientams, turintiems kepenų ligų rizikos veiksnių, išimtinai aprašyta nedaugelis atvejų, pasibaigusių mirtimi arba 
kepenų transplantacija), kepenų fermentų koncentracijos padidėjimą daugiau kaip 10 kartų virš viršutinės normalių reikšmių ribos, hepatitą ir geltą. Kepenų funkcijos stebėjimas. Prieš pradedant gydymą. Pacientams, turintiems kepenų pažeidimo rizikos veiksnių, pavyzdžiui, tai 
yra nutukimas, viršsvoris, nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga, diabetas, reikšmingas alkoholio vartojimas, taip pat pacientams, tuo pat metu vartojantiems vaistinių preparatų, susijusių su kepenų pažeidimo rizika, gydymą Valdoxan galima skirti tik atidžiai apsvarsčius gydymo 
naudą ir riziką. Visiems pacientams prieš pradedant gydymą būtina atlikti kepenų funkcijos tyrimus. Gydymo negalima pradėti, jeigu pradinis ALT ir (arba) AST aktyvumas daugiau kaip 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą (žr. 4.3 skyrių). Būtinas atsargumas, kai Valdoxan 
skiriama pacientams, kurių transaminazių aktyvumas prieš pradedant gydymą buvo padidėjęs (viršijo viršutinę normalių reikšmių ribą, tačiau buvo padidėjęs ≤ 3 kartus už viršutinę normalių reikšmių ribą). Kepenų funkcijos tyrimų dažnis. Kepenų funkcijos tyrimus reikia atlikti 
visiems pacientams (žr. „Dozavimas ir vartojimo metodas“). Bet kuriam pacientui, kurio serumo transaminazių aktyvumas padidėja, būtina po 48 valandų pakartoti kepenų funkcijos tyrimus. Gydymo laikotarpiu. Gydymą Valdoxan būtina nedelsiant nutraukti, jeigu pacientui 
atsirado galimo kepenų pažeidimo simptomų ar požymių ar serumo transaminazių aktyvumas daugiau kaip 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą. Po gydymo Valdoxan nutraukimo kepenų funkcijos tyrimus reikėtų kartoti tol, kol serumo transaminazių aktyvumas taps 
normalus. Pacientų, jaunesnių kaip 18 metų amžiaus, gydyti nerekomenduojama. Senyviems pacientams (≥75 metų) skirti negalima. Senyviems, demencija sergantiems pacientams skirti negalima. Bipolinis sutrikimas / manija / hipomanija: skirti atsargiai ir nutraukti, jeigu 
pacientui pasireiškia manijos simptomų. Savižudybė ir (arba) mintys apie savižudybę: pacientus reikia atidžiai stebėti. Derinys su CYP1A2 inhibitoriais: skirti negalima. Pagalbinės medžiagos: sudėtyje yra laktozės. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika*: Skirti ne-
galima: stiprių CYP1A2 inhibitorių. Nerekomenduojama: alkoholio, vidutinio stiprumo CYP1A2 inhibitorių. VAISINGUMAS IR NĖŠTUMO LAIKOTARPIS*: Vartoti nerekomenduojama. ŽINDYMO LAIKOTARPIS *: reikia atsargumo priemonių. POVEIKIS GEBĖJIMUI VAIRUOTI IR VALDYTI 
MECHANIZMUS*: Reikia atsižvelgti į galimą svaigulį ir mieguistumą. NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS*: Dažni: nerimas, galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas, nemiga, migrena, pykinimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, skausmas pilve, vėmimas, padidėjęs ALAT ir (ar) 
ASAT, hiperhidrozė, nugaros skausmas, nuovargis. Nedažni: sujaudinimas, irzlumas, neramumas, agresija, nakties košmarai, nenormalūs sapnai, parestezija, neramių kojų sindromas, miglotas matymas, spengimas ausyse, egzema, niežulys, dilgėlinė. Reti: manija ar hipomanija, 
haliucinacijos, hepatitas, padidėjusi gama gliutamiltransferazės (GGT) koncentracija, padidėjusi šarminės fosfatazės koncentracija, kepenų nepakankamumas, gelta, eriteminis bėrimas, veido edema ir angioneurozinė edema, padidėjęs kūno svoris, sumažėjęs kūno svoris. Dažnis 
nežinomas: mintys apie savižudybę ar savižudiškas elgesys. PERDOZAVIMAS*. SAVYBĖS*: Agomelatinas yra melatonerginis MT1 ir MT2 receptorių agonistas ir 5-HT2C antagonistas. Agomelatinas gyvūnams iš naujo sinchronizuoja cirkadinius ritmus, esant jų sutrikimams. 
Agomelatinas padidina noradrenalino ir dopamino atsipalaidavimą frontalinėje žievėje ir neveikia ekstraceliulinio serotonino kiekio. PAKUOTĖ:* Kartono dėžutėje yra 28 arba 56 tabletės. Rinkodaros teisės turėtojas: LES LABARATOIRES SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes 
cedex Prancūzija. Atstovas Lietuvoje: UAB „Servier pharma“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuva, tel. (8-5) 263 8628. www.servier.lt. Receptinis vaistinis preparatas. Teksto peržiūros data: 2015-10. *Daugiau informacijos galite rasti preparato charakteristikų santraukoje.

1. Lemoine P,Guilleminault C, Alvarez E.J Clin Psychiatry .2007;68 :1723-1732. 2. Montgomery SA, Kasper S. Int Clin Psychopharmacol. 2007;22:283-291. 3. D.J. Stein, S.H. Kennedy. Abstract ESNP 2011 m. 4. Corruble, et al. European Psychiatry 2011, 26 (1): P02-24. 5. Kenedy 
SH, J Clin Psychopharmacol. 2008;28:329-333. 6. Kennedy SH, Rizvi SJ. CNS Drugs. 2010;24:479-499.
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Šiemet įsigaliojo Seimo priimtos Azartinių lošimų įstatymo pataisos, šiek 
tiek sugriežtinusios azartinių lošimų organizatorių įnorius ir jų kontrolę. 
Pagaliau aiškiai įvardytas draudimas lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 
18 metų. Jaunesnius kaip 21 metų asmenis draudžiama įleisti į lošimo na-

mus (kazino). Puiku, tačiau ką daryti asmenims, kurie jau turi lošimo problemų? 
Patologinį potraukį lošti turintis asmuo gali pateikti prašymą neįleisti į lošimo 
vietas Lošimų priežiūros tarnybai prie Finansų ministerijos. Tačiau nei minėtas 
įstatymas, nei jo pataisos neįpareigoja lošimų organizatorių paisyti šio prašymo. 
Vieša paslaptis, jog visuose didesniuose miestuose yra bent po vieną atlaidžiai 
į prašymus žiūrintį kazino „tašką“. Daugelis B kategorijos lošimo namų (lošimo 
automatų salonai) iš esmės nepaiso minėto prašymo. Kol įstatymų kūrėjai ieško 
sprendimų, kaip mes galime padėti bandantiems kovoti su nevaldomu lošimu?

Sutrikimo sąvoka

Patologinis potraukis azartiniams žai-
dimams yra psichikos sutrikimas, kuriam 
būdingi pasikartojantys potraukio azar-
tiniams lošimams epizodai, taip užval-
dantys asmens gyvenimą, kad atsisakoma 
socialinių, darbinių, materialinių ir šeimy-
ninių vertybių bei įsipareigojimų.

Visuomenė į azartinius lošimus žvelgia 
kaip į socialinę veiklą, būdą atsipalaiduo-
ti. Tai traktuojama kaip laisvalaikio pralei-
dimo forma. Asmenys, kuriems pasireiškia 
minėtas potraukis arba kompulsyvus loši-
mas (kompulsyvumas – įkyrus, neįveikia-
mas noras ką nors veikti, kuris nepasiduo-
da sąmonės kontrolei), nenutraukia šios 
socialinės veiklos net kai ji pradeda reika-
lauti per daug laiko ar pinigų. Kompulsy-
vūs lošėjai ir toliau lošia, net ir suprasdami 
didžiulį šios veiklos neigiamą poveikį ne tik 
jų, bet ir šeimos narių, artimųjų, visuome-
nės gerovei.

Medicinos žodynai pateikia lošimų pri-

klausomybės arba ludomanijos apibrėžimą 
– tai liguistas potraukis, impulsų kontro-
lės sutrikimas, kuris pasireiškia asmeniui 
dalyvaujant įvairių tipų azartiniuose loši-
muose – kazino, lošimo automatų salonuo-
se, lažybų punktuose ir kitur. Negalintys 
susivaldyti lošėjai praranda darbą, šeimą, 
pralošia visą turtą. Lošimo potraukiui pa-
tenkinti jie pradeda skolintis ir leisti sveti-
mas lėšas.

Ludomanija priskiriama prie psichinės 
sveikatos sutrikimų, įvardijama kaip pato-
loginis potraukis azartiniams žaidimams. 
Pasaulio sveikatos organizacijos išleisto-
je tarptautinėje sutrikimų klasifikacijoje 
TLK-10 tarp suaugusiųjų įpročių ir potrau-
kių sutrikimų patologinis potraukis azarti-
niams lošimams žymimas kodu F63.0.

Anksčiau ar vėliau kompulsyvūs lošėjai 
pasiekia vadinamąjį „dugną“. Pavyzdžiui, 
įsigyja pinigų nelegaliais būdais vien tam, 
kad galėtų toliau lošti, nors anksčiau taip 
niekuomet nesielgė. „Dugno“ sąvoka yra 
sąlyginė – kiekvienas asmuo, turintis pa-

Kompulsyvaus  
lošimo spąstai

Martynas Vitkus 
Atsakingasis redaktorius
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tologinį potraukį lošimams, savaip  ją in-
terpretuoja. Tai gali būti praloštas 1 euras, 
kurį lošėjas buvo suplanavęs skirti kitiems 
poreikiams. Kitiems „dugnas“ – tai praloš-
tos viso gyvenimo santaupos ar gyvenama-
sis būstas. Dar kitiems – nutraukti artimi 
ryšiai su draugais ar skyrybos.

Bendra kompulsyvių lošėjų „dugno“ sa-
vybė yra ta, jog visuomet gali būti dar di-
desnis nuopuolis. Dažnas atvejis, kada pa-
tologiniai lošėjai, manydami, jog žemiau 
morališkai nusiristi jau nebeįmanoma, ir 
vėl pasiekia dar didesnio gylio „dugną“. No-
rėdami bent laikinai nuvyti visas proble-
mas šalin tokie asmenys gali pradėti vartoti 
alkoholį ar narkotikus, todėl juos gali ap-
nikti ir kitos priklausomybės.

Nevaldomas potraukis lošti gali sukelti 
ir kitų psichikos sutrikimų. Teigiama, jog 2 
iš 3 kompulsyvių lošėjų yra patyrę sunkios 
depresijos epizodą. Kol kas sutrikimui gy-
dyti nepasiteisino nei viena farmakologinė 
intervencija. Daugelyje šalių, tarp jų ir Jun-
ginėse Amerikos Valstijose, kompulsyvus 
lošimas yra vienas dažniausiai pasitaikan-
čių žalingų įpročių (po alkoholizmo ir nar-
komanijos). Lošimų priežiūros komisijos 
duomenimis, Lietuvoje daugiau nei pusė 
(53 %) 18–40 metų amžiaus vyrų, gyvenan-
čių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, yra 
lošę azartinius lošimus. Trečdalis (33 %) 
aktyvių lošėjų pripažino, jog lošimas jiems 
kelia finansinių, psichologinių, bendravi-
mo su šeima, draugais problemų.

Pirmieji žingsniai

Siekdami nugalėti nevaldomą norą loš-
ti kompulsyvūs lošėjai dažniausiai pasi-
kliauja savo valios pastangomis. Jie užsi-
brėžia tikslą daugiau nebelošti, tačiau kaip 
ir kitų priklausomybių atveju nedaugeliui 
tai pavyksta įgyvendinti. Anksčiau ar vė-
liau noras lošti sugrįžta ir valios pastangų 
nebepakanka.

Paprastai kitas žingsnis būna profesio-
nalaus gydymo paieška. Lošėjai arba jų šei-
mos nariai kreipiasi į psichiatrus ar psi-
chologus. Medikai suteikia pagalbą, tačiau 
kompulsyvaus lošimo simptomai tik išim-
tiniais atvejais negrįžtamai išnyksta.

Lošimų priklausomybę turintys asme-
nys dažnai skundžiasi, jog apie savo pro-
blemas neturi su kuo pasikalbėti. Gimi-
naičiai, draugai, bendradarbiai, kartais ir 
gydytojai neįstengia suprasti jų vidinių iš-
gyvenimų, kadangi patys nėra patyrę po-

traukių, kurie kankina patologinius lošė-
jus. Visuomenėje vyrauja nuomonė, jog jei 
nesugebi mesti lošti – pats kaltas; greičiau-
siai esi bevalis ar nevykėlis.

Lošimo problemų turintiems asme-
nims, kurie skundžiasi neturėjimu su kuo 
pasikalbėti, ieškantiems supratimo ar už-
tarimo, Lošimų priežiūros komisija pataria 
lankyti Anoniminių lošėjų susirinkimus. 
Viena iš esminių šių grupių savybių – visi 
dalyviai turi tą patį potraukį, todėl supran-
ta vienas kito išgyvenimus, kylančius jaus-
mus ir iš nevaldomo lošimo atsirandančias 
problemas.

Apie kompulsyvų lošimą ir Anonimi-
nių lošėjų bendruomenę Lietuvos spaudo-
je publikuojama šykščiai. Kartais žurnalis-
tai savo tekstuose nesilaiko anonimiškumo 
principų, pateikia netikslią informaciją. 
Šios klaidos dažniausiai pasitaiko inter-
netinėje žiniasklaidoje. Yra kurioziškų pa-
vyzdžių – viename interneto portale po 
publikacijos apie lošimų žalą esančiuose 
komentaruose atvirai reklamuojama vie-
na iš internetinių lošimo svetainių. Visą 
tai lemia, jog turintys patologinį potraukį 
azartiniams lošimams asmenys dvejoja dėl 
pagalbos ieškojimo, nes visuomenėje susi-
formavo netiksli nuomonė apie nevaldomo 
lošimo sutrikimą ir jo gydymą.

Anoniminiai lošėjai

Anoniminiai lošėjai – tai tarptautinė 
draugija, kurios nariai grupiniuose susi-
rinkimuose dalijasi savo patirtimi, jėgomis 
ir viltimi, siekdami padėti sau ir kitiems 
įveikti lošimo priklausomybę. Vienintelė 
sąlyga norint tapti draugijos nariu – noras 
mesti lošti. Anoniminių lošėjų susirinki-
mus lanko ir vyrai, ir moterys, įvairaus am-
žiaus, socialinio statuso, religinių ir filo-
sofinių įsitikinimų asmenys. Anoniminiai 
lošėjai nemoka nei stojamojo, nei nario mo-
kesčio. Draugijos visame pasaulyje išsilai-
ko iš savo pačių savanoriškų įnašų.

Šios grupės nėra susijusios su jokiomis 
sektomis, tikybomis, politika, organizaci-
jomis ar institucijomis. Anoniminiai lošė-
jai vengia bet kokių diskusijų, ginčų, nere-
mia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. 
Pagrindinis Anoniminių lošėjų bendruo-
menės narių tikslas – mesti lošti ir padė-
ti kitiems lošėjams padaryti tą patį. Ano-
niminių lošėjų grupių nariai – tai lošėjai, 
kurie įveikė azartinių lošimų priklauso-
mybę ir pradėjo naują, normalų, pilnaver-

Pagrindinis 
Anoniminių 
lošėjų bendruo-
menės narių 
tikslas – mesti 
lošti ir padėti 
kitiems lošėjams 
padaryti tą patį.
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tį gyvenimą. Šie nariai visuomet pasiruo-
šę padėti kiekvienam, įžengusiam į grupės 
gretas.

Anoniminių lošėjų literatūroje nuro-
doma, jog kompulsyvus lošimas yra pro-
gresuoti linkusi liga. Kai kurie nariai var-
toja švelnesnį pasakymą – tai sutrikimas. 
Visi bendrai sutaria, jog praradęs galimy-
bę kontroliuoti lošimą asmuo daugiau nie-
kada nebegalės šio įpročio suvaldyti, tačiau 
lankydamasis Anoniminių lošėjų susirin-
kimuose galės jį sustabdyti.

Šių grupių veiklos pradžia siejama su at-
sitiktiniu dviejų lošėjų susitikimu 1957 me-
tais. Šie vyrai dėl potraukio lošti patyrė 
daugybę nesėkmių, kančių ir sunkumų. Jie 
pradėjo reguliariai susitikinėti ir laikui bė-
gant nė vienas negrįžo prie lošimo. Susiti-
kimų metu lošėjai suvokė svarbų dėsnį – lo-
šimo potraukį įveikti padeda dalijimasis 
savo išgyventa patirtimi su kitais asmeni-
mis, turinčiais tą pačią problemą, t. y. pato-
loginį potraukį azartiniams lošimams.

Garsaus tuometinio dienraščių ir TV 
žurnalisto dėka žinios apie lošėjų susitiki-
mus iškilo į viešumą ir jau 1957 metų rug-
sėjo 13 dieną Kalifornijoje, Los Andžele, 
įvyko pirmasis grupinis Anoniminių lošėjų 
susirinkimas. Vėliau draugija išsiplėtė, jos 
veiklos mastai sparčiai augo, pasiekė kitas 
šalis. Šiuo metu Anoniminių lošėjų grupės 
paplitusios po visą pasaulį, susirinkimai 
vyksta 58-iose valstybėse. Baltijos šalyse – 
tik Lietuvoje ir Latvijoje.

Lietuvoje Anoniminių lošėjų susirinki-
mai reguliariai vyksta Vilniuje, Kaune, Pa-

nevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. 
Taip pat yra Anoniminių lošėjų, kalbančių 
lietuviškai, grupė Londone.

Tarpusavio pagalba

Daugelis Anoniminių lošėjų nutraukia 
azartinius lošimus, bent jau tuo laikotar-
piu, kada lankosi grupėse. Pirmieji trys ne-
lošimo mėnesiai sunkiausi, todėl naujiems 
nariams skiriama daugiausia dėmesio. Pa-
sitaiko, jog nariai nutraukia lankymąsi ir 
atnaujina lošimus, tačiau yra ir teigiamų 
pavyzdžių. Praktika rodo, jog tarp anoni-
minių lošėjų yra palyginti daug narių, kurie 
ne kartą buvo sugrįžę prie senojo įpročio, 
tačiau rado jėgų vėl grįžti į grupę. Daugu-
ma iš grįžusių dabar gyvena normalų, pil-
navertį gyvenimą, kuriame nėra vietos lo-
šimui. Lietuvoje yra anoniminių lošėjų, 
nelošiančių 10 ir daugiau metų. Ilgiausias 
anoniminio lošėjo nelošimo laikas pradė-
jus lankyti susirinkimus – 53 metai.

Anonimiškumas yra šių susirinkimų 
pagrindas. Tik pirmoje susirinkimų dalyje 
pritariant grupės narių daugumai kartu su 
naujais nariais gali dalyvauti ir kiti asme-
nys, lošėją atlydėję artimieji. Dalyviai vieni 
apie kitus sužino tik vardus, kurie nebūti-
nai turi atitikti tikruosius, telefono numerį, 
kurio nebūtina nurodyti, ir paskutinę sta-
tymo datą. Paskutinis statymas anonimi-
niams lošėjams reiškia pirmą susirinkimą 
po paskutinio lošimo.

