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Psichiatrijos         
þinios 

Mieli kolegos!

Šių greitai prabėgusių metų pradžioje, sausio 25 d., įvyko Lietuvos 
psichiatrų asociacijos suvažiavimas. Jame asociacijos įstatai, sukurti 

prieš dešimtmetį, buvo pakeisti, sumoderninti. Jūs, nariai, nusprendėte, 
kad asociacijos įstatai turi būti lankstesni, sudaryti galimybes geri-
au išreikšti Jūsų interesus. Po ilgų teisinių procedūrų naujieji įstatai 
įregistruoti 2002 m. spalio 8 d. Dabar asociacijos nariais galite būti ne 
tik Jūs, kaip pavieniai gydytojai psichiatrai, bet Jūsų ir kitų psichikos 
sveikatos specialistų susivienijimai, draugijos. Specialistų visuomeninė 
draugija, tapusi asociacijos nariu, deleguoja savo atstovą į valdybą su 
balsavimo teise. Tuo būdu draugija gali ne tik daryti realią įtaką valdy-
bos sprendimams balsuojant įvairiais klausimais, tačiau ir per Lietuvos 
psichiatrų asociaciją atstovauti savo interesams. Džiaugiuosi, kad kai 
kurios specialistų draugijos jau pareiškė norą įstoti į mūsų asociaciją 
artimiausiu metu.

Taigi mūsų asociacija dabar turi galimybes tapti labiau vienijančia 
mus, gydytojus psichiatrus, ir kitus psichikos sveikatos specialistus, 
įgauti didesnį svorį sprendžiant mums rūpimus klausimus. Tik Jūs, nar-
iai, galite spręsti, kurie klausimai Jums svarbūs – kvalifikacijos kėlimo 
tvarka, psichikos sveikatos centrų statuso ir psichikos sveikatos paslaugų 
finansavimo ar kiti klausiamai.  

Dažnai tenka išgirsti netiesiogiai išsakomas skeptiškas narių nuo-
mones: „Ką veikia Lietuvos psichiatrų asociacijos valdyba, kodėl ji 
nesprendžia mums rūpimų klausimų, kodėl ji mūsų negina?“. Nesino-
ri vien tik gintis ir tvirtinti atvirkščiai, bet per pastaruosius dvejus me-
tus asociacijos valdyba negavo nė vieno konkretaus prašymo įsikišti, 
pageidavimų padėti išspręsti rūpimą klausimą. Mūsų asociacija, kaip or-
ganizacija, vienijanti beveik 400 aukštos kvalifikacijos specialistų, turi 
galimybę siekti, kad rūpimi klausimai būdų nagrinėjami aukščiausiu, 
Seimo ar Vyriausybės, lygiu. Mes ne tik galime, bet ir privalome ak-
tyviai reikšti savo nuomonę ir poziciją per žiniasklaidą. Noriu pažadėti, 
kad asociacijos valdyba labai atidžiai įsigilins į Jums rūpimus klausi-
mus ir dės visas įmanomas pastangas, siekdama apginti Jūsų pagrįstus 
interesus. 

Artėjant naujiems 2003 metams linkiu visiems mūsų asociacijos nar-
iams kuo geriausios sėkmės darbuose ir asmeniniuose reikaluose. Taip 
pat daugiau optimizmo, pozityvių sprendimų, dialogo ir meno daryti 
nuolaidas vieni kitiems. Neabejoju, kad po metų asociacija taps labi-
au artima savo eiliniams nariams ir sustiprins savo įtaką visuomenin-
iame gyvenime.  

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų metų!

Doc. Emilis Subata
Lietuvos psichiatrø asociacijos prezidentas
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Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
rekomenduoja