Anoniminių lošėjų susirinkimuose na-
riai kalbasi apie lošimo sąlygotas proble-
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Probleminis lošimas 
žinomas nuo senų 
laikų. Romos imperijos 
istorikas Tacitas rašė, 
jog romėnai lošdami 
parsiduodavo į vergiją.

Lietuvoje yra 
anoniminių 
lošėjų, 
nelošiančių 10 ir 
daugiau metų.
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mas, apie tai, kaip jiems sekasi įveikti šiuos 
sunkumus, sveikti, gyventi kasdienį gyve-
nimą. Susirinkimai turi tam tikras taisy-
kles, kurios užtikrina, jog būtų išlaikytas 
anonimiškumas ir grupės dalyviai jaustųsi 
saugiai bei oriai. Pavyzdžiui, negalima mi-
nėti praloštų sumų dydžio, nes asmenys į 
susirinkimus renkasi ne lygintis vienas su 
kitu, o suteikti arba gauti pagalbos, supra-
timo. Šiose grupėse nėra vietos kritikai ar 
patarimams – kiekvienas dalijasi savo išgy-
venimais. Vienas iš tikslų – perduoti savo 
patirtį kitiems priklausomybę turintiems 
lošėjams.

Anoniminiai lošėjai gali nurodyti gru-
pės nariams savo telefono numerį. Susirin-
kimų dalyviai, ypač naujokai, turi galimy-
bę skambinti šiems nariams, kada užvaldo 
nenumaldomas noras lošti. Yra nemažai 
atvejų, kai pasinaudoję telefonų sąrašu ir 
pasišnekėję su didesnę patirtį turinčiais 
nariais lošėjai susilaikydavo nuo pagundų. 
Kartais tokiais atvejais nedrąsu paskam-
binti gydytojui, šeimos nariui ar draugui. 
Nežinodami, kaip reaguoti, žmonės gali 
dar labiau pastūmėti lošimų link. Paskam-
binus Anoniminių lošėjų grupės nariui ši 
rizika menkesnė, nes asmuo paprastai su-
pranta skambinančio išgyvenimus, pats ne 
kartą yra patyręs panašių ūmaus noro lošti 
epizodų. Kaip jau minėta, dažnai kompul-
syviems lošėjams trūksta elementaraus su-
pratimo, todėl tokie pokalbiai veiksmingi.

Jei yra poreikis, organizuojami papil-
domi įtampos mažinimo susirinkimai. Pa-
prastai jie skirti grupės naujokams. Šiuose 

susirinkimuose dalyvauja tik ilgesnę nelo-
šimo patirtį turintys nariai. Juose kompul-
syviam lošėjui padedama spręsti teisines, 
finansines, darbo ir asmenines problemas. 
Viena pagrindinių pagalbos formų – skolų 
gražinimo plano sudarymas.

Retsykiais vyksta atviri Anoniminių lo-
šėjų susirinkimai, kuriuose gali dalyvau-
ti visi norintys. Tai gera proga susipažinti 
su anoniminių lošėjų veikla, užduoti rūpi-
mus klausimus. Paprastai tokie susirinki-
mai vyksta per ypatingus minėjimus ir gru-
pių dalyviai iš anksto informuojami apie 
datas. Jie yra laisvi pasirinkti, ar dalyvau-
ti šiuose atviruose susitikimuose. Kitaip ta-
riant, susirinkimus lankantys asmenys gali 
išlikti anonimiškais iki jų pačių pageidau-
jamo lygio.

Vilniuje toks atviras susirinkimas pla-
nuojamas šį rudenį, spalio 22 dieną. Sena-
miestyje (Šv. Ignoto g. 6) vyks Anoniminių 
lošėjų grupės „AL Vilnius“ 15-asis jubilie-
jus. Rengininio metu durys visiems atviros. 
Paprastai į tokius specialius susirinkimus 
atvyksta ir anoniminiai lošėjai iš kitų šalių.

Pagalba šeimos nariams

Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietu-
vos Respublikos finansų ministerijos kie-
kvieno mėnesio paskutinį antradienį vyks-
ta savitarpio paramos grupės susitikimai. 
Jie skirti artimiesiems, kurių aplinkoje yra 
asmuo, turintis problemų dėl azartinių lo-
šimų. Susitikimų metu į visus rūpimus 
klausimus atsako Lošimų priežiūros tar-

Prieš daugiau nei du 
šimtmečius sukurta 
ruletė jau tapo ne tik 
azartinių lošimų, bet 
ir praloštų gyvenimų 
simboliu.
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nybos specialistai. Grupės dalyviai dalijasi 
savo išgyvenimais, išgirsta vertingų patari-
mų. Tai yra anoniminė grupė, dalyvių duo-
menys niekur neskelbiami. Savitarpio pa-
ramos grupės susitikimai yra nemokami. 
Tikslios susitikimų datos bei adresas skel-
biami svetainėje http://www.lpt.lt/proble-
mos-del-losimo/, taip pat telefonu (8 5)  233 
6241 ir elektroniniu paštu pagalba@lpt.lt.

Šie susirinkimai skirti tik šeimos na-
riams ar artimiesiems, patys lošėjai neį-
leidžiami. Lošimų priežiūros tarnybos at-
stovai visiems lošimų problemą turintiems 
asmenims rekomenduoja apsilankyti Ano-
niminių lošėjų susirinkimuose. Taip pat 
šioje tarnyboje galima nemokamai pateik-
ti pradžioje minėtą savanorišką patekimo 
į lošimo organizavimo vietas apribojimo 
prašymą. Nors ne visi lošimų organizato-
riai bendradarbiauja su Lošimų priežiūros 
tarnyba ir laikosi šio susitarimo, ateityje tai 
daryti juos įpareigos įstatymų kūrėjai. Lie-
tuvos Respublikos Seimui šią vasarą priė-
mus naujas azartinių lošimų įstatymo pa-
taisas, nuo kitų metų tokie prašymai taps 
privalomo pobūdžio. 

Daugelis anoniminių lošėjų šiuos prašy-
mus yra pateikę ir reguliariai atnaujina. Kol 
kas vienintelė papildoma užtikrinimo ga-
limybė, kurią patologinis lošėjas gali pada-
ryti, – Lošimų priežiūros tarnybai pranešti 
apie savavalį įleidimo atvejį į azartinių loši-
mų vietą, ignoruojant apribojimo prašymą. 
Tuomet tarnybos atstovai kreipiasi į nuro-
dytą lošimų organizatorių ir imasi papildo-
mų veiksmų siekdami užtikrinti patologi-
nių lošėjų apsaugą nuo lošimų.

Daugiau apie anoniminius lošėjus ir pa-
tologinį lošimą žr. interneto svetainėse:

http://www.anoniminiailosejai.lt/
http://www.lpt.lt/
http://nebenoriu-losti.lt/
http://www.gamblersanonymous.org

Anoniminių lošėjų susirinkimai lietuvių kalba

Vilniuje

Anoniminių lošėjų grupė „AL Vilnius“ 
Pirmadieniais ir penktadieniais 18.15 val.
Šv. Ignoto g. 6, LT-01120 Vilnius,
prie Šv. Ignoto bažnyčios.
Telefonas pasiteirauti – 8 628  39 678.

Anoniminių lošėjų grupė „Vienybė“ 
Trečiadieniais 19 val. 
Jurgio Matulaičio a. 3, LT-05111 Vilnius,
parapijos namai.
Telefonas pasiteirauti – 8 628  39 678.

Kaune

Anoniminių lošėjų grupė „Laisvė“ 
Pirmadieniais ir penktadieniais 18.30 val. 
Trečiadieniais 19.30 val. 
Aleksoto g. 3, LT-44280 Kaunas, 
prie Vytauto bažnyčios. 
Telefonai pasiteirauti: 8 609  92 911, 8 618  03 026. 

Panevėžyje

Anoniminių lošėjų grupė „AL Panevėžys“
Trečiadieniais 19.00 val. 
Marijonų g. 24, LT-35138 Panevėžys. 
Telefonas pasiteirauti – 8 601  33 624. 

Klaipėdoje

Anoniminių lošėjų grupė „AL Klaipėda“ 
Pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00 val. 
Rumpiškės g. 6, LT-91131 Klaipėda, 
Marijos Taikos Karalienės bažnyčios patalpose. 
Telefonas pasiteirauti – 8 671  78 781. 

Šiauliuose

Anoniminių lošėjų grupė „AL Šiauliai“ 
Pirmadieniais 19.00 val. 
Vilniaus g. 247B, LT-76343 Šiauliai. 
Telefonas pasiteirauti – 8 646  36 280. 

Utenoje

Anoniminių lošėjų grupė „AL Utena“ 
Sekmadieniais 19.00 val. 
Vytauto a. 4, LT-28242 Utena,
prie Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios.
Telefonas pasiteirauti – 8 621  79 396.

Londone

Anoniminių lošėjų grupė „Viltis“ 
Ketvirtadieniais 19.30 val. 
Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 15.00 val. 
21 the Oval, Bethnal green, London, E2 9 dt.
El. pašto adresas – allondonas@gmail.com .
Telefonas pasiteirauti – 00 4474 04804821.
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Azartinių lošimų įstatymo 
papildymas

Dr. Alvydas Navickas
Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas,
vilniaus universiteto medicinos fakulteto
psichiatrijos klinikos docentas

Lietuvos psichiatrų asociacija išreiš-
kia didžiulį susirūpinimą tuo, kad nuo 
2001 metų, priėmus Lietuvos Respubli-
kos azartinių lošimų įstatymą ir plečian-
tis azartinių lošimų pasiūlai Lietuvoje, 
psichiatrai dažniau susiduria su neigia-
momis azartinių lošimų sukeliamomis 
pasekmėmis. Vieni pagrindinių faktorių, 
didinančių su azartiniais lošimais susi-
jusias psichinės sveikatos problemas, yra 
lošimų pasiūlos didėjimas, prevencinių 
priemonių stoka ir nepakankama lošimo 
organizatorių socialinė atsakomybė.

Turbūt niekam nekyla abejonių, kad 
azartiniai lošimai daro didžiulę žalą vi-

suomenei. Priklausomybė nuo azartinių 
lošimų kelia begalinę kančią pačiam lošė-
jui, jo šeimai, dėl šios priežasties sutrinka 
tarpasmeniniai santykiai, kyla emocinės 
krizės. Probleminis lošėjas, išgyvenantis 
sunkius jausmus ir bandantis nuo jų bėg-
ti, vis dažniau renkasi savižudybę kaip 
būdą užbaigti kančias. Atsižvelgiant į tai, 
kad Lietuvoje per metus nusižudo apie 1 
000 ir mėgina mažiausiai 10 000 žmonių, 
priklausomybės dėl azartinių lošimų ma-
žinimas aktyviai prisidėtų prie savižudy-
bių prevencijos.

Nuo 2004 metų Lošimų priežiūros tar-
nyba prie Lietuvos Respublikos finan-

Priklausomybių psichiatrija

Dėl Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 
papildymo Nr. 2016/06/21

Šių metų birželį Lietuvos psichiatrų asociacija (LPA) išsakė savo nuomonę dėl 
azartinių lošimų įstatymo papildymo. Šiame papildyme buvo numatyta es-
minių pakeitimų, kurie padėtų priklausantiems nuo azartinių lošimų asme-
nims bei jų šeimos nariams. Įstatymo pataisų esmė – Lošimų priežiūros tar-

nybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomo savęs apsiribojimo 
nuo azartinių lošimų programos teisinis reglamentavimas. Iki šiol prašymai neįleisti į 
lošimo vietas buvo neprivalomo pobūdžio. Lošimų organizatoriai savanoriškai prisi-
jungdavo prie minėtos programos vykdymo, tačiau prašymų ignoravimas neužtrauk-
davo teisinės atsakomybės. Azartinių lošimų įstatymo pataisomis nustatyta, kad kie-
kvienas turi teisę Priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui pateikti prašymą 
neleisti jam lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Kviečiu susipažinti su LPA pa-
teiktu prašymu pataisas svarsčiusio komiteto nariams paremti azartinių lošimų įsta-
tymo papildymą. Beje, vėliau komitetas pritarė pataisoms, toliau įstatymo papildymo 
laukė balsavimas Lietuvos Respublikos Seime. Šias įstatymo pataisas parlamentarai 
priėmė paskutinę Seimo pavasario sesijos dieną. Įstatymo pataisos, jeigu jas pasira-
šys prezidentė, turėtų įsigalioti nuo kitų metų gegužės 1 d. 
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sų ministerijos pradėjo vykdyti savęs apsi-
ribojimo nuo azartinių lošimų programą, 
kuri, Lietuvos psichiatrų asociacijos many-
mu, atitinka prevencinių programų prin-
cipus ir gali būti taikoma kaip efektyvus 
būdas padedantis problemų dėl lošimų tu-
rintiems asmenimis kontroliuoti savo li-
guistą poreikį. Lietuvos psichiatrų asoci-
acija skatina Lošimų priežiūros tarnybą, 
kaip vienintelę lošimus kontroliuojančią 
instituciją, nenutraukti šios veiklos ir skirti 
jai maksimalų dėmesį. Lietuvos psichiatrų 
asociacija dar 2012 m. vasario 21 d. raštu 
Nr. 2012/02/21 „Dėl patologinio potraukio 
lošimams prevencijos“ išreiškė savo nuo-
monę, kad veiksmingos gali būti bet ku-
rios priemonės, kurios labiau užtikrins, jog 
asmuo, įteikęs prašymą neleisti lošti, būtų 
neįleistas į visas lošimo vietas. Ypač svar-
bu visų kategorijų lošimo organizatoriams 
vykdyti bendrą prevencijos programą. Bent 
vienos kategorijos lošimo organizatorių at-
siskyrimas nuo bendros prevencijos pro-
gramos sudaro palankesnes sąlygas pri-
klausomų nuo lošimų asmenų daromos 
žalos mastui.

Lietuvos psichiatrų asociacija išreiškia 
savo padėką Lietuvos Respublikos Seimo 
nariui Juliui Sabatauskui, kuris ėmėsi ini-
ciatyvos papildyti Azartinių lošimų įstaty-
mą Nr. IX-325 nuostatomis, reglamentuo-
jančiomis prašymų neleisti lošti pateikimą, 

bei įregistravo Azartinių lošimų įstatymo 
10 str. papildymo įstatymo projektą, ku-
rio priėmimas suteiktų galimybę apginti 
problemų dėl lošimų turinčių asmenų ir 
jų artimųjų interesus. Lietuvos psichiatrų 
asociacija dėkoja projektą palaikantiems: 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietu-
vos Respublikos finansų ministerijai, Lo-
šimų priežiūros tarnybai, Lietuvos Res-
publikos sveikatos apsaugos ministerijai 
bei Nacionalinei tabako ir alkoholio kon-
trolės koalicijai.

Lietuvos psichiatrų asociacija prašo 
Lietuvos Respublikos Prezidentės, Lietu-
vos Respublikos Seimo Biudžeto ir finan-
sų komiteto, Lietuvos Respublikos Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto, Seimo na-
rių palaikymo priimant minėtą įstatymo 
projektą, taip parodant socialinę atsako-
mybę ir nuoširdų rūpestį Lietuvos visuo-
menės psichine sveikata.

Esame įsitikinę, kad verslininkai, at-
sakingi už azartinių lošimų pasiūlą ir 
plėtrą Lietuvoje, ir juos vienijančios orga-
nizacijos taip pat siekia, kad Lietuvos pi-
liečiai būtų kuo sveikesni ir jų galimybės 
gyventi visavertį gyvenimą būtų kuo ge-
resnės. Tik teigiami socialiniai pokyčiai 
mūsų visuomenėje gali užtikrinti visuo-
menės ir verslo sėkmingą raidą.

Pasirašo: Doc. dr. Alvydas Navickas, 
Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas 
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1990 m., kai buvo įkurta Lietuvos psichiatrų asociacija, prasidėjo kupinas iššū-
kių kelias į naujų galimybių realizavimą asmens ir visuomenės psichikos sveikatos 
srityje, siekiant kokybiškų paslaugų vaikams ir suaugusiesiems su psichikos su-
trikimais. Šiandien, po 26 metų, ne tik galime pasidžiaugti laimėjimais, bet ir iš-
mokti svarbiausio gebėjimo, kuris būdingas išsivysčiusioms valstybėms ir svei-
koms visuomenėms – kritiškai analizuoti esančias sistemos spragas ir bendromis 
pastangomis siekti, kad tiek suaugusiųjų, tiek vaikų ir paauglių psichikos svei-
katos priežiūros sistema būtų veiksminga ir racionali. Dėl to turi būti nuolat ste-
bima, analizuojama, kaip, vykdant sveikatos politiką, į kasdienę praktiką die-
giamos mokslo žiniomis pagrįstos rekomendacijos, o jeigu aptinkama, kad šis 
procesas sutrikęs, ieškoma būdų pašalinti esamas kliūtis.

Psichikos sveikatos ir psichikos sutri-
kimų tyrinėjimas visada buvo ir bus kupi-
nas tiek atradimų, tiek ir lemtingų paklydi-
mų. Įveikęs mistiką, mokslas ilgai blaškėsi 
spręsdamas metodologines ir etines pro-
blemas, kurių netrūko. Pavyzdžiui, 19 a. 
pabaigoje pirmąją psichiatrijos mokslinin-
kų kartą taip pakerėjo didžiuliai laimėji-
mai infekcinių ligų prevencijos srityje, kad 
jiems pasirodė, jog netrukus lygiai taip 
pat suklasifikavus psichikos ligas bus ga-
lima surasti jų atsiradimo priežastis ir bū-
dus toms priežastims įveikti. Didžiausia šio 
susižavėjimo problema buvo ta, kad moks-
lininkai pamiršo dar Renė Dekarto (René 
Descartes) atrastą principą, kuris nurodo, 
kad tyrinėti, kaip smegenyse gimsta min-
tys ir jausmai, tai ne tas pats, kas tyrinė-
ti, kaip kepenys gamina tulžį. Visas 20 am-
žius buvo skirtas savotiškam išsiblaivymui 
ir skaudžiam suvokimui, kad psichikos su-
trikimų prevencija ir gydymas yra kur kas 
kietesnis riešutas nei infekcinių ligų kon-

trolė, ir visų pirma todėl, kad, be biologinių 
veiksnių, psichikos sutrikimų genezėje da-
lyvauja nė kiek ne mažiau svarbūs psicho-
loginiai ir socialiniai veiksniai. Šią tuomet 
išmoktą pamoką šiandien tenka kartoti iš 
naujo, suvokiant, kad vienpusis biomedici-
nos laimėjimų taikymas negali būti veiks-
mingas, jeigu kartu nebus investuojama 
į modernias psichosocialines intervenci-
jas, jeigu nebus paisoma visuomenės svei-
katos bei žmogaus teisių apsaugos princi-
pų ir jeigu biomedicinos mokslai bus linkę 
ignoruoti nemažiau svarbius socialinius 
mokslus.

Be abejonės, pasaulyje būta perlenkimų 
ir į biologinių, ir į psichosocialinių veiks-
nių sureikšminimą, tiek aiškinantis prie-
žastis, tiek ir siūlant prevencijos bei gy-
dymo būdus. Tačiau 20 a. pabaigoje buvo 
pasiektas konsensusas, ir šiandien moks-
lo žiniomis grįstos rekomendacijos, kaip 
siekti geresnės tiek vaikų, tiek suaugusių-
jų psichikos sveikatos, yra gana aiškios1. 

Vaikų psichikos sveikata 
ir jos sutrikimų prevencija: 
kaip mokslo žinios taikomos 
praktikoje?

Dr. Dainius Pūras
vilniaus universiteto medicinos fakulteto
psichiatrijos klinikos profesorius

Vaikų psichiatrija

 1PSO pranešimas: The world health report 2001. Mental health: new understanding, new hope. Geneva, 
World Health Organization, 2001  (žr. interneto tinklalapyje  http://www.who.int/whr/2001/en).
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Bet tai nereiškia, kad jas lengva realizuo-
ti praktikoje. Štai čia ir kyla svarbiausias 
klausimas – ar mokslo laimėjimai tinkamai 
informuoja politikus, ir ar politiniai spren-
dimai yra pakeliui su mokslo rekomenda-
cijomis. Ne paslaptis, kad jie dažnai būna 
ne tik ne pakeliui, bet ir pasuka į priešingas 
puses. Ypač daug būta vaikų psichikos svei-
katos priežiūros paklydimų, pasitaiko jų ir 
iki šiol.

Pateiksiu keletą pavyzdžių, kurie paro-
do, koks sudėtingas kelias nuo mokslo at-
radimų iki jų įdiegimo kasdienėje prakti-
koje ir kaip stipriai tai gali priklausyti nuo 
visuomenėje vykstančių procesų. 1951 m. 
PSO paskelbė profesoriaus Džono Boulbio 
(John Bowlby) studiją apie tai, koks svar-
bus yra stabilus kūdikio emocinis ryšys su 
mama ar ją pakeitusiu asmeniu. Buvo įro-
dyta, kad tai yra būtina sąlyga formuotis 
sveikam prieraišumui ir sveikai asmeny-
bei. Šios mokslinės rekomendacijos pase-
kmė ta, kad daugelyje pasaulio valstybių 
imta investuoti į įvairias institucinės glo-
bos alternatyvas (psichosocialines paslau-
gas krizių ištiktoms biologinėms šeimoms, 
laikinųjų globėjų rengimą ir paramą jiems, 
paramą įvaikinimo procesui valstybės vi-
duje, psichologinę pagalba tėvams ir tėvys-
tės kompetencijų stiprinimą). Dėl ideologi-
nių priežasčių šios rekomendacijos nebuvo 
paisoma Vidurio ir Rytų Europos valstybė-
se, kuriose tęsėsi gausios investicijos į kū-
dikių ir vaikų auginimą kūdikių namuo-
se ir kitose valstybės išlaikomose įstaigose. 
Paradoksalu tai, kad nors dalis šio regio-
no valstybių ir įsiklausė į šias rekomenda-
cijas po 1990 metų, nemaža jų dalis (tarp 
jų ir Lietuva) iki šiol nepaiso akivaizdžių 
mokslo žinių ir tęsia kūdikių ir vaikų glo-
bos namų protegavimo politiką.

Paskutiniu metu mokslas pateikia nau-
jų žinių apie ankstyvos vaikystės emoci-
nių patirčių kokybės vaidmenį tiek visai to-
lesnio gyvenimo kokybei, tiek ir fizinių bei 
psichikos ligų paplitimui tarp suaugusių-
jų. Naujausi mokslo tyrinėjimai nenuginči-
jamai rodo, kad nuo to, kaip užtikrinamas 
arba neužtikrinamas psichologinio sau-
gumo jausmas pirmaisiais keliais gyveni-
mo metais, priklauso ryšių tarp neuronų ir, 
apskritai, visos smegenų architektūros ko-
kybė2. Tai, kas anksčiau buvo įrodyta psi-
chologijos ir kitų socialinių mokslų, dabar 

patvirtinta neuromokslų lygiu tiriant sme-
genis. Tikimasi, kad tai paskatins sveika-
tos politikus dar daugiau investuoti į tokias 
visuomenės sveikatos ir psichosocialines 
technologijas, kaip kūdikių psichikos svei-
katos stiprinimas, tėvų mokymo progra-
mos, terapinės intervencijos motinos (tėvo) 
ir vaiko santykiams koreguoti nuo pat vai-
ko gimimo.

Kita labai svarbi sritis, kurioje susipina 
medicinos, psichiatrijos, psichologijos, eti-
kos, kitų sričių teorija ir praktika, yra paau-
glių ir jaunuolių psichikos sveikatos prie-
žiūra. Paauglystė – tai laikotarpis, kada 
vyksta daug permainų, susijusių su šio lai-
kotarpio krize, tapatumo paieška, ir daugu-
ma paauglių susitvarko su psichologinėms 
problemomis be specialistų pagalbos. Per 
didelė paauglių globa ar psichologinių pro-
blemų perteklinis medikalizavimas būtų 
klaidinga taktika. Todėl šiuolaikinė vaikų 
ir paauglių psichiatrija kritiškai vertina ir 
kai kurių tėvų siekimą per stipriai kontro-
liuoti paauglių gyvenimą ir apskritai suau-
gusiųjų pasaulio polinkį demonizuoti pa-
auglių subkultūras ir nuolat kelti moralinę 
paniką dėl paauglių elgesio, kartais ban-
dant pasitelkti į šias mokslo žiniomis nepa-
grįstas akcijas ir psichikos sveikatos speci-
alistus. Kita vertus, akivaizdu, kad nemaža 
dalis psichikos ligų prasideda būtent pa-
auglystėje ir jaunystėje, todėl ankstyvas 
šių ligų išaiškinimas ir adekvati interven-
cija yra tai, ko visada siekia ir mokslas, ir 
sveikatos priežiūros praktika. Paskutiniu 
metu mokslininkai sukaupė daug stiprių 
įrodymų apie tai, kad pilnavertė komplek-
sinė pagalba paaugliui ar jaunuoliui įvei-
kiant pirmąjį psichozės epizodą gali smar-
kiai nulemti gerą gyvenimo kokybę sergant 
lėtinėmis psichikos ligomis, tokiomis kaip 
šizofrenija. Paskaičiuota, kad modernios 
psichosocialinės intervencijos kartu su me-
dikamentiniu gydymu ir veiksminga paci-
ento reintegracija į šeimą, bendruomenę, 
mokyklą, bendraamžių grupę ir plačiąja 
prasme – į visuomenę gali duoti geriausių 
rezultatų, jei šios psichosocialinės paslau-
gos bus tinkamai (apmokant jas sveikatos 
draudimo lėšomis nemažesnėmis lėšų ap-
imtimis už medikamentinį gydymą) finan-
suojamos, koordinuojamos ir jei aktyviai 
įsitrauks paciento artimieji, kuriems taip 
pat reikalinga pagalba. 

 2Daugiau apie tai žr. interneto tinklalapyje  www.developingchild.harvard.edu.

Šiuolaikinė vaikų 
ir paauglių psi-
chiatrija kritiškai 
vertina kai ku-
rių tėvų siekimą 
per stipriai kon-
troliuoti paauglių 
gyvenimą.
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Dar viena problema, aktuali tiek suau-
gusiųjų, tiek vaikų ir paauglių psichikos 
sveikatos priežiūrai, yra savižudybių pre-
vencija. Nors apie 20 metų dėl didžiulio sa-
vižudybių paplitimo Lietuvoje ir nemažė-
jančio tarptautinio dėmesio šiai problemai 
daug kalbama, taip ir nepavyko susitelk-
ti ir pasiekti, kad Lietuvoje būtų vykdo-
ma mokslo žiniomis pagrįsta kompleksinė 
savižudybių prevencijos programa (ne-
svarbu, ar tai būtų atskira programa, ar ji 
būtų integruota į bendrą psichikos sveika-
tos strategiją, kuri taip pat iki šiol Lietuvoje 
nėra vykdoma). Iš visų gerai žinomų inves-
tavimo į savižudybių prevenciją būdų Lie-
tuvoje buvo ir tebėra finansuojamas vie-
nintelis – sergančiųjų depresija gydymas 
antidepresantais. Suprantama, kad, taip 
paviršutiniškai sprendžiant šią didžiulę vi-
suomenės sveikatos problemą, sunku ti-
kėtis veiksmingai suvaldyti savižudybių 
ir platesne prasme savinaikos ir savižalos 
epidemiją kaip daug rizikos ir apsauginių 
veiksnių apimantį biopsichosocialinį reiš-
kinį. Niekada nėra vėlu, ypač panaudojant 
Lietuvos universitetų potencialą, ištaisy-
ti šią istorinę klaidą ir imtis mokslo žinio-
mis pagrįstos savižudybių strategijos, su-
jungiant socialinių mokslų ir biomedicinos 
mokslų pajėgas ir įveikiant tradicinius kliu-
vinius tarp šių mokslų, iki šiol trukdžiusius 
bendradarbiauti.

Kas bendra tarp šių kelių aptartų pro-
blemų – kūdikių institucionalizacijos pre-
vencijos, paauglių ir jaunuolių psichikos 
sutrikimų gydymo, savižudybių preven-
cijos? Visais trimis atvejais mokslo laimė-

jimai siūlo aiškias rekomendacijas, kurių 
vykdymas Lietuvoje patyrė rimtų kliūčių 
įgyvendinant sveikatos politiką ir iki šiol 
patiria nesėkmę. Lietuvoje ir dabar ne tik 
nemažai kūdikių gyvena kūdikių namuo-
se (nors tai yra žalinga praktika, Jungtinių 
Tautų dokumentų prilyginama instituci-
nei prievartai prieš vaikus), bet ir ši kenks-
minga paslauga gauna vis didesnę valdžios 
institucijų paramą (už vaiko „gydymą“ kū-
dikių namuose šios įstaigos gauna nuo 800 
iki 1600 eurų per mėnesį). Paaugliai ir jau-
nuoliai, susirgę psichikos ligomis, gali tikė-
tis tik medikamentinio gydymo, bet jokiu 
būdu – kompleksinių psichosocialinių pas-
laugų bendruomenėje. Pasidžiaugę prieš 
20 metų įvykusiu pirmu ir iki šiol vienin-
teliu proveržiu kuriant Lietuvoje moder-
nią psichikos sveikatos priežiūros siste-
mą (turiu galvoje ambulatorinių psichikos 
sveikatos centrų steigimą), šiandien pri-
valome konstatuoti, kad šių centrų turi-
mi ištekliai niekaip negali užtikrinti mo-
dernių psichosocialinių paslaugų teikimo 
vaikams ar suaugusiesiems su sunkes-
niais psichikos sutrikimais, ir apie tai in-
formuoti užsnūdusius sveikatos politikus. 
Kalbant apie savižudybių prevenciją ir gy-
dymą, tenka konstatuoti tą patį „bendrą 
vardiklį“, kad investicijos į psichikos svei-
katą iki šiol apsiribojo tik medikamentinio 
gydymo kompensavimu, o įvairios itin rei-
kalingos ir veiksmingos prevencinės pro-
gramos ir psichosocialinės intervencijos 
bendruomenėje laukia politinių sprendimų 
jau daugiau kaip 20 metų. Tuomet prasidė-
jusi tikrųjų bendruomenių paslaugų plėtra 

Lietuvoje iki šiol 
nepaisoma aki-
vaizdžių moks-
lo žinių, tęsiama 
kūdikių ir vai-
kų globos namų 
protegavimo 
politika.

„Kenksminga kūdikių 
namų paslauga Lietu-
voje gauna vis didesnę 
valdžios institucijų 
paramą”
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buvo sustabdyta pačioje užuomazgoje ir iki 
šiol neatrodo, kad ji būtų sveikatos politi-
kų prioritetas. Prieš keletą metų atlikta psi-
chikos sveikatos priežiūros paslaugų tei-
kimo ir finansavimo analizė atskleidė akis 
badantį skirtumą (jis siekia daugiau kaip 
100 kartų) tarp investicijų į biomedicinines 
ir psichosocialines technologijas psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje. 
Nors akivaizdu, kad tai yra sisteminė pro-
blema, trukdanti įgyvendinti 2007 m. Sei-
mo patvirtintą Lietuvos psichikos sveikatos 
strategiją (kurios tikslas – stabdyti ydingą 
institucionalizacijos ir stigmatizacijos tra-
diciją ir gerinti labai prastą Lietuvos visuo-
menės psichikos sveikatos būklę), tačiau iki 
šiol politiniai sprendimai lieka nepadaryti. 
Labai svarbi šiais strateginio lygmens klau-
simais būtų aiški Lietuvos psichiatrų asoci-
acijos pozicija.

Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos 
ir sutrikimų tyrinėjimas yra ypač svarbus 
todėl, kad turi būti tyrinėjama ne tik vai-
ko sveikata ar jos sutrikimai. Tyrinėjimo 
objektas yra vaiko raida ir jo aplinka (šei-
ma, bendruomenė, plačioji visuomenė). Šia 
prasme beveik visi sutrikimai, prasidedan-
tys ne tik vaikystėje, bet ir jaunystėje, yra 
RAIDOS sutrikimai plačiąja prasme, nes jie 
tiesiogiai paliečia psichomotorinę, kogni-
tyvinę, emocinę, socialinę, moralinę rai-
dą. Netgi šizofrenija daugelio mokslininkų 
šiandien laikoma raidos sutrikimu (angl. 

neurodevelopmental disorder), nes ji linku-
si prasidėti tam tikrame amžiuje, kai vyks-
ta lemiami subtiliausių smegenų struktūrų 
brandos procesai. Šia prasme vaikų psichi-
kos sveikatos tyrinėjimas siunčia aiškią ži-
nią kitoms sritims, taip pat ir suaugusių-
jų psichiatrijai, kad bet koks pusiausvyros 
(laikantis biopsichosocialinio modelio) su-
trikdymas diegiant mokslo laimėjimus gali 
būti pavojingas. Jei norime, kad naujausi 
biomedicinos mokslo laimėjimai būtų tin-
kamai taikomi, privalome ištaisyti pasta-
rųjų dešimtmečių klaidas ir labai stipriai 
investuoti į emocinių ir psichosocialinių 
veiksnių mokslinį tyrinėjimą, o praktikoje 
– į veiksmingas psichosocialines paslaugas, 
kad įveiktume didžiulę spragą ir pasiektu-
me  tarptautinius standartus. Tai būtina ir 
dėl pačios psichiatrijos gero prestižo, ir jos 
tapatumo išsaugojimo. Psichiatrijos rai-
da vien biomedicininio modelio kryptimi 
(ypač jei kaip atskira specialybė atsiskirtų 
psichoterapija, taip suduodant rimtą smūgį 
biopsichosocialinio modelio integralumui) 
reikštų psichiatrijos laipsnišką tapsmą ne-
urologijos dalimi. Todėl psichiatrai turėtų 
būti suinteresuoti psichosocialinių paslau-
gų vaidmens ir psichiatrijos, kaip unika-
lios specialybės, atstovaujančios subalan-
suotam biopsichosocialiniam modeliui tiek 
medicinos mokslo pasaulyje, tiek medici-
nos praktikoje, stiprinimu.
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Šiuos žodžius, kurie tapo mano pamąstymų apie psichoanalizę ir psichoa-
nalitikus pavadinimu, kadaise privačiame pokalbyje išgirdau iš vieno savo 
mokytojų, žinomo psichoanalitiko, pacitavusio kito garsaus psichoanaliti-
ko mintį. Toji mintis privertė suklusti ir susimąstyti, kas vis dėlto su mu-

mis darosi ir kodėl tampame nemėgstami ne vien kolegų ne psichoanalitikų, bet ir 
savųjų...

Žinoma, galime pažaisti analitinį žai-
dimą ir pabandyti suprasti, kodėl mus taip 
nuvertina. Bet, pasirodo, nuvertina visai 
ne mus, bet pirmiausia pačią psichoana-
lizę. Štai garbus psichoterapeutas, nuolat 
pagyvinantis psichiatrų susibūrimus savo 
pastabomis ir pasisakymais, mėgsta cituo-
ti rusų rašytoją Vladimirą Nabokovą, pa-
sakiusį, kad už psichoanalizę blogiau te-
gali būti tik bolševizmas. Ką gi, išradinga, 
tačiau ko tikėtis iš rašytojo, nedviprasmiš-
kai apdainavusio pagyvenusio vyro eroti-
nį ryšį su paaugle mergaite? Kas, jei ne jis, 
turėtų nuoširdžiai nekęsti psichoanalitikų, 
pajėgusių ir, matyt, pajėgsiančių nemažai 
pasakyti apie paties rašytojo erotines fan-
tazijas, nejučia galinčias nuvesti net link 
kraujomaišos?

O štai dar vienas epizodas. Vienoje pa-
skutinių knygų mugių buvo pristatytas 
naujai išverstas Viktoro Franklio (Viktor 
Frankl) darbas, kurį aptarė jau mano mi-
nėtas psichoterapeutas, dar du psicholo-
gai ir kunigas. Gerokai nustebau, nes teko 
šį renginėlį stebėti ir patirti netikėtą grįži-
mą į praėjusio šimtmečio pradžią. Kolegos 
kaip susitarę piktais žvilgsniais ir mintimis 
varstė daugiau Zigmundo Froido (Sigmund 
Freud) palikimą nei Franklio darbą. Būtų 
juokinga, jei ne graudu, bet profesionaliau-
siai atrodė kunigas, vis bandęs pašnekovus 

nukreipti ta linkme, kuria lyg ir buvo su-
sirinkta pokalbio. O Froido seksualumo ir 
varų teorijas turbūt reikėtų palikti istorijos 
teismui, juolab kad šiuolaikinė psichoana-
lizė nuėjo gerokai toliau, nei gebėjo suvokti 
prelegentų mąstymas...

Beje, šiuolaikinė psichoanalizė vis dar 
lieka neįkandama mūsų kritikams. Štai 
ir vėl pavyzdys: vis nugirstu seniausiąjį ir 
garbingiausiąjį universitetą baigusių psi-
chologų prisiminimus, kaip jų dėstyto-
jai vieningai šaiposi iš psichoanalizės, mat 
Froidas (sic!) pernelyg sureikšmino seksu-
alumą ir dar pridarė visokių „griekų“... Ir 
taip kalba šiuolaikinės psichologijos dėsty-
tojai, būdami įsitikinę, kad studentams pa-
teikia modernios psichologijos paveikslą. 
Tik kažkaip iš Froido laikotarpio jiems dar 
sunkoka išbristi. O jei ir išbrenda, tai ne-
tyčia pamiršta, jog tai, ką jie pavadina ko-
kia nors bendražmogiškąja raidos teorija, 
yra ne kas kita, kaip ta pati psichoanaliti-
nė prisirišimo teorija. Beje, viename lie-
tuviškame psichologijos žurnale skaičiau, 
kad prisirišimo teorijos tėvas Džonas Boul-
bis (John Bowlby) yra visai ne Džonas, bet 
Džoana. Taip, suprantu, kad garbiajam 
straipsnio autoriui prisirišimo teorija nie-
kaip su tėvu nesisieja – labiau moteriško-
sios kūrėjos jai reikėtų... Būtų juokinga, jei 
ne liūdna, bet mūsų kritikai vis dar nesu-

„Aš myliu psichoanalizę, 
bet nemėgstu 
psichoanalitikų...“

Raimundas Milašiūnas
valakupių psichoterapijos centro psichoanalitikas
vilniaus universiteto medicinos fakulteto psichiatrijos 
klinika
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pranta, jog Froidas seniai miręs, o psicho-
analizė ne tik prisirišimo, bet ir mentaliza-
cijos ir net santykio teorijas sukūrė, kurias 
jie vėlgi noriai studijuoja ir dar noriau pri-
miršta priskirti psichoanalizei. Ir kaip ne-
primirši – juk tada kritikos strėlės atrodys 
gerokai atšipusios. O jei dar teks prisimin-
ti, kad kitur jau ne kartą cituotas 2000-ųjų 
Nobelio premijos laureatas Erikas Kandelis 
(Eric Kandel) – beje, su psichoanalize netu-
rintis nieko bendra – yra sakęs, kad iki šiol 
dar neturime išsamesnės psichikos teorijos 
nei psichoanalitinė, visai teks nusivilti savo 
koviniais įgūdžiais...

***

Bet aš vis tiek myliu psichoanalizę. Ne-
žiūrint išpuolių prieš ją, neretai nemok-
šiškų, primityvių, man psichoanalizė vi-
suomet išliks tikrai išsamiausia žmogaus 
psichikos teorija.

Bandau suprasti, ko psichoanalizė 
moko. Ir atsakymai ateina visai ne apie tai, 
apie ką, matyt, daugelis profesionalų galvo-
ja. Ne apie mokslinį pagrindą, ne apie me-
dicininę terapijos plotmę, bet apie žmo-
gaus dvasinį pasaulį, jo gyvenimiškąją 
patirtį, galų gale – apie paprastą ryšį tarp 
žmonių...

Psichoanalizė pirmiausia man yra žmo-
gaus dvasios skelbėja. Mūsų pasaulis jau 
toks yra, kad jame tenka gyventi ir išgyven-
ti. Garsioji Čarlzo Darvino teorija labai aiš-
kiai suformulavo žmogaus, kaip biologi-
nės būtybės, modelį. Hormonai, fermentai 
užvaldė mūsų būtį, ir pamažu ėmėme pa-
miršti, jog neturime galimybės pasipildyti 
serotonino atsargų ir sukurti laimės piliu-
lės. Kaip sakė doc. dr. Eugenijus Laurinai-
tis, „nėra tabletės nuo gyvenimo...“ Beje, 
visai nesiruošiu kaip nors nuvertinti bi-
ologinės psichiatrijos ar imti polemizuo-
ti su jos „grynaisiais“ atstovais, nes tikiu, 
kad tokių nėra. Labiau prašyčiau nepamirš-
ti žmogaus dvasios, kuri kartais atstoja vi-
sus serotoninus, noradrenalinus ir mela-
toninus kartu sudėjus... Psichoanalizė ne 
kovoja su biologine žmogaus prigimtimi, 
bet bando priminti, kad mūsų dvasia lygiai 
taip pat gali reguliuoti hormonų pokyčius 
organizme kaip ir medikamentai, o kūnas 
neretai iš tikrųjų tėra psichikos vergas...

Psichoanalizė man suteikia gyveni-
mo prasmę. Vis prisimenu Danielio Mena-
kerio (Daniel Menaker) knygą „The Treat-
ment“ („Gydymas“), kurioje gana atvirai 
šaipomasi iš psichoanalizės ir psichoa-

nalitikų, tačiau pabaigoje autorius netikė-
tai padaro visiškai priešingą išvadą. Psicho-
analitiko lūpomis jis ištaria sakralinę frazę 
(cituoju laisvai): galima šaipytis iš psichoa-
nalizės, galima nuvertinti Froidą, tačiau ne-
galima paneigti to, kad būtent Froidas paro-
dė mums, jog kiekvienas žmogaus žingsnis 
šiame pasaulyje turi prasmę... Ar ne tie-
sa? Froidas bandė viską paaiškinti libidi-
nės ir agresyviosios varos sąveika su išori-
ne ir vidine aplinka. Šiandien atrandame 
ir kitų varų (pavyzdžiui, santykio, prisiriši-
mo), tačiau nepaneigiame, kad vidiniame 
pasaulyje nuolat vyksta įvairių jėgų sąvei-
ka, kuri vienaip ar kitaip lemia mūsų kas-
dienį funkcionavimą, santykius su žmonė-
mis ir su pačiais savimi. Žodžiu, gyvename 
ne šiaip atsitiktinumų grandinėje, bet gali-
me įprasminti kiekvieną savo žingsnį. Terei-
kia tik noro...

Psichoanalizė atsisuka į žmonių santy-
kius. Čia, matyt, reikia dar sykį priminti pri-
sirišimo teoriją, kuri ir atvėrė duris į ryšio 
tarp žmonių pasaulį. Santykis tarp moti-
nos ir kūdikio svarbus dar iki gimimo, ne 
mažiau reikšmingas tėvo atsiradimas – vis-
kas kuria mūsų psichiką. Kiekvienas vaiko 
raidos tarpsnis, pasižymintis savais reika-
lavimais, suformuoja vienokį ar kitokį re-
agavimo į aplinką būdą, sukuria įvairialy-
pę asmenybę, kartu ir savitą biologinių jėgų 
samplaiką. Psichoanalizė padeda suvokti, 
kad žmogus į suaugusiojo pasaulį neateina 
švarus lyg baltas popieriaus lapas, bet jame 
jau surašyta nemaža jo istorijos dalis. Isto-
rijos, kurią galima papildyti, keisti, bet neį-
manoma ištrinti. Todėl psichoanalizė ir lei-
džia suprasti, koks svarbus mūsų gyvenimas 
jau nuo pirmosios jo užuomazgos akimirkos 
ir kaip vertinga yra tai, ką į jį įnešė santykiai 
su artimaisiais. Ir tik sugebėjimas kurti ar-
timą ryšį tegali atversti naują mūsų istorijos 
puslapį ir įrašyti į jį prasmingus žodžius...

Galiausiai man psichoanalizė yra tole-
rancijos, laisvės ir atsakomybės mokytoja. 
Mes, kaip ir kiti kolegos, kasdien susitinka-
me su pacientais. Tačiau mūsų susitikimai 
įgyja šiek tiek kitokią prasmę. Suprantu, kad 
psichiatrams tenka išgirsti tas pačias grau-
džias gyvenimo istorijas, jausti ir atjausti. 
Bet jiems tenka išlikti ir viršesniems už pa-
cientą, būti tam tikrais ekspertais, kurie turi 
žinoti, ką jam daryti dabar, rytoj, poryt... 
Psichoanalitikas tokio pasirinkimo neturi, 
jis privalo atsisakyti eksperto pozicijos, nes 
visa, kas vyksta tarp jo ir paciento, – yra jo ir 
paciento bendra konstrukcija. Mes savotiš-
kai žaidžiame: žaidžiame kaladėlių dėlionę, 
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kai kiekvienas iš mūsų uždėdamas naują 
kaladėlę galų gale sukuria netikėtą figū-
rą. Mūsų pasąmonė yra nuostabi, nes iš jos 
kartais išnyra neįtikėtinų formų kūriniai. 
Bet vieno dalyko negalime pamiršti – tie 
kūriniai išnyra iš abiejų psichoanalitinio 
proceso dalyvių pasąmonės, todėl nė vie-
nas jų nėra viršesnis ar daugiau išmanan-
tis. Kartu su pacientu konstruojame bendrą 
kūrinį, kurio rezultatas paaiškėja tik žai-
dimo pabaigoje... Štai kodėl, manau, mes 
mokomės toleruoti nežinią ir kito žmogaus 
matymą bei mąstymą, mokomės laisvės 
žaisdami ir kurdami žinią iš nežinios. Taip 
pat mokomės ir atsakomybės, nes jau esa-
me žaidę šį žaidimą, o mūsų pacientai – dar 
ne, todėl juos reikia vesti už rankos, jausti 
ir atjausti, ir visuomet padrąsinti...

***

Tai kodėl gi mūsų nemėgsta? Kodėl mes 
patys kartais nemėgstame vieni kitų? Juk, 
atrodytų, psichoanalizė negali išmokyti 
blogybių...

Kai studijavau psichoanalizę, Amster-
dame gyvenau vieno iš mokytojų namuo-
se. Turėjau didelę laimę: jis nakvynei sky-
rė savo darbo kambarį, kuriame didžiąją 
dalį sienų dengė knygų lentynos. O kny-
gos, savaime suprantama, buvo tos, kurių 
mūsų šalyje buvo neįmanoma gauti. Kar-
tą į rankas man pakliuvo knyga, pavadini-
mu „Children of Shrinks“ („Psichoanalitikų 
vaikai“). Nepamenu, iš kur ji, kieno para-
šyta, nes vėliau nepavyko aptikti jos nei 
„karnacuose“, nei „amazonuose“. Bet vie-

na mintis įstrigo visam laikui. Knygos au-
torius analizavo keistą pasikartojimą: psi-
choanalitikai (panašu, kad ne tik jie, bet 
ir psichiatrai) neretai traumuoja savo pa-
čių vaikus, nepaisydami to, jie stengiasi su-
kurti saugumą pacientams. Kas vyksta? Ko-
dėl? Netikėtai autoriui kilo mintis, kad mes 
persisotiname darbu tiek, kad to saugu-
mo nebegalime sukurti savo vaikams, savo 
šeimai.

Manyčiau, šią mintį reikėtų praplės-
ti: saugios bazės pacientams kūrimas tam-
pa mūsų darbu, todėl mes nesame pajėgūs 
ir nebenorime dirbti namuose... Ir kai į mus 
kreipiasi vaikai, sutuoktiniai, pagaliau ko-
legos, nesąmoningai atsiribojame nuo jų ir 
tampame nesaugumo kūrėjais... Ar ne tai 
yra viena iš nemeilės psichoanalitikams 
priežasčių?

Panašu, kad savyje įrašus padarome 
mes patys, tačiau ne visuomet tie įrašai yra 
švarūs ir gražūs. Mūsų darbas neretai ve-
džioja gyvenimo istoriją rašančią ranką 
taip, kad ta istorija tampa gerokai iškraipy-
ta. O jei dar ir mūsų pačių vaikystė, santy-
kių nulemti įrašai neatrodo ypač sėkmin-
gi, todėl nenuostabu, kad imame atstumti 
nuo savęs aplinkinius. Froidas idealistiš-
kai tikėjo, kad analitikas gali išvengti jo pa-
sąmonės įtakos, tačiau vėlesnės psichoa-
nalitikų kartos tai paneigė, teigdamos, kad 
mūsų pasąmonė yra lygiavertė gyvenimo, 
taip pat ir pacientų, draugų, kolegų gyveni-
mų dalyvė...

Psichoanalizės klasikas Donaldas Vini-
kotas (Donald Winnicott) išskyrė kelerio-
pą psichoanalitikų išgyvenimų vaidmenį 
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gyvenime. Jis sakė, kad mes galime susi-
tapatinti su kitais žmonėmis ir juos jausti 
bei atjausti, galime pozityviai siekti padė-
ti kitiems, bet lygiai taip pat mes atsineša-
me į gyvenimą ir skaudžios patirties, kuri 
gali ir griauti aplinkinių gyvenimus. Psi-
choanalitikas – žmogus, kuris ne tik kuria, 
bet kartais ir griauna. Ir čia ne paskutinį 
vaidmenį vaidina asmeninė patirtis vai-
kystėje bei dabartyje. O tai ir minėta dar-
bo veikla, trukdanti kurti saugumą kitiems 
žmonėms.

Nors psichoanalizė ir moko gražių da-
lykų (todėl aš ją ir myliu), bet ne visuomet 
esame pajėgūs ją priimti. Psichoanalitikai 
gyvena įtampos gyvenimą. Nesiginčysiu: 
psichiatrai, kitų krypčių psichoterapeu-
tai – taip pat. Tačiau psichoanalizė suku-
ria ypatingą įtampos lauką, nes pacientai 
mus aplanko ypač dažnai: keturis ar tris 
kartus per savaitę uždaros, net klaustrofo-
binės aplinkos veikiami jie krauna iš savęs 
nemaloniausius išgyvenimus, įsibrauna į 
tamsiausius pasąmonės užkaborius, dėl to 
į analitiką neretai ima žiūrėti lyg į priešą, 
kuris sukelia skausmą... Maža to, turime iš-
gyventi nežinios įtampą, toleruoti tylą, il-
gai laukti savo darbo rezultatų...

Todėl sakau, kad psichoanalitikams rei-
kia išmokti toleruoti įtampą ir dar ją palik-
ti  kabinete... O jei nepavyksta? Jei emoci-
jų krūvis, kurį šiandien susidėjome į savo 
dvasios kuprinę, yra pernelyg didelis? Jei 
gyvenimo patirtis dar labiau jį apsunkina? 
Tada ir tampame tokie, kurių ima šalintis 
ne tik svetimi, bet ir savi. Paradoksas tas, 
kad tuos privalumus, kuriuos teikia psicho-
analizė, mes paverčiame priešybėmis.

Tam, kad išlaikytume dvasios ir dvasin-
gumo viršenybę, tampame gydytojais, ku-

rie įsikabina už medicininio modelio ir 
pradeda diktuoti sąlygas pacientams bei 
aplinkiniams. Juk mes viską žinome...

Ieškodami gyvenimo prasmės, pernelyg 
lengvai imame švaistytis diagnozėmis. Jei 
pacientas išėjo, neatlaikęs mūsų puikybės 
ir visažiniškumo, sakome, kad tai jo pasi-
priešinimas. Jei kolega ar studentas išsakė 
savo nepasitenkinimą mūsų elgesiu, vadi-
nasi, jis nesupranta nesąmoningų prasmių 
ar savo projekcijų, kurias suprantame tik 
mes. Bet juk Froidas sakė, kad „cigaras kar-
tais yra tik cigaras...“  Bet, baisiausia, kad 
mes prarandame laisvės ir tolerancijos do-
vaną. Bukai prisirišame prie taisyklių, bi-
jodami nors kiek nuo jų nukrypti, ir apri-
bojame pacientų laisvę. O kartais, matyt, 
tereikia suprasti, kad taisyklės reikalingos 
ne pacientams, bet mūsų pačių nerimui 
suvaldyti...

***

Tokios tad tokelės... Gyvenimas vienus 
paverčia pacientais, kitus – gydytojais, vie-
nus psichoanalitikais, kitus – psichotera-
peutais, trečius – psichiatrais. Atrodytų, 
nieko ypatingo tai nesukuria, tačiau kar-
tais esame linkę tas pozicijas išskaidyti į 
labai nelygiavertes, nuvertindami vienas, 
iškeldami kitas. Ir tada nustojame kalbėtis, 
bet imame žeminti ir ironizuoti vieni kitus, 
nesuvokdami, kad šitaip tik apribojame 
savo pačių laisvę ir atsisakome didžiausios 
prasmės ir vertės šiame gyvenime – žmo-
giškojo ryšio... Tuomet ir gimsta liūdnas 
posakis: „Aš myliu psichoanalizę, bet ne-
mėgstu psichoanalitikų...“ O gal tą patį ga-
lima pasakyti ir apie kitus?
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Lietuvoje populiarėjanti menų terapija užima deramą vietą ne tik nefor-
malioje aplinkoje ar kaip laisvalaikio užsiėmimas. Menų terapija naudo-
jama ir kaip psichosocialinės reabilitacijos forma Vilniaus miesto psi-
chikos sveikatos centre, Vasaros gatvės ligoninėje. Šiame straipsnyje 
norėčiau skaitytoją supažindinti su viena iš menų terapijos šakų, taiko-
mų minėtame centre. Tai – dailės terapija.

Dailės terapija – psichoterapijos forma, 
kurios metu įvairios dailės technikos nau-
dojamos žmogaus sveikatinimo tikslais. 
Piešimas, tapyba, keramika ir tekstilė tera-
pijos metu tampa vidinių išgyvenimų, jaus-
mų, psichologinių traumų ir nuotaikų ne-
verbaline išraiška, padedančia žmogui 
suprasti save, savo vidines įtampas ir išgy-
venimus. Kūryba yra viena iš sublimacijos 
rūšių, fantazija perkeliama į vaizdinius, tad 
kūrybinis rezultatas neretai veda link supra-
timo ir aiškaus žodinio išsakymo.

Kalbant apie šią psichoterapijos formą 
nevertėtų pamiršti, kad dailės terapija – tai 
ne tik dailės technikos, bet ir glaudus dailės 
terapeuto bei kliento santykis. Koks turi būti 
dailės terapeutas? Visų pirma, jis turi turė-
ti tinkamą kvalifikaciją – išmanyti menų te-
rapijos sritį, kurioje dirba, bei gebėti taikyti 
tarpdisciplinines teorines ir praktines ži-
nias. Suvokti menų ir psichologijos, psicho-
terapijos, medicinos ryšį, mokėti visą tai tai-
kyti socialinio, klinikinio darbo ir menų 
terapijos metu.

Ši terapinė priemonė taikoma įvairioms 
žmonių grupėms: proto ar fizinę negalią tu-
rintiems suaugusiesiems ir vaikams, psichi-
kos ligoniams, priklausomybių turintiems 
žmonėms, kaliniams, vaikų globos namų 
auklėtiniams, nėščioms moterims. Taip pat 
ir tiems, kuriems menas yra ne tik laisvalai-
kio praleidimo priemonė, tačiau ir nusira-
minimo, savęs ir aplinkos pažinimo šaltinis.

Vasaros gatvės ligoninėje dailės terapija 
taikoma įvairių psichinių susirgimų turin-
tiems pacientams. Neretai dailės terapijos 
užsiėmimas tampa struktūruota susikaupi-
mo, gilinimosi į save valanda. Kartais tokia 
terapija – tik užimtumo forma, nes užsiėmi-

mo tikslas ne visada yra pasiekiamas dėl in-
dividualių paciento poreikių ar negalavimų.

Kuo dailės terapija yra naudinga? Visų 
pirma, šiuose užsiėmimuose bandoma su-
vokti kiekvieno paciento fizinę, psichinę 
būklę ir kuo geriau parinkti užduotį ar už-
siėmimo tikslą, atitinkantį reabilitacijos 
planą. Juk tai, ką gali atlikti pakilus ir struk-
tūros reikalaujantis pacientas, vargu ar pa-
jėgs įgyvendinti žmogus, jaučiantis fizinį ir 
psichologinį sąstingį. Labai svarbu suvok-
ti šį skirtumą ir parinkti geriausią užduoties 
variantą.

Dirbant grupėje svarbi struktūra. Psichi-
nių problemų turintiems asmenims dažnai 
pasitaiko ne tik nuotaikų svyravimų, bet ir 
socialinio atskirtumo išgyvenimų. Pacientai 
grupėje jaučiasi nedrąsiai, kolektyvinis dar-
bas trikdo, be to, galimi ir psichinės būklės 
pablogėjimai. Todėl, norint išlaikyti struk-
tūrą grupėje, svarbu turėti aiškų užsiėmi-
mo planą, suvokiamą ne tik terapeuto, bet ir 
pacientų.

Aptarkime Vasaros gatvės ligoninė-
je vykstančių dailės terapijos užsiėmi-
mų struktūrą. Užsiėmimas skirstomas į 
dvi arba tris dalis, priklausomai nuo paci-
entų skaičiaus, būklės, užduoties ar tikslo 
specifiškumo.

Pirmoji dalis – relaksacija. Dažnai į tera-
pinę grupę atėjęs klientas jaučia įtampą, at-
sineštą ne tik iš namų ar palatos, bet ir ky-
lančią iš vidaus. Tad relaksacinėje dalyje 
bandoma nusiraminti, susikoncentruoti. Ši 
dalis ne visada atliekama. Apie jos reikalin-
gumą nusprendžia dailės terapeutas, įver-
tinęs pacientų būklę, dalyvių skaičių. Tai 
tikslinga atlikti grupei, kuri yra vidutinio 
dydžio (iki 6 asmenų) ir dalyviams esant pa-

Dailės terapija  
psichosocialinėje reabilitacijoje

Mantas Televičius
menininkas, dailės terapeutas

Neretai dai-
lės terapijos 
užsiėmimas 
tampa struk-
tūruota susi-
kaupimo, gili-
nimosi į save 
valanda.
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kiliems. Žinoma, tai nėra lengvas darbas, 
tačiau susikaupimas ir esamos situacijos 
suvokimas padeda struktūrizuotis.

Kitos dvi dailės terapijos užsiėmimo 
dalys yra būtinos. Tai praktinis darbas ir 
aptarimas.

Praktinis darbas – visa dailės terapijos 
esmė. Zigmundas Froidas (Sigmund Freud), 
Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung) 
teigė, jog žmogus piešinyje išreiškia pasą-
moninius išgyvenimus, taip atverdamas 
kelią sąmoningam supratimui. Taigi pieši-
mas yra terapija, priemonė iš pasąmonės 
į sąmonės lygmenį ištempti archetipinius 
vaizdinius. Tai yra pati svarbiausia užsiė-
mimo dalis.

Dirbant su psichinių problemų turin-
čiais žmonėmis itin reikšminga yra užsiė-
mimo tema. Nors kai kurie Vakarų Europos 
dailės terapeutai siūlo temos pasirinkimą 

Dailės terapijos užsiėmimų metu 
sukurti piešiniai
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palikti klientams, praktikoje buvo pastebėta, 
kad sutrikusios psichikos žmonėms tai yra 
per sunki užduotis, tolygi darbo atlikimui. 
Todėl dažniausiai užsiėmimo temą paren-
ka pats dailės terapeutas, bet būna ir laisvos 
temos užsiėmimų. Norint apžvelgti kūrybi-
nį, terapinį užsiėmimų kontekstą tam tek-
tų skirtį didžiąją šio straipsnio dalį, todėl tai 
palikime ateičiai.

Kita svarbi dailės terapijos užsiėmimų da-
lis – aptarimas. Aptariamas kiekvieno pa-
ciento kūrinys, išskyrus tuos variantus, kai 
autoriui per sunku ar jis nenori to daryti. Ga-
limi įvairūs darbo aptarimo būdai, tačiau 
dažniausiai iš pradžių išklausoma, ką pie-
šiniu norėjo pasakyti autorius, tada išklau-
somos kitų grupės narių interpretacijos, pa-
pildomai užduodami reikalingi klausimai. 
Dailės terapeuto įžvalgos būtinos, tačiau jos 
neturėtų būti galutinės. Tai turėtų būti vei-
kiau palaikymas ar kryptingas pastūmėji-
mas link tikslo. Kitu atveju galimas kūrybi-
nės saviraiškos suvaržymas.

Kiekvienas piešinys yra asmeninė pacien-
to išraiška ir tik vienintelis autorius žino kū-
rinio reikšmes. Todėl interpretacija, be auto-
riaus, neatskleidžia tikrųjų darbo intencijų, 
o kartais gali nuvesti klaidingu keliu. Svar-
bu atkreipti dėmesį į iliustracijas ir paban-
dyti jas išanalizuoti. Siūlau peržvelgti toliau 
esančių darbų spalvinę gamą, kompoziciją, 
piešinį ir susikurti paaiškinimą. Šie darbai 
piešti dailės terapijos metu. Kituose straips-
niuose aprašysiu šių iliustracijų autorių in-
terpretacijas ir tuomet galėsite palyginti jas 
su savosiomis įžvalgomis.

Kiekvienas baltas lapas dailės terapijos 
užsiėmimų metu kelia nerimą, kol nenusi-
dažo pacientų išgyvenimais, nuotaika, jaus-
mais, tik jiems žinoma kompozicija, spalva, 
piešiniu. Dažnai tai būna neapgalvota, eks-
presyvi išraiška, kuri suteikia pasitenkini-
mą ir vidinę ramybę. Žinoma, esti atvejų, kai 
meninė raiška nėra tinkama, bet tai išspren-
džia glaudus dailės terapeuto ir gydančio gy-
dytojo bendradarbiavimas. 
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Chronobiologiniai depresijų 
dinamikos ypatumai jų 
prognozinio ir terapinio 
reikšmingumo aspektu 
(klinikinis-psichopatologinis 
ir klinikinis-neurofiziologinis 
tyrimas)

Afektinių sutrikimų patogenezės tyrimas yra viena pagrindinių pato-
fiziologijos krypčių. Remiantis šiuolaikinėmis žiniomis, jų atsiradimą 
lemia galvos smegenų pagumburio limbinės struktūros. Priekinė pa-
gumburio sritis, glaudžiai susijusi su galvos smegenų kamieno seroto-
ninerginiais branduoliais, be kita ko, yra ir bioritmų reguliavimo mor-
fologinis bei funkcinis pamatas. Vienas iš būdų įvertinti pagumburio 

struktūrų funkciją yra autonominės širdies ir kraujagyslių sistemos reguliavimo 
analizė. Šiuo atveju labai informatyvus tyrimo metodas yra širdies ritmo variabilu-
mo spektrinė analizė. Kitas gana informatyvus tyrimo metodas yra variacinė pul-
sometrija. Elektroencefalogramos alfa-ritmo dienos dinamika gali būti papildoma 
chronobiologinių tendencijų charakteristika.

Kaip žinoma, chronobiologiniai mecha-
nizmai, pirmiausia cirkadianinių ritmų ir 
miego ir būdravimo ciklo tarpusavio sąvei-
ka, yra svarbus afektinių sutrikimų patoge-
nezės veiksnys, tačiau visgi reikia konsta-
tuoti, kad chronobiologinė depresijų analizė 

yra viena iš mažai ištirtų psichiatrijos sričių. 
Chronobiologinių depresijų ypatumų tyri-
mas yra svarbus ne tik šio sutrikimo mecha-
nizmams nustatyti, bet ir individualiai pro-
gnozei, taip pat – gydymo taktikai. Visa tai 
ir nulėmė šio darbo tikslą ir jo uždavinius.

Habil. dr. Sergejus Andruškevičius
Respublikinės vilniaus psichiatrijos ligoninės 
skyriaus vedėjas
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Darbo tikslas ir uždaviniai

Darbo tikslas buvo išgvildenti progno-
zės principus ir kliniškai bei neurofiziolo-
giškai pagrįsti terapines rekomendacijas 
esant depresijoms chronobiologinių auto-
nominės reguliacijos ypatumų pagrindu 
(įskaitant širdies ritmo variabilumo spek-
trinės analizės duomenis) taikant skirtingo 
farmakologinio profilio antidepresantus.

Buvo iškelti šie darbo uždaviniai:
1. Ištirti chronobiologinius depresijų di-

namikos ypatumus atsižvelgiant į jų tipolo-
giją, eigos tipą, epizodų reguliarumą, afek-
tinio sutrikimo trukmę, pacientų amžių, 
atvykimo į stacionarą sezoną.

2. Ištirti sezoniškumo veiksnį, jo poveikį 
cirkadianinei sistemai esant depresijoms.

3. Chronobiologiškai dinamiškai išana-
lizuoti depresijos fazę atsižvelgiant į terapi-
jos toleravimo pakitimus.

4. Kompleksiškai kliniškai bei chronobi-
ologiškai ištirti terapinę depresijų dinami-
ką nustatant tarpinius terapijos efektyvu-
mo chronobiologinės kontrolės kriterijus.

5. Nustatyti depresijų dinamikos ir tera-
pijos efektyvumo prognozės kriterijus.

6. Chronobiologiškai ištirti skirtingo 
farmakologinio profilio antidepresantus 
(tarp jų ir derinant su beta-adrenoblokato-
riumi propranololiu).

7. Išgvildenti terapinės taktikos princi-
pus chronobiologinių depresijų (jų etapų, 
eigos variantų) ypatumų pagrindu.

Ginamieji teiginiai:
1. Chronobiologiniai, visų pirma, cir-

kadianiniai pakitimai, susiję su vidine ir / 
arba išorine desinchronoze, yra vienas iš 
pagrindinių depresijų patogenezės ir tera-
pinės redukcijos komponentų.

2. Depresijų stadijų ir etapų dinaminiai 
psichopatologiniai bei neurofiziologiniai 
chronobiologiniai pakitimai atsispindi te-
rapijos toleravimo ypatumuose. 

3. Bendrieji depresijų dinamikos dės-
ningumai, susiję su amžiumi, depresijos 
sindromo struktūra, eigos tipu ir reguliaru-
mu, susirgimo trukme, sezonu, atspindi ir 
tam tikrą chronobiologinę specifiką. 

4. Depresijų terapijos efektyvumas pri-
klauso nuo klinikinės dinamikos eta-
po su jam būdingais chronobiologiniais 
sutrikimais.

Metodika

Tiriamųjų atranką lėmė darbo tikslas, 
kuris reikalavo: €) gana griežtų endogeni-

nės depresijos tipiškumo kriterijų laikymo-
si ir patikimos nozologinės kvalifikacijos; b) 
statistinio grupių suderinamumo vienodos 
terapijos pagrindu; c) kompleksinio dinami-
nio kliniškai reikšmingų veiksnių tyrimo de-
presijos pasireiškimo ir terapinės redukcijos 
metu. Taikant šiuos metodinius reikalavi-
mus, ištirtas 141 pacientas (37 moterys ir 104 
vyrai), atvykęs  gydytis į Respublikinę Vil-
niaus psichiatrijos ligoninės stacionarą. Vi-
siems asmenims, remiantis TLK-10 kriteri-
jais, buvo diagnozuota depresija (F 31.3-31.4, 
F 32.0-32.2, F 33.0-33.2). Pacientų amžius 
– nuo 19 iki 85 metų, vidutinis  amžius – 
45,4±13,1 metų.

Tyrimas – atviras, palyginamasis. Papil-
domi tiriamųjų atrankos kriterijai: 1) amžius 
nuo 18 iki 85 metų; 2) organinių centrinės 
nervų sistemos susirgimų su ryškiais kogni-
tyviniais ir elgesio sutrikimais nebūvimas; 3) 
sunkių somatinių ligų su dažnomis hospita-
lizacijomis ir neįgalumu nebūvimas; 4) nėš-
tumo, laktacijos nebuvimas; 4) dešiniojo gal-
vos smegenų pusrutulio dominavimas.

Tyrimas atitiko visas etikos normas, sude-
rintas su ligoninės etikos komisija.

Pagal vyraujančio afekto tipą depresijos 
buvo suskirstytos į melancholines (11 paci-
entų), melancholines nerimastingąsias (77 
pacientai), nerimastingąsias (20 pacientų), 
melancholines apatines (31 pacientas) ir ne-
diferencijuojamas (2 pacientai). Pasikarto-
jantis depresinis sutrikimas buvo konstatuo-
tas 82 atvejais, bipolinis afektinis sutrikimas 
– 59 atvejais. Jeigu depresijos pasireikšda-
vo tuo pačiu metų laiku (pavyzdžiui, tik ru-
denį arba tik pavasarį), ligos eiga buvo kva-
lifikuojama kaip reguliari (15 pacientų). Kai 
nuotaika blogėjo nepriklausomai nuo metų 
laiko, buvo konstatuojamas nereguliarus li-
gos eigos tipas. Susirgimo trukmė buvo nuo 1 
iki 37 metų (vidurkis – 8,2±8,2 metų). Patirtų 
epizodų skaičius svyravo nuo 1 iki 16 (vidur-
kis – 4,4±3,6). Žiemą į stacionarą atvyko 41, 
pavasarį – 40, vasarą – 28, rudenį – 32 pacien-
tai. Vidutinė hospitalizacijos trukmė sudarė 
37,6±21,4 paros.

Ligoniai buvo gydomi arba amitriptili-
nu (75–300 mg/parą) – 30 atvejų, arba klomi-
praminu (75–200 mg/parą) – 13 atvejų, arba 
mianserinu (40–70 mg/parą) – 16 atvejų, arba 
fluvoksaminu (100–300 mg/parą) – 15 atvejų, 
arba citalopramu (20–60 mg/parą) – 34 atve-
jai, arba mirtazapinu (30–45 mg/parą) – 33 
atvejai; 26 atvejais antidepresantai buvo de-
rinami su beta-adrenoblokatoriumi propra-
nololiu (40–80 mg paros doze, vidutiniškai 
57,9±14,8 mg/parą).
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Pacientai buvo tiriami atvykus į staciona-
rą, po pirmos gydymo savaitės (pradiniame 
būsenos pagerėjimo etape), po trečios gydy-
mo savaitės (stabilaus arba laikino būsenos 
pagerėjimo etape) ir išsirašant (baigiamaja-
me terapijos etape).

Kiekvienam pacientui buvo pildoma ori-
ginali klinikinė korta (29 simptomai), origi-
nali klinikinė-anamnezinė korta (45 punk-
tai), psichopatologinė depresijos skalė (45 
kvantifikuoti simptomai) [Krasnovas V.N., 
1987], Hamiltono depresijos skalė (17) [Ha-
milton M., 1960], Hamiltono nerimo skalė 
[Hamilton M., 1959], originali autonominių 
somatinių sutrikimų korta (43 požymiai), nu-
statant dominantinį galvos smegenų pusru-
tulį – lateralinių požymių korta [Anett M.A., 
1970].

Pacientams buvo taikyti du pagrindi-
niai neurofiziologiniai tyrimo metodai. Vie-
nai grupei (74 pacientai), taikant variacinę 
pulsometriją, buvo nustatinėjama modali-
nė reikšmė, modos amplitudė, variacinis in-
tervalas. Šios grupės pacientai buvo tiriami 
2 kartus per parą – 9.00 val. ir 16.00 val. Kon-
trolinę grupę sudarė 20 psichiškai sveikų 
žmonių (vidutinis amžius 42,3±12,1 metų). 
Kad būtų išvengta sezoniškumo artefakto, 
kontrolinės grupės nariai buvo tiriami sau-
sio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais, ir 
tik po to buvo nustatomos vidutinės reikš-
mės. Iš viso per metus atlikta 80 kontrolės 
paros tyrimų. Registruojamųjų parametrų 
dinamikos paros kreivei nustatyti kontroli-
nė grupė liepos mėnesį buvo tiriama 1, 4, 7, 
9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 valandomis. Kitai gru-
pei (67 pacientai) buvo taikoma širdies ritmo 
variabilumo spektrinė analizė. Buvo fiksuo-
jama LF ir HF diapazono spektro galia. Sie-
kiant įvertinti registruojamųjų parametrų 
cirkadianinio ritmo sutrikimus, pacientai, 
atvykus, po pirmos, trečios gydymo savai-
tės ir išsirašant, buvo tiriami pirmą, septin-
tą, tryliktą ir devynioliktą valandomis. Nei-
giamo fazių poslinkio (ankstyvesnių valandų 
link) dydžiui nustatyti ir tokių būdu chrono-
biologinių (cirkadianinių) sutrikimų sunku-
mui įvertinti buvo nustatomos LF ir HF dia-
pazono galios parametrų santykių reikšmės: 
LF ir HF diapazono galios reikšmė 7.00 val. / 
LF ir HF diapazono galios reikšmė 13.00 val.; 
LF ir HF diapazono galios reikšmė 13.00 val. / 
LF ir HF diapazono galios reikšmė 19.00 val.; 
LF ir HF diapazono galios reikšmė 19.00 val. 
/ LF ir HF diapazono galios reikšmė 1.00 val.; 
LF ir HF diapazono galios reikšmė 7.00 val. / 
LF ir HF diapazono galios reikšmė 1.00 val. 
Kontrolinę grupę sudarė 15 psichiškai sveikų 

žmonių (vidutinis amžius 44,9±9,3 metų). 
Kad būtų išvengta sezoniškumo artefakto, 
kontrolinės grupės nariai buvo tiriami sau-
sio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais, ir 
tik po to buvo nustatomos vidutinės reikš-
mės. Iš viso per metus atlikta 60 kontrolės 
paros tyrimų. Registruojamųjų LF ir HF di-
apazono galios parametrų dinamikos pa-
ros kreivei nustatyti kontrolinė grupė lie-
pos mėnesį buvo tiriama 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 
16, 17, 19 valandomis.

Visiems pacientams buvo taikoma reo-
encefalografija, autonominės nervų siste-
mos ištyrimas. Atskirai, tam, kad būtų ga-
lima nustatyti galvos smegenų žievės zonų 
dalyvavimą reguliuojant cirkadianinius ri-
tmus, buvo ištirta 18 depresija sergančių li-
gonių. Jiems buvo taikoma elektroencefa-
logramos spektrinė ir kogerentinė analizė. 
Pacientai buvo tiriami du kartus per die-
ną – nuo 8.00 iki 10.00 val. ir nuo 17.00 iki 
19.00 val. 

Apdorojant statistinius duomenis nau-
dota kompiuterinė programa SPSS 11.0 for 
Windows.

Išvados

1. Chronobiologiniai depresijų terapinės 
dinamikos mechanizmai yra vienas svar-
biausių jų patogenezės komponentų ir reiš-
kiasi prognostiškai svarbiais neurofiziolo-
giniais chronobiologiniais bei klinikiniais 
požymiais, kurie turi savo ypatumų, pri-
klausomai nuo depresijos epizodo tipolo-
gijos, eigos, epizodų reguliarumo, sezono, 
susirgimo trukmės, amžiaus. Tai turi reikš-
mės diagnozuojant sutrikimą ir jį gydant. 

2. Nerimastingosioms depresijoms bū-
dingas ypač aukštas simpatikotonijos ir 
cirkadianinių chronobiologinių sutriki-
mų (išskyrus naktines valandas) lygis. Nei-
giamiausias cirkadianinių fazių poslinkis 
nakties metu vyksta esant melancholi-
nėms depresijoms. Esant apatinėms depre-
sijoms stebimas autonominio reagavimo 
susilpnėjimas, mažiausiai sutrikę cirkadia-
niniai ritmai. Sveikstant resinchronizaci-
ja vyksta greičiau melancholinių depresijų, 
po to – nerimastingųjų ir apatinių depresi-
jų atvejais.  

3. Afektinio sutrikimo (pasikartojan-
čio depresinio arba bipolinio) eigos tipas 
atsispindi atskirose depresijų struktūros 
charakteristikose. Rekurentinių depresi-
jų klinikoje vyrauja somatinė autonominė 
simptomatika, dominuoja depresijos su ne-
rimo fobiniais, asteniniais (į asteniją pa-
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našiais) anerginiais, psichoautonominiais, 
hipochondriniais pasireiškimais. Tarp de-
presijų dėl bipolinio afektinio sutrikimo 
dažniau stebimos melancholinės, deperso-
nalizacinės derealizacinės, anestezinės bū-
senos. Esant pasikartojančiam depresiniam 
sutrikimui vidinė desinchronozė labiau iš-
reikšta naktį ir ryte, esant bipoliniam afek-
tiniam sutrikimui – dieną ir vakarą. Šitie 
ypatumai, nepaisant laipsniškos resinchro-
nizacijos, stebimi per visą depresijos fazę.

4. Vykstančioms išskirtinai tuo pačiu 
metų laiku depresijoms būdingas somatinių 
autonominių simptomų vyravimas, kurių 
reiškimasis daugeliu atvejų chronologiškai 
lenkia hipotimijos atsiradimą. Analizuo-
jant atskirus depresijos triados komponen-
tus, nustatomas ryškus anergijos, emocinio 
labilumo, disforijos reiškimasis. Šioms de-
presijoms būdinga ypač ryški pradinė cirka-
dianinių ritmų ir miego ir būdravimo ciklo 
desinchronizacija. Gydant resinchronizaci-
ja vyksta lėtai, išrašant (kai jau nėra kliniki-
nių depresijos požymių) dažniausiai ji nėra 
užbaigta.

5. Rudens–žiemos depresijų klinika vie-
nais atvejais būna atipinė, kitais atvejais 
stebimas tam tikras sindromų polimor-
fizmas. Klinikoje vyrauja apatija, užslo-
pinimas, interesų praradimas, sumažėju-
si energija, nuovargis, pasyvumas; dažniau 
konstatuojama anhedonija, apetito bei li-
bido sumažėjimas arba nebuvimas, savęs 
nuvertinimo idėjos, išreikšta somatinė au-
tonominė simptomatika. Pavasario–vasa-
ros depresijų atvejais jau pradiniame terapi-
jos etape dieną stebima resinchronizacijos 
požymių, rudens–žiemos depresijų atvejais 
dažniausiai jų nėra. Baigiamajame terapijos 
etape, depresinei simptomatikai redukavu-
sis, labiau užbaigta resinchronizacija būna 
esant pavasario–vasaros depresijoms. Tai 
liudija apie gerybiškesnę šių depresijų eigą. 

6. Afektinio susirgimo trukmei, epizo-
dų skaičiui didėjant reaktyvinės (pagal savo 
struktūrą) depresijos keičiasi endoreakty-
vinėmis, kurios greitai transformuojasi į ti-
piškas afektines fazes su autochtoniniu jų 
atsinaujinimu. Vėliau dominuoja papras-
tos melancholinės adinaminės depresijos su 
vis dažniau pasireiškiančia anergija. Depre-
sijoms, kai susirgimo trukmė viršija 5 me-
tus (palyginus su pirmais depresijos epizo-
dais), būdinga: iki gydymo pradžios – labiau 
išreikšta desinchronozė būtent dieną, po 1 
gydymo savaitės – desinchronizacijos susti-
prėjimas visos paros metu, baigiamajame 
etape – labiau išreikštas neigiamas fazių po-

slinkis dieną. Šitie dėsningumai rodo chro-
nobiologinių sutrikimų pasunkėjimą.   

7. Su amžiumi kompensacinės cirkadiani-
nių ritmų resinchronizacijos galimybės ma-
žėja. Prieš pradedant gydymą labiau ryškesni 
cirkadianiniai desinchronizacijos reiškiniai 
pacientams vidutinio (iki 50 metų) amžiaus 
stebimi naktį ir ryte, vyresnio amžiaus (dau-
giau kaip 50 metų) – dieną. Vidutinio am-
žiaus grupėje jau pradiniame gydymo etape 
konstatuojama resinchronizacijos tenden-
cija, vyresnio amžiaus grupėje desinchroni-
zacija kiek sustiprėja. Baigiamajame etape 
resinchronizacija užbaigtesnė vidutinio am-
žiaus pacientų. Amžiaus ypatumai atsispin-
di ir depresijų klinikoje. Sąlyginis melancho-
linio nerimasting  ir melancholinio apatinio 
afekto dominavimas būdingas daugiau kaip 
50 metų turintiems pacientams. Amžiui di-
dėjant vyksta apatijos sustiprėjimas, apetito, 
libido, fizinio tonuso sumažėjimas. Dažniau 
pasireiškia sumažėjusi energija, fizinis ir 
protinis nuovargis, savęs nuvertinimo idėjos, 
miego sutrikimai. Senstant tipiškų (visų pir-
ma, vitalinių somatinių) depresijos simpto-
mų pasunkėjimas derinasi su asteninio spek-
tro sutrikimų progresavimu. 

8. Chronobiologinė autonominio akty-
vumo parametrų analizė leidžia išskirti de-
presijų dinamikos ir terapijos efektyvumo 
prognozės kriterijus. Prognostiškai teigia-
mi požymiai yra simpatikotonijos didėjimas, 
resinchronizacijos tempų pagreitėjimas, re-
sinchronozacijos tendencija dienos valan-
domis jau pradiniame gydymo etape. Para-
simpatinio poveikio, desinchronozės (visų 
pirma, dienos valandomis) sustiprėjimą pra-
diniame terapijos etape, simpatinio tonuso 
sumažėjimą, resinchronizacijos sulėtėjimo 
požymių atsiradimą reikia laikyti prognos-
tiškai neigiamais veiksniais.

9. Chronobiologiniai depresijų dinamikos 
ypatumai leidžia prognozuoti pasiektos re-
misijos stabilumą. Nestabiliai remisijai bū-
dinga: gydant – žemas simpatikotonijos lygis, 
lėtas resinchronizacijos tempas; baigiamaja-
me etape – žemas simpatikotonijos lygis ryte, 
vakare ir naktį, cirkadianinių ritmų resinch-
ronozacijos neužbaigtumas. Stabiliai remisi-
jai būdinga užbaigta resinchronozacija, ypač 
rytinėmis ir dienos valandomis. 

10. Beta-adrenoblokatoriaus propranolo-
lio skyrimas gydant depresijas yra nepateisi-
namas iš chronobiologijos pozicijų. Derinant 
su antidepresantais (40–80 mg paros doze, 
vidutiniškai 57.9 mg/parą), jis silpnina sim-
patinį poveikį, stiprina parasimpatikotoniją, 
stabdo cirkadianinių ritmų resinchronozaci-
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ją, kas gali skatinti depresijos užsitęsimą. 
11. Lyginant chronobiologinį citalopra-

mo ir mirtazapino poveikį nustatyta, kad ski-
riant citalopramą vidinė desinchronozė re-
dukuojasi kiek greičiau, resinchronozacija 
kiek greitesnė ir užbaigtesnė.

12. Būtent dieninės ritmikos sutrikimas 
leidžia manyti apie labiau gilius chronobi-
ologinius pažeidimus. Todėl antidepresan-
tus tikslinga skirti tokiu laiku, kad būtų pa-
siektas koncentracijos maksimumas kraujyje 
ryte. Tai ypač svarbu esant nerimastingo-
sioms depresijoms, depresijoms dėl bipoli-
nio afektinio sutrikimo, susirgimo trukmei 
daugiau nei 5 metai su dideliu epizodų skai-
čiumi, senyvo amžiaus depresijoms. Būtent 
šiais atvejais nustatyti ryškesni dieninės ri-
tmikos chronobiologiniai sutrikimai (paly-
ginus su melancholinėmis ir apatinėmis de-
presijomis, depresijomis dėl pasikartojančio 
depresinio sutrikimo, kai susirgimo trukmė 
mažiau nei 5 metai su mažu epizodų skaičiu-
mi, vidutinio amžiaus depresijomis). Be abe-
jo, reikia atsižvelgti ir į klinikinius antidepre-
santų ypatumus, visų pirma, į jų sedacinį ir 
hipnotinį poveikį. Antidepresanto skyrimas 
kitu paros laiku galimas, tačiau iš chronobio-
logijos pozicijų yra mažiau pateisinamas. 

13. Depresijų gydymo taktika reikalau-
ja dinaminės chronobiologinės depresijos fa-

zės analizės. Pradiniam jos etapui būdin-
gas vidinės desinchronozės sustiprėjimas, 
kas reikalauja aktyvios terapijos antide-
presantais, tačiau atsižvelgiant į gana di-
delę hipererginių patologinių reakcijų atsi-
radimo riziką. Pradinio pagerėjimo etape 
esant psichopatologiniams ir biologiniams 
(resinchronizacijos sulėtėjimui) depresijos 
stabilizacijos požymiams tikslingas psi-
chotropinių vaistų (skirtingų grupių anti-
depresantų, antidepresantų ir normotimi-
kų) derinimas. Baigiamajame etape esant 
pakankamai užbaigtai resinchronizaci-
jai pateisinama laiku sumažinti antidepre-
santų dozes. Atsižvelgiant į terapijos tole-
ravimo sumažėjimą, padidėjusią šalutinių 
reiškinių riziką, tikslinga skirti neurometa-
bolinių vaistų, preparatų, stabilizuojančių 
nuotaiką, autonominę nervų sistemą.  

14. Gydant depresijas yra būtina atsi-
žvelgti į sezoniškumo veiksnį. Pavasario–
vasaros depresijų atvejais, kurioms būdin-
gas klasikinis „melancholinis“ tipologinis 
variantas su asociaciniu bei motoriniu su-
lėtėjimu ir vitališkumu, tinkamiausi yra 
plataus spektro (tricikliai) antidepresantai. 
Gydant rudens–žiemos depresijas, kurios 
dažnai būna atipinės, sindromiškai poli-
morfiškos, efektyvesni yra SSRI ir NaSSA 
grupės antidepresantai.
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Šis pokalbis gimė prie kavos puodelio su sveikatos žurnaliste Daiva Au-
sėnaite. Plėtodami diskusiją naujai knygai aptarėme meilės jausmą. 
Ieškodami jos pagrindo kasdieniais pavyzdžiais ir lengvais atsaky-
mais nuklydome į toliausius kampelius – sugrįžome į vaikystę, aptarė-
me pavydą, apžvelgėme ir kitus jausmus bei situacijas, kurios formuo-
ja mūsų meilės supratimą. Skaitytojų dėmesiui  – skyrius apie meilę iš 

knygos „Pokalbiai apie seksą“.

Viktoras Šapurovas
seksologas, psichiatras, Lietuvos 
individualiosios psichologijos draugijos prezidentas

Pokalbis apie meilę

Atokvėpis

Kaip meilę vertina Alfredo Adlerio 
principais savo darbe besivadovaujantis 
psichoterapeutas, individualiosios psicho-
logijos analitikas?

Sunku įsivaizduoti ką nors geresnio. Ne 
visi sužino, kas yra meilė, ji praplaukia pro 
juos. Gaila... Nors nežinau, ar tiems žmo-
nėms taip pat gaila. Meilė yra kažkas pa-
sakiško ir nuostabaus. Ji suteikia galimybę 
patirti didžiausią artumą su kitu žmogumi. 
Mylėdami žmonės susilieja ne tik fiziškai, 
bet ir dvasiškai.

Meilė yra jausmas, kuris suartina du 
vienas kitam simpatizuojančius žmones. 
Jie džiaugiasi būdami kartu, vienas kitam 
atleidžia daug nuodėmių. Aišku, norėtų-
si, kad meilė būtų sąmoningesnė, taip pat 
– objektyvaus supratimo, koks žmogus yra 
šalia. Tačiau būna visaip.

Meilę kiekvienas išgyvena savaip. Su-
galvota, kad egzistuoja įvairios meilės rū-
šys, o aš manau, jog kiekvienos poros mei-
lė yra unikali.

Ar meilė keičiasi? Sakoma, kad tikro-
ji meilė trunka tik trejus metus, o paskui 
prasideda barniai ir ji baigiasi...

Kaip ir visi gyvenimo reiškiniai, meilė 
patiria tam tikrą dinamiką, pasikeitimus. 
Ji keičiasi, bet, matyt, visai nedingsta. Nors 
tai jau filosofinių diskusijų pradžia.

Koks yra meilės pagrindas?
Galima kalbėti apie fiziologinį-cheminį 

ir psichologinį veiksnius. Seksualinis, arba 
giminės pratęsimo, instinktas realizuojasi 
ir per lytinių organų funkcionavimą, ir per 
lytinių hormonų gamybą, ir per kiekvienai 
lyčiai būdingą išvaizdą.

Psichologinis aspektas – tai bendrys-

tės poreikis. Tai yra socialumo jausmo rea-
lizavimas. Fizinė meilė susijusi su tuo, kad 
norėdamas būti laimingas žmogus nega-
li apsieiti be kito žmogaus. Sunku pasakyti, 
gerai tai ar ne... Tačiau taip jau yra: žmogus 
priverstas ieškoti partnerio, jei nori patir-
ti laimę.

Kadangi laimės troškimas yra įgimtas 
poreikis, jo negalima kategoriškai vadinti 
priverstinumu. Žmonės, kurie turi stipriai 
išreikštą šį poreikį, vidinės prievartos dėl to 
nejaučia. Tačiau psichologai kasdien ben-
drauja su žmonėmis, kurių asmeninės sa-
vybės neleidžia kurti bendrystės šeimoje, 
poroje. Tokie asmenys kaip bendradarbiai, 
kolegos, draugai ar pažįstami paprastomis 
kasdienėmis aplinkybėmis gali atrodyti 
šiek tiek keistesni už kitus, o gal net visiškai 
tokie „kaip visi“. Tačiau hormonų spaudi-
mas būtinai susirasti porą tokiam žmo-
gui bus pati didžiausia prievarta – ir vidinė, 
ir išorinė, nes jų bendrystės poreikis neiš-
sivystęs. Toks žmogus tvirtos partnerys-
tės sukurti nesugeba, pabando, tačiau gan 
greitai tokio sumanymo atsisako ir laiko-
si nuo kitų žmonių per atstumą. Artimo, vi-
sapusiškai intymaus kontakto jie nesuge-
ba užmegzti dėl savo asmeninių problemų, 
atkeliavusių iš vaikystės. Tokio žmogaus 
jausmai bus prieštaringi. Didelė tikimy-
bė, kad santykiai baigsis nesėkme, o sukur-
ti stiprią partnerystę ar šeimą vargu ar bus 
įmanoma.

Jei vaikystėje susiformuoja artumo jaus-
mo nesugebanti jausti asmenybė, jei vai-
kas gimė ir užaugo nejausdamas tėvų mei-
lės, nors materialiai buvo net ir labai gerai 
aprūpintas, paauglystės sulaukęs jis pa-

„Sugalvota, kad 
egzistuoja įvai-
rios meilės rūšys, 
o aš manau, jog 
kiekvienos poros 
meilė yra unikali.“
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tirs daug problemų. Tai gali būti begalinis 
menkavertiškumo jausmas „manęs niekas 
nemyli“.

Ar meilės vaikystėje nejautęs žmogus 
yra pasmerktas nesėkmei?

Tokio žmogaus meilės troškimas, porei-
kis būti mylimam yra be galo didelis. Žmo-
gus susiduria su didelėmis problemomis, 
kad gautų tokį dėmesį ir tokią meilę, nes 
tai sunkiai įsivaizduojama. Kitam žmogui 
sunku ją parodyti, įrodyti, demonstruo-
ti kiekvieną dieną ir kiekvieną akimirką. 
Be to, reikalaujama, kad meilė niekad nesi-
keistų ir jokiu būdu nemažėtų.

Nuolat jaučiamas poreikis šalia turė-
ti žmogų, kuris „mylės taip, kaip niekas ki-
tas pasaulyje ir kompensuos vaikystėje pa-
tirtą meilės trūkumą.“ Tačiau meilė vis 
tiek išblėsta, ir tai žmogui sukelia didžiu-
lį nusivylimą.

Tokia yra teorija, tačiau ji remiasi mano 
darbo patirtimi. Žmogaus, kuris augdamas 
jautė bendrystę, gebėjimas užmegzti koky-
bišką santykį yra daug didesnis nei to, kurį 
ką tik apibūdinau.

Gal taip atsiranda ir be galo pavydūs vyrai?
Tokia yra viena iš pasekmių. Kai žmo-

gus nesugeba užmegzti tikros bendrystės, 
tikro artumo, intymumo, jis visada jaučiasi 
apgaudinėjamas ir galvoja, kad vis negau-
na įrodymų, jog yra mylimas, jam nuolat 
stinga meilės. Taip pat labai sunku suvokti, 
kad viso to priežastis yra jis pats. Todėl toks 
žmogus padaro išvadą, kuri leidžia jam pa-
sijausti ne tokiam menkam, neva kitas yra 
prastas, neištikimas („jeigu aš gaunu ne-
pakankamai meilės, vadinasi, mano myli-
masis man neištikimas“). Ir tai leidžia jam 
kontroliuoti kitą žmogų ir atgauti valdžios 
pojūtį. Taip elgtis gali ir vyrai, ir moterys.

Sunku įsivaizduoti tokią isterišką mo-
terį... Tikėtina, kad vyras su tokia ilgai 
neištvertų.

Nebūtinai. Mes tokių moterų pavyzdžių 
galime pamatyti šiuolaikiniame kine. Štai 
situacija – eina vyras su žmona ir staiga 
pamato pusnuogę merginą. Nereta mote-
ris stengiasi vyro galvą nusukti į kitą pusę, 
dengia jam akis. Taip elgiasi tos moterys, 
kurioms trūksta pasitikėjimo savimi, stin-
ga tarpusavio artumo su partneriu.

Aišku, tokias mano išvadas, padarytas 
remiantis viena situacija, galima užginčyti, 
tačiau kiekvienas, net ir mažiausias, poel-
gis turi tam tikrą priežastį. Neretai vienoks 
ar kitoks panašus elgesys leidžia įtarti, kad 
kažkas yra negerai.

Pavydus žmogus reikalauja nuolatinių 
ir didelių įrodymų. O pasąmonėje vis tiek 
formuojasi suvokimas: „Jeigu aš kažko rei-
kalauju labai daug, vadinasi, darau kaž-
ką blogai. Vadinasi, pirmiausia žeidžiu tą 
žmogų, kurį myliu.“ Pasąmonė tikrai suvo-
kia tokio elgesio pasekmes – žmogus pats 
ardo bendrystę, tačiau kitaip negali, nemo-
ka, nors jo veiksmai kaip tik ir skatina par-
tnerio neištikimybę. Tokia pora nėra ar-
tima, yra tik reikalavimai, kurie gali būti 
labai įvairūs – agresyvūs arba depresiš-
ki (bandymas nusižudyti, demonstraci-
nė savižudybė). O kartais žmoguje susikau-
pia tiek nepasitenkinimo, kad telieka viena 
išeitis – nusižudyti. Realybė žmogaus ne-
tenkina ir jį žlugdo.

Ar gali būti priešingai, kad vaikas gaus 
per daug meilės? Ar mamos lepinamas, 
nuo visų gyvenimo negandų saugomas jis 
neužaugs per jautrus šiam pasauliui?

Mamos taip elgiasi dėl savęs, užsitikri-
na ramybę ir įgyja savotišką garantiją, kad 
vaikas visada bus „prie sijono“. Ir kad taip 
bus ne tik tada, kai jam penkeri, bet ir tada, 
kai bus trisdešimt, o gal ir daugiau. Mama 
nori ir tikisi, kad vaikas visada ją vertins, ji 
visada bus jo dėmesio centre.

Jeigu mama nesijaustų menkavertė, ji 
sugebėtų vaiką paskatinti ir tinkamai jį 
mylėtų, skatintų būti savarankišką, siekti 
laimės. Mama turėtų padrąsinti vaiką imtis 
aktyvių veiksmų.

Vaikus gimdome ne sau, jie neprašo būti 
pagimdyti. Tai suaugusių žmonių spren-
dimas. Todėl kuo labiau psichologiškai su-
augusieji vaiko gimimui pasiruošia ir vis-
ką apgalvoja, tuo mažiau meilės apraiškų ir 
dėkingumo iš jo vėliau reikalauja, tuo ma-
žiau jį lepina. Tai vaikui yra naudinga, nes 
lepindami apribojame jo galimybes laisvai 
pasirinkti.

Taip elgdamosi mamos demonstruoja 
ne meilę, o jos stygių. Apie tai galime spręs-
ti iš rezultato – pernelyg lepintas vaikas 
užauga turėdamas didelį meilės poreikį. 
Vadinasi, jis pakankamai jos negavo vai-
kystėje. Iš lepūnėlio išauga dėmesio ir mei-
lės reikalaujantis žmogus.

Kai kurie lepūnėliai būna nusivylę san-
tykiais su meilės objektais, tampa reiklūs, 
jiems sunku pasitenkinti, realiai įvertinti, 
ar tikrai yra mylimi. Jiems vis atrodo, kad 
per mažai, todėl atitinkamu savo elgesiu 
kelia pavojų bendrystei. Išlepintas žmogus 
dažnai nejaučia elgesio ir galimybių ribų. 
Augančiam vaikui retkarčiais turi būti nu-

Atokvėpis

„Kai žmogus ne-
sugeba užmegz-
ti tikros ben-
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galvoja, kad vis 
negauna įrody-
mų, jog yra my-
limas, jam nuolat 
stinga meilės.“
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statomos ribos, ką galima daryti, o ko – ne. 
Tai yra visas kompleksas rašytinių ir nera-
šytinių taisyklių. Išlepintam žmogui atro-
do, kad jis gali daryti daug daugiau ir elg-
tis gerokai laisviau nei kiti, atsižvelgdamas 
tik į savo norus, nepaisydamas kitų valios. 
Todėl jis vėliau ne visada kreipia dėmesį ir 
į įstatymų ribas, o tai gali turėti nekokių 
pasekmių.

Tačiau tikriausiai didžiąją dalį visuo-
menės sudaro žmonės, kuriuos ir mylėjo, 
ir lepino, o kartais tos meilės pagailėdavo?

Turbūt taip ir yra. Kaip susiklostys to-
kių žmonių gyvenimai, kaip jie patys my-
lės, priklauso nuo daugybės savybių, kurias 
įgis laikui bėgant. Tačiau vadinamieji vidu-
rio žmonės paprastai yra patyrę mažiausiai 
auklėjimo klaidų.

A. Adlerio pasekėjai yra įsitikinę, kad 
prigimtinis menkavertiškumo jausmas gy-
venime vienaip ar kitaip paveikia santykius 
su potencialiais ar tikrais meilės objektais.

Iš kur tas prigimtinis menkavertišku-
mo jausmas?

Kūdikis yra be galo silpnas fiziškai ir 
psichologiškai, todėl iki pusantrų metų vi-
siškai priklauso nuo mamos, svarbiausio 
žmogaus gyvenime. Augdamas ir bręsda-
mas vaikas, padedamas mamos, o vėliau ir 
tėvo, randa visokių būdų menkavertišku-
mui įveikti. Dažniausiai šis jausmas įvei-
kiamas, kai siekiama pranašumo ir nau-
dojamos įvairios gynybos formos. Jos 
individualios, o jas atpažinti galima už-
davus sau tokius klausimus: kaip gina-
mės nuo mus menkinančių jausmų; kaip 
mūsų pastangos apsiginti veikia tarpusavio 
santykius?

Jei žmogus naudoja stiprias gynybas, el-
giasi kategoriškai, pats su savimi dėl to ne-
atsiskaito, aišku, kad prigimtinis men-
kavertiškumo jausmas darys įtaką jo 
santykiams su mylimu žmogumi.

Su būsimais partneriais vaikai išmoksta 
elgtis remdamiesi savo vaikiška patirtimi. 
Dažniausiai jie iš dalies kopijuoja savo tėvų 
santykius, nes tai yra reali, jiems prieina-
ma patirtis. O jeigu tėvų santykiai yra itin 
neigiami, stengiasi elgtis priešingai. Bet 
vis tiek panaudoja daug elementų, kuriuos 
mato šeimoje (taip pat pritaiko ir neigiamo 
asmens elgesio modelį).

Didelės psichologinės traumos ir bū-
simi konfliktai su aplinka savotiškai už-
koduojami, jei vaikas auga šeimoje, kur 
stinga artumo, jei tėvų santykiai yra prieš-
taringi, konfliktiški, nenusakomi ir vai-
kui nesuvokiami. Jei vaikas auga patirda-

mas tokius prieštaravimus, jis neatsako sau 
į svarbiausią klausimą „kaip mylėti?“ arba 
susiformuoja keistą suvokimą apie poros 
santykius.

Ne ką geriau, jeigu vaikas mato, kaip 
mama žemina tėvą, nušalina jį nuo šeimos 
reikalų, nepaiso jo nuomonės. Vaikui kyla 
klausimas, koks bus jo santykis su būsimu 
partneriu? Kaip jis turi elgtis?

Tokia patirtis lemia didesnes ar mažes-
nes klaidas, kurios pasireikš jau užaugus, 
kuriant santykius su kitu žmogumi. Vai-
kystės patirtis niekur nedingsta, tad susi-
klosčius tam tikrai situacijai menkavertiš-
kumo jausmas gali sustiprėti, o tada – kilti 
audringa reakcija, kurios partneris visiškai 
nesupras. Savo reakcijos negalės paaiškin-
ti ir pats žmogus, kuris jausis sutrikęs – juk 
ką tik viskas, rodos, buvo gerai, bet staiga 
kilo didžiulė neapykanta. Taip atsitinka to-
dėl, kad tam tikrais atvejais iš pasąmonės 
išlenda skaudžios vaikystės patirtys, ver-
čiančios pasijusti taip kaip tada.

Ar vaikas, augintas tik vieno iš tėvų, 
gali sąmonėje turėti susiformavusį pilnos 
šeimos modelio paveikslą?

Tai sudėtinga situacija, kuri, žinoma, 
turi įtakos gyvenimui. Nežinodamas, koks 
būna gyvenimas su abiem tėvais, vaikas iš-
gyvena įvairias fantazijas. Pirmutinė – ko-
dėl mane paliko? Kodėl nesu reikalingas tė-
vui ar mamai, kuri mane paliko? Vaikas 
gali prisigalvoti visokių atsakymų, kurie 
neretai jį veikia labai destruktyviai.

Jeigu vaikas nėra matęs tėčio ar mamos, 
jį palikusiajam jaučia didesnę neapykan-
tą, nes žino, kad kiti vaikai turi abu tėvus, 
mato, kaip šeimos bendrauja tarpusavy, 
patiria džiaugsmą. Vaiko išgyvenamas ne-
teisybės jausmas gali būti labai stiprus ir 
lydėti žmogų visą gyvenimą bei turėti įta-
kos jo santykiams su kitais žmonėmis.

Ar tiesa, kad gražią, bet nerealią ma-
mos papasakotą istoriją, neva tėtis buvo 
lakūnas, bet lėktuvui sudužus žuvo, vai-
kas priima ramiau nei tiesą, kad tėtis tie-
siog išėjo?

Tokiomis istorijomis sukuriamas ideali-
zuotas prarasto tėvo paveikslas. Gerai tai ar 
blogai, galima suprasti tik bendrai įverti-
nus kasdienį mamos elgesį. Bet kokiu atve-
ju jai yra sunku, nes vienai reikia ir vaiką 
mylėti, ir nubausti, nustatyti ribas.

Dar svarbu, ar vyro palikta moteris jau-
čia didelę nuoskaudą. (Tėvas, vienas augi-
nantis vaiką, patiria kitokius jausmus, bet 
ši sritis mažai tyrinėta, nes situacija nėra 
tokia dažna.) Paliktos moters nuoskauda 

Atokvėpis

„Pernelyg lepintas 
vaikas užauga tu-
rėdamas didelį 
meilės poreikį.“
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trukdo visiškai atsiduoti savo kūdikiui ir jį 
mylėti. Neišvengiamai ir nesąmoningai ta 
nuoskauda atsispindi santykyje su vaiku. 
Motina galvoja, kodėl yra palikta? Kiek vai-
ko atsiradimas susijęs su tuo, kad ji buvo 
palikta? Gal nėštumo nereikėjo? Gal kūdi-
kis tapo tuo trečiu asmeniu, kuris pradėjo 
trukdyti mylėti vienas kitą?

Paliktai motinai yra sunku, ypač jei au-
gina sūnų. Ji nori prisirišti vaiką, bet kartu 
pasąmonėje jo galbūt nekenčia, nes neken-
čia visų vyrų. Todėl nesąmoningai jos san-
tykiuose su sūnumi yra ir dalelė neapykan-
tos. Mama stengiasi sūnų padaryti labiau 
bejėgį, labiau priklausomą nuo savęs.

Apie vienišą mamą, auginančią dukrą, 
sukurta nemažai filmų. Vos ne klasikinė 
tokios motinos auklėjimo nuostata: „Vyrai 
tavim pasinaudos, todėl turi mokėti juos 
pastatyti į vietą.“ Taip mama savo asmeni-
nę patirtį perkelia ant dukters pečių ir pri-
mygtinai teigia, kad visi vyrai blogi. Kaip 
paaiškintumėte tokią situaciją?

Ji visai reali. Mama auklėja dukrą iš kar-
to ją nuteikdama prieš vyrus ir visai neatsi-
žvelgdama į tai, kad mergaitė turi eiti savo 
gyvenimo keliu ir įgyti savos patirties. O 
tada, vadovaudamasi savo jausmais, spręs-
ti gyvenimo ir meilės problemas. Tačiau iš 
anksto parodydama, kas, jos manymu, yra 
teisinga, mama nori, kad dukra per gyveni-
mą keliautų saugesniu keliu.

Taip elgdamasi, ji pirmiausia rūpina-
si savo saugumu, nes bijo, kad dukros gyve-
nimui susiklosčius nepalankiai, pati dėl to 
save kaltintų ir būtų kaltinama kitų.

Toks auklėjimas neskatina artumo jaus-
mo. Mergaitė įtariai vertina visus vaikinus, 
neigia galimybę jausti artumą, jo bijo. O kai 
situacija susiklosto taip, kad tas artumas 
tampa neišvengiamas, ji atsitraukia – ne-
pasitiki, pavyduliauja, spaudžia, reikalauja, 
būna seksualiai šalta.

Kokią įtaką žmogaus santykiams su 
priešingos lyties atstovu turi vaikystės pa-
tirtis, jei jis augo tik su vienu iš tėvų dėl 
kito mirties?

Visi gyvenimo įvykiai vienaip ar kitaip 
veikia mūsų požiūrį į priešingą lytį ir sek-
sualumą. Tai bendras dėsnis. Svarbiau-
sia šiuo atveju, kokia yra vaiką auginančio 
tėvo reakcija į tokią situaciją ir koks vaiko 
amžius.

Pagrindiniai asmenybės elementai su-
siformuoja iki dvejų–penkerių metų am-
žiaus. Kuo vaikas brandesnis, tuo mažiau 
pasekmių lieka. Jei vienas iš tėvų mirš-
ta vaikui dar nesulaukus penkerių, tai turi 

daugiau įtakos jo asmenybei, sveikatai ir 
sugebėjimui būti laimingam kuriant san-
tykius, nei tokiam įvykiui nutikus gerokai 
vėliau.

Koks galimas scenarijus? Koks žmogus 
susiformuos? Kas lems jo laimės jausmą?

Vėlgi daug kas priklauso nuo likusio 
tėvo brandos. Vaikui paprastai abu tėvai 
yra vienodai svarbūs, o jei jis gali įvardy-
ti, kuris svarbesnis, vadinasi, šeimoje buvo 
netinkami santykiai. Audringa gyvojo tėvo 
ar mamos reakcija ir ilgametis gedėjimas 
veikia vaikus, jie pradeda jausti, kad vienas 
žmogus yra toks silpnas, jog nepajėgia gy-
venti savarankiškai, be to, taip suformuo-
jamas nesveikas šeimos ir partnerystės 
modelis, šeima idealizuojama, o sumenki-
namas atskiras žmogus – „aš be jo esu nie-
kas“. Toks tikrovės neatitinkantis vieno iš 
tėvų bejėgiškumas irgi neigiamai veikia 
vaiką.

Kuo brandesnė likusio iš tėvų asme-
nybė, tuo mažiau neigiamų pasekmių pa-
tirs vaikas. Normalu gedėti tam tikrą lai-
ką, taip pat normalu liautis gedėti ir pradėti 
toliau gyventi, mirusiajam priskiriant tokį 
vaidmenį, kokį jis ir turėjo – nei idealizuo-
jant, nei sumenkinant. Toliau gyvenimas 
gali klostytis labai įvairiai, pavyzdžiui, vie-
na iš galimybių – kita santuoka. Nėra vieno 
atsakymo, kas yra geriau. Statistikos duo-
menimis, patėvis ar pamotė šeimai sutei-
kia daugiau neigiamų dalykų. Bet vis daž-
niau tenka išgirsti, kad patėvis ar pamotė 
buvo geresni už tikrąjį tėvą ar mamą ir net-
gi labiau mylėjo.

Kaip tik prisiminiau vienos merginos is-
toriją. Mama niekaip nesugebėjo jos mylė-
ti, o patėvis mylėjo. Merginai iki šiol sun-
ku suvokti, kad svetimas žmogus jai galėjo 
jausti šiltesnius jausmus nei mama, nors 
nuo penkerių metų ji nuolat matė svetimo 
žmogaus meilės apraiškas: finansinę pa-
ramą, norą susitikti, bendrauti. Kol buvo 
maža, jis skaitė pasakas, mokė įvairių daly-
kų, tačiau mergaitei niekaip nesisekė patė-
vio pripažinti. Kartais vaikai negali priimti 
kito žmogaus, nes vertina jį kaip sveti-
mą, o savą mamą ar tėtį savaime priima ir 
myli, nors jie kur kas mažiau duoda. Tai yra 
spręstina psichologinė situacija, nes nenor-
malu besąlygiškai mylėti šiuo jausmu su 
vaikais nesidalijusius tikrus tėvus.

Dabar pasitaiko ir tokių situacijų, kai 
šeimą palieka mama (išvažiuoja į užsienį, 
nusprendžia kurti kitą šeimą), o vaiką au-
klėja vienas tėvas. Ar tai reti atvejai?

Tenka girdėti ir apie tokius. Jie kelia 
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daugiau problemų ir iššūkių, nes manoma, 
kad vyrai nesugeba patenkinti visų buiti-
nių vaikų poreikių, be to, neva jie mažiau 
geba reikšti jausmus, užmegzti artimą san-
tykį, mylėti. Tačiau vertinti reikia individu-
aliai. Prisimenu tokį vyrą, kuris po skyrybų 
augino savo trylikametę dukrą. Buvo labai 
atsakingas ir mylintis tėvas. Nėra vieno at-
sakymo. Kaip pasielgti, kad skyrybos būtų 
kuo švelnesnės vaikui? Tai gana sunkus 
klausimas. Moteriai sunku susitaikyti su 
mintimi, kad galėtų vaikus atiduoti tėvui, 
net jeigu mato, kad jis geriau jais pasirū-
pintų. Iš dalies taip yra dėl to, kad moteris 
jaučia vyresnių giminaičių spaudimą. Ta-
čiau užuot nerimavusi dėl dėdulių ir tetulių 
smerkimo, ji turėtų pagalvoti, kas iš tikrųjų 
būtų geriau. Ar jos santykiai su vaiku tikrai 
yra tokie artimi, ar ji taip labai jį myli, o 
gal vaikui būtų geriau gyventi su tėvu? Jei-
gu motina jaučia, kad labiau nori kurti savo 
asmeninį gyvenimą, tai rodo, kad ji nėra 
pakankamai subrendusi būti motina.

Nereikia perlenkti lazdos, būtina savo 
jausmus tikrinti. Svarbiausia, kad dėl vaikų 
nebūtų kovojama iš kvailo keršto: „Aš pasi-
liksiu vaiką, nes taip noriu ir tokiu elgesiu 
įskaudinsiu mane palikusį vyrą.“ Abu par-
tneriai per skyrybas patiria daug emocijų 
ir jaučiasi labai nuskriausti, todėl siekimas 
atsilyginti yra labai dažnas. Vaikai tada pa-
mirštami, jų interesai paminami. Skyry-
bų atveju vienas svarbiausių dalykų yra už-
tikrinti vaikų interesus, jų paisyti ir ieškoti 
geriausių variantų, kad vaikai galėtų ben-
drauti su abiem tėvais. Taip pat svarbu, kad 
abu tėvai patenkintų vaikų poreikius gau-

ti finansinę ir emocinę paramą, nepriklauso-
mai nuo to, su kuriuo iš jų gyvena. Tai skyry-
bų kaip blogybės šviesiausias variantas.

Pradėjom kalbėti apie meilę, o štai nu-
klydom į vaikystę. Galiu daryti išvadą, kad 
nuo vaikystėje patirtos meilės ir susifor-
mavusio tarpusavio santykių modelio pri-
klauso ir tolesni santykiai. O gal vis dėl-
to žmogus gali ir pats savarankiškai kurti 
savo supratimą apie meilę ir tarpusavio 
santykius?

Jeigu šeimoje matyti santykiai nepatinka, 
žmogus dažniausiai pradeda elgtis priešin-
gai, tačiau vis tiek jo elgesyje bus daug ele-
mentų iš to, ką matė šeimoje, nes jis tiesiog 
nežino ir nemoka elgtis kitaip.

Bręstantis ir augantis žmogus siekia save 
perdirbti, suvokti savo problemas ir kurti to-
bulesnius santykius. Vis dėlto svarbu supras-
ti, kad vaikystėje gauti pagrindai daug lemia 
ir jie yra viso ko pradžia. Žinoma, meilės ir 
tarpusavio santykių suvokimas skiriasi esant 
penkiolikos ir penkiasdešimties metų. Pui-
ku, kai metams bėgant atsiranda brandesnis 
požiūris, kai atsikratoma ydingų, vaikystėje 
patirtų netinkamo auklėjimo, matyto elgesio 
standartų, šabloniškų reakcijų.

Jei sugebame keistis visomis prasmėmis, 
lengviau bus kurti darnius santykius. Kuo 
tiksliau vaikystėje išmokote įvardyti savo 
jausmus ir juos analizuoti, tuo lengviau jums 
bus ateityje. Tai mokėti privalo kiekvienas, 
nes tada lengviau padaryti teisingas išva-
das, realiau įvertinti save ir kitus, paprasčiau 
užmegzti artimą ryšį su bet kokiu žmogu-
mi: bendradarbiais, kaimynais, draugais ar 
mylimaisiais.

Atokvėpis

Sveikatos 
žurnalistė Daiva 
Ausėnaitė ir sek-
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knygos „Pokalbiai 
apie seksą”
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Atokvėpis

Kartą pagalvojau, ar negalima būtų kaip nors suartinti poeziją ir medi-
ciną? Neretai eilinis žmogus nesuvokia gydytojo vartojamų terminų – 
simptomų, diagnozių... O poeziją supranta daugelis. Poetinė kalba yra 
paprastesnė nei medicinos, todėl būtent ji galėtų padėti pacientui su-

sigaudyti mokslinėje ir medicinos terminijoje. Be to, ir gydytojas geriau pažintų 
savo pacientą. Taigi, pabandykime į rimtąją psichiatriją pažvelgti vaizdingiau ir 
meniškiau.

Psichikos sutrikimų paplitimas

Statistiniai rodikliai liudija, kad pasta-
raisiais metais psichikos sutrikimų skai-
čius tiek visoje Lietuvoje, tiek Vilniuje didė-
ja. Taip V. Šimkus eilėraštyje „Ką darysim 
su nelaimingais?“ aprašo sudėtingą psichi-
kos sveikatos padėtį Vilniaus mieste: 

Vilniuje per daug nelaimingųjų.
Juos per tą daugumą stumdo, guja.
Abejingi sielvartui bei kančiai
Skrybėles jų teršia net balandžiai.

Tai grupelėm, tai po vieną vaikšto
Paskui savo nelaimingą žvaigždę,
Kol, vargų nualinti, užminga.
O nubunda irgi nelaimingi.

Štai aš valgau Kijevo kotletą  –
Ir akis aukštyn pakelti gėda:
Prie staliuko gretimo atletą
Širdgėla jau dešimt metų ėda.

Ir apkarsta man gira su kmynais,
Negardus dorai uždirbtas kąsnis.
Guodžiuosi, kad jo abi kaimynės 
Triskart ir už jį nelaimingesnės.

Žinoma, paguoda ne didžiausia.
Tuo metu prisėda jaunikaitis,
Sako: „Va, kai pirmąsyk žudžiausi...“
Aš pabėgu net neatsiskaitęs.

Kur pabėgsi, kur tu pasidėsi...
Prie namų manęs jau laukė dviese.
Kol jie savo karčią dalią dėstė,
Baisiai man kiti parūpo miestai.

Pagalvojau apie Samarkandą  –
Ten gal nelaimingų pasigenda?
Jaučia gal nelaimingųjų stoką
Priemiesčiai nauji Vladivostoko?
...
Net šventam kantrybė gali trūkti
Visokiausi būsimi skeletai
Vaikšto, zirzia, o pikčiausia  – trukdo
Mums nelaimes nuosavas išlieti.

Esant tokiai sudėtingai padėčiai, ypač 
svarbus kuo tikslesnis ir laiku atliktas psi-
chikos sutrikimų diagnozavimas. Taigi su 
pagrindiniais psichikos sutrikimais, ku-
rie pateikiami TLK-10 (tarptautinėje ligų 
klasifikacijoje), supažindinsiu  pasitelkęs 
poeziją.

Sutrikimai, vartojant psichoaktyvią-
sias medžiagas (alkoholį, narkotikus)

Pradėkime nuo mūsų visuomenės opos 
– girtuoklystės. Alkoholizmo žala dažnai 
nepakankamai įvertinama, o piktnaudžia-
vimas alkoholiu kartais net nelaikomas 
psichikos sutrikimu. Rimčiau į šią bėdą pa-
žvelgiama tik tada, kai žmogus pradeda 

Rimtai ir nerimtai apie 
psichikos ligas

Julius Kvedarauskas
Psichologas, psichoterapeutas
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šnekėti, liaudiškai kalbant, „su anuo pa-
sauliu“, o mokslo terminais – tai  psichozi-
nis sutrikimas vartojant alkoholį, kuris api-
būdinamas ryškiomis haliucinacijomis, 
klaidingais pažinimais, persekiojimo idėjo-
mis, psichomotoriniais sutrikimais... Pvz.:

Jam grindinys kaip ratas sukas,
Jį stumdo lempų spinduliai,
Ir mažas auto kaip šuniukas
Jį puola, lodamas žaliai.

Jis mašinai per snukį duoda:
„Daugiau nebenorėsi lot!“
Bet auto meta jį į juodą 
Klaną ir pradeda kvatot. 

( H. Radauskas „Girtuoklis grįžta 
namo“)

Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesi-
niai sutrikimai

Tai vieni sudėtingiausių ir iki šiol mįs-
lingiausių sutrikimų. Jie dažniausiai pasi-
reiškia haliucinacijomis, kliedesiais, didele, 
sunkiai kontroliuojama vidine įtampa, bai-
mėmis, sutrikusiu realybės suvokimu įvai-
raus amžiaus, išsilavinimo, socialinės pa-
dėties žmonėms. Pvz., kaip schizofrenijos 
simptomų auka tampa pats medicinos pas-
kaitos lektorius:

Labą dieną! Paskaitos tema
„Šiuolaikinė nervų sistema“.
...
Daug kas žmogų nervina ir blaško.
Lauk iš salės griaučius, ko ten braška?!

Kas čia tiek šikšnosparnių prileido?
Visą laiką šmėsčioja pro veidą.
...
Ten, prie durų, trejetas gyvačių,
Malonėkite sutrypti. Ačiū.

(V. Šimkus „Paskaita su 
haliucinacijom“)

Esant šiems sutrikimams, šalia klie-
desių ar haliucinacijų gali pasireikšti ir 
moksliškai vadinami psichomotoriniai su-
trikimai –  sujaudinimas, pasireiškiantis 
betiksliu motoriniu aktyvumu. Pvz.:

Štai prasideda bepročio šokis:
Abiem rankom smūgis į langą.
O, pasauli, sustok ir juokis,

Ir klausykis, kaip stiklas žvanga.

O jam skrenda rankos ir kojos,
O nuo bufeto tyška stiklai.
Spinduliai kaip žaibai šakojas 
Ir į sieną muša aklai.

Visas butas žvengia ir žvanga.
Apačioj apmirus minia.
O dabar – kaip akmuo pro langą,
Pamėginkit pagaut mane.

 (H. Radauskas  „Bepročio šokis“)

Pasireiškus schizofreninio spektro su-
trikimams, minėtus simptomus dažnai 
lydi mąstymo sutrikimai. Mąstymas tampa 
neaiškus, nenuoseklus ir miglotas, o jo kal-
binė išraiška kartais nesuprantama. Pvz.:

Suokia lakštingala, nardo banginiai,
Senas kinietis verdasi ryžių,
Petras jau antrą sūnų augina...
Kaip čia yra?.. Nematau jokio ryšio.

Karšta Sacharoj, ašigaly sninga,
Veda seržantas būrį naujokų...
Skyrium paėmus, gražu ir prasminga.
Vos tik sugretini  – sąryšio jokio.

Pešas kaimynai. Pievų andantė.
Tarp debesų ir ausų  – nieko bendro.
Kartais poetai bejėgiai: pats Dantė
Nesurimuotų kaliošo ir gandro.

(V. Šimkus „Argi ne keista?..“)

Schizofreniniai sutrikimai trunka ilgai 
– nuo kelių mėnesių, metų, neretai ir visą 
gyvenimą. Tačiau kartais minėti simpto-
mai atsiranda labai greitai ir per 2–3 mė-
nesius ar net kelias savaites arba dienas vi-
siškai išnyksta. Psichiatrijoje tai vadinama 
ūminiais ir praeinančiais psichoziniais su-
trikimais. Pvz.:

Pasikalbėjau su dievais
Ir vėl į žemę sugrįžau,
Ir vaikštau skersgatviais kreivais,
Ir vėl eilėraščius rašau.

( H. Radauskas „Sugrįžimas“)

Nuotaikos sutrikimai

Svarbiausias šių sutrikimų bruožas yra 
pasikeitusi nuotaika, pasireiškianti de-
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presija arba pakilumu. Gali būti ir bipoliniai 
nuotaikos sutrikimai, kuriems būdingi pasi-
kartojantys (mažiausiai du) nuotaikos ir ak-
tyvumo lygio pakitimo epizodai. Jų metu 
nuotaika tampa pakili, padidėja energija ir 
aktyvumas (manija), kartais ji pablogėja ir 
energija bei aktyvumas sumažėja (depresija).

Štai kokie dramatiški tokio žmogaus nuo-
taikos pokyčiai atsispindi V. Šimkaus eilėraš-
tyje „Nebaigta drama“:

Žmogus per amžius pasmerktas kankintis.
Ir vieniša, ir liūdna, ir skaudu,
kada apninka pragaištingos mintys, 
jog būtinai po vieno seka du.

Varyk šalin, brolau, kartėlį juodą!
Yra kita tiesa  – kaip vyturys,
Kaip varpo dūžiai, kaip šviesi paguoda,  –
Kad po dviejų  – o džiaugsme!  –  seka trys.

Deja, paguoda buvo trumpalaikė,
Be reikalo iliuzijas kuri
Šioj žemėje, kur viskas kinta klaikiai.
Štai po trijų  – o varge  – keturi.

Neuroziniai, stresiniai ir somatoformi-
niai sutrikimai

Psichikos sutrikimų priežastimi arba po-
stūmiu dažnai būna traumuojantis įvykis, o 
dažniausiai – keletas tokių traumų. Ilgalai-
kiai psichikos sutrikimai išsivysto tik tada, 
kai žmogus nesusitvarko su tų įvykių su-
keltais išgyvenimais, negauna pagalbos iš 
aplinkos.

Trumpalaikiams būsenos pasikeitimams 
po traumuojančių įvykių diagnozuoti varto-
jami tokie diagnozių pavadinimai kaip adap-
tacijos sutrikimas, ūmi reakcija į stresą. Taip 
netekties skausmo užtvindytą pardavėjos 
pasaulį vaizduoja H. Radauskas eilėraštyje 
„Krautuvėlės pardavėja“:

Mergaitės veidu teka ašaros:
Mylėjo, prisiekė, nerašo.
Negalima grąžinti vasaros,
Ir ji rankas ant slenksčio grąžo.
Sugriuvo pilys, mirė pasakos.
Miestelis rudeniu patvinęs.
O krautuvėje  – virvės, pasagos 
Ir vinys, vinys, vinys, vinys.

Miego sutrikimai

Dažnai mus kamuojanti nemiga taip pat 
turi savo vietą psichikos ligų klasifikacijo-

je. Nemiga – tai tokia būsena, kai gana ilgą 
laiką tęsiasi nepatenkinama miego kokybė 
ir / arba jo trukmė. Pacientai, turintys mie-
go sutrikimų, dažniausiai skundžiasi sun-
kumu užmigti. Pvz.:

Skambi lakštingala triukšmingai gieda.
Alyvom kvepia senstanti naktis.
O žalias mėnuo per medžius atrieda
Ir ima šviesti tiesiai į akis..

Atsiminimai skrenda mėnesienoj
Kaip angelai, ir aš nebegaliu
Užmigt nuo liepos silueto sienoj
Ir nuo žalių mėnulio spindulių.

(H. Radauskas „Pavasario naktis“)

Asmenybės sutrikimai

Čia kalbama apie stipriai išreikštus 
tam tikrus charakterio ar elgesio ypatu-
mus, kurie trukdo žmogui arba jo artimie-
siems normaliai gyventi, prisitaikyti aplin-
koje. Tai gali būti histrioninė, paranoidinė, 
asociali, emociškai nestabili, priklausoma, 
ko nors vengianti asmenybė. Neretai pasi-
taikantis asmenybės sutrikimas, dažniau 
diagnozuojamas ne psichiatrų, o psicho-
terapeutų – narcisistinė asmenybė. Jai bū-
dingas didybės pasireiškimas (fantazijose 
ar elgesyje), ji turi didžiulį savo svarbos po-
jūtį, yra užvaldyta fantazijų apie neribotą 
sėkmę, talentą, grožį. Tokia „kukli“ asme-
nybė iškyla V. Šimkaus eilėraštyje „Įgimtas 
kuklumas“:

Į aplinką pažvelgęs įdėmiau,
Beveik imu gailėtis, kad gimiau:
Tiek rūpesčių visuomenei užkrovęs,
Nejaugi vertas aš tokios gerovės?

Kad neplasnotų švarkas padrikai,
sagų man prigamina fabrikai.
Kirpyklos, šepečiai, odekolonas  –
kad eičiau į svečius kaip Apolonas.

Kad buterbrodą valgyčiau ramus,
pasklinda traktoriai po arimus,
ir dunda cechai, garvežiai, malūnai  –
vis mano labui, mano malonumui.

O kiek išlieta prakaito mene,
Rašytojai paliegsta per mane.
Kad gražūs kadrai man užimtų žadą,
Felinis filmą vėl statyti žada.
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Tačiau ne visi pacientai tokios geros 
nuomonės apie save. Kai kurie, priešingai, 
linkę save nuvertinti, yra išsigandę, neri-
mastingi, vengiantys žmonių. Tokio neri-
mastingo (vengiančio) tipo asmenybės su-
trikimui būdingas įsitikinimas, kad asmuo 
yra socialiniu požiūriu niekam tikęs, nepa-
trauklus ar blogesnis už kitus. Pvz.:

Net nežinau, kodėl
aš taip savęs nemė- gau,  –
mažiausiai progai esant,
vis, būdavo, pabėgu.

Pliaže sau pasakau:
„Eik pirmas į kabiną,“ –
o pats pajūriu skuodžiu, kiek kojos 
įkabina.

Tai prišneku save,
kad laikas eiti miego,
O pats gi  – patyliukais
atsikeliu ir bėgu

(V. Šimkus „Tušti bandymai“)

Paranoidinio tipo asmenybės sutriki-
mui būdingas polinkis būti nuolat priešiš-
kai nusiteikusiam, įtariam, noras iškreip-
ti faktus, laikant neutralius ar draugiškus 
kitų veiksmus priešiškais ar paniekina-
mais. Pvz.:

Ar pykstate? Žinoma, pykstate,
matau iš jūsų akių.
Nemėgstat manęs? Ir neklystate.
Juk niekas nemėgsta tokių!

Ko tylite? Aš jūsų vietoje
sakyčiau: „Kiaulė esi.“
Tai kam gi tada mane kvietėte?
Lig vieno veidmainiai visi!

Pabaigoje norėčiau pridurti, kad 
straipsnyje „Rimtai ir nerimtai apie psichi-
kos ligas“ remdamasis poezija paaiškinau 
tik nedidelę dalį visų psichikos sutrikimų. 
Didesnioji dalis dar lieka poetiškai nepa-
aiškinta, arba, cituojant V. Šimkaus eilėraš-
tį „Paskaita su haliucinacijom“:

Taip neaišku viskas, lyg pro garą...
Ką, jau sanitarai? Viso gero!
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Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto Psichiatrijos klinikos vadovės, Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto tarybos narės, profesorės, biomedicinos mokslų daktarės Vitos 
Danilevičiūtės.

Profesorė Vita Danilevičiūtė gimė Pa-
kruojo rajone Lygumų miestelyje. Moky-
klą baigė Kuršėnuose. 1980 metais baigė 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulte-
tą ir iki pat gyvenimo pabaigos išliko Vil-
niaus universiteto patriote. Ji praėjo vi-
sus gydytojo ir mokslininko veiklos etapus: 
nuo Psichiatrijos klinikos ordinatorės, as-
pirantės iki profesorės, Psichiatrijos klini-
kos vadovės. Psichiatrija buvo neatsiejama 
Profesorės gyvenimo dalis, jos nuopel-
nai šiai medicinos sričiai Lietuvoje yra 
neišmatuojami. 

Profesorė dr. Vita Danilevičiūtė buvo 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulte-
to Psichiatrijos klinikos vadovė, Lietuvos 
psichiatrų asociacijos viceprezidentė, Eu-
ropos depresijos asociacijos koordinatorė 
Lietuvai.

Sukauptą darbo patirtį bei žinias Profe-
sorė iš visos širdies stengėsi perduoti me-
dicinos studentams, rezidentams, dokto-
rantams ir gydytojams – dėl to visų jų buvo 
be galo mėgstama ir mylima. Ji buvo va-
dovėlio „Psichiatrija“ bendraautorė, dau-
gelio mokymo priemonių autorė, Psichi-
atrijos rezidentūros programos vadovė ir 
psichiatrijos rezidentų ruošimo koordina-
torė, per 60 mokslinių straipsnių autorė ir 

bendraautorė. 
Profesorė dr. Vita Danilevičiūtė buvo 

tarptautinio žurnalo „Nordic Journal of 
Psychiatry“ redakcinės tarybos narė, žur-
nalo „Medicinos teorija ir praktika“ ko-
legijos narė, daugelio tarptautinių ir 
respublikinių konferencijų ir seminarų or-
ganizatorė. Skaitė mokslinius pranešimus 
ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio 
šalių: Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Nor-
vegijoje, Danijoje, Anglijoje, JAV ir kt.      

Profesorė dr. Vita Danilevičiūtė buvo 
nuolatinė Sveikatos apsaugos ministerijos 
ir Valstybinės akreditavimo sveikatos prie-
žiūros veiklai tarnybos konsultantė ren-
giant svarbiausius Psichikos sveikatos prie-
žiūros norminius aktus ir rekomendacijas.   

Nepaisant savo milžiniško užimtu-
mo, labai intensyvios mokslinės, pedago-
ginės, organizacinės, švietėjiškos veiklos 
bei aistringo pomėgio muzikai, Profeso-
rė visuomet pirmiausia išliko Gydytoja, ku-
rios svarbiausia pareiga – nuoširdžiai padė-
ti savo Pacientams. 

Telieka Ji mūsų atmintyje.

Lietuvos psichiatrų asociacijos 
bendruomenė

Prof. dr. Vita Danilevičiūtė

Prof. dr. Vita DANILEVIČIŪTĖ
(1956 03 23 – 2016 04 04)

In Memoriam

Prof. dr. Vita Danilevičiūtė
© DELFI /
 K. Čachovskio nuotr.

1956 03 23 – 2016 04 04
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World Psychiatric Association‘s 
international congress in Cape 
Town: 18-22 November 2016

The World Psychiatric Association 
(WPA) and the South African Society of 
Psychiatrists (SASOP) are hosting the WPA-
International Congress in Cape Town, at 
the Cape Town International Convention 
Centre from 18-22 November 2016, with the 
theme: “Psychiatry: Integrative Care for the 
Community”.

This is a ground breaking theme brin-
ging together world renowned scientific 
experts, as well as young and established 
health leaders from around the globe. This 
is the first time ever a WPA International 
Congress is being held in South Africa. The 
conference is expected to attract over 3 000 
psychiatrists and other mental health pro-
fessionals from around the world.

With this meeting, the practice of 
Psychiatry internationally is set to take 
more decisive steps on a new course that 
will influence the profession for years to 

come. From the conference theme, the diffe-
rent components of Psychiatry’s and psychi-
atrists’ social contract will be unpacked, 
focusing on four different tracks including: 
neuroscience, psychotherapy, social invol-
vement and the cultural-religious context of 
care.

In terms of confirmed key-note spea-
kers, the conference will play host to some 
of the top minds in Psychiatry, Neuroscien-
ce and Mental Health, including Prof Henry 
Markram from Geneva, founder of the Brain 
Mind Institute and the coordinator of the 
Blue Brain project, who is mapping neurons 
and breaking new ground in much the same 
way as the Human Genome Project did at the 
time for our knowledge of our genes.

Registration Deadline: 18 November 2016
http://www.wpacapetown2016.org.za
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SEE YOU
IN
FLORENC
E

25TH European Congress of 
Psychiatry: 
1-4 April 2017

The 25th Congress of the European 
Psychiatric Association (EPA), the largest 
international association of psychiatrists 
in Europe, will take place in Florence, Ita-
ly, 1-4 April 2017, in the wonderful surroun-
dings of the Fortezza da Basso, a five mi-
nute walk from the historical centre of the 
city.

The theme of the Congress will be “To-
gether for Mental Health”, emphasising the 
current efforts of our profession to affirm 
that mental health is an essential compo-
nent of public health – with a significant 
impact on the human, social and economic 
capital of all European countries – and that 
its promotion in the population requires 
the concerted action of many stakeholders, 
within the health sector as well as several 
others, including those of social and envi-
ronmental policy, education, child welfa-
re, addiction and crime. A special focus of 
the Congress will be the dialogue betwe-

en neurosciences and social sciences, over-
coming the traditional separation between 
the domains of biology and that of human 
relationships.

The Congress will bring together expert 
clinicians, researchers and leaders of sta-
keholder organisations in the field of men-
tal health, offering an outstanding set of 
Plenary and State of the Art Lectures, Edu-
cational Courses, Symposia, Workshops 
and sessions designed by early career 
psychiatrists. 

We are confident that the Congress will 
represent for all participants an unforget-
table personal and professional experien-
ce, and we look forward to welcoming you 
to the Firenze Fiera Congress Centre in 
Florence.

Abstract Deadline:  6 October 2016
Early Registration Deadline: 18 Janua-

ry 2017
http://www.epa-congress.org
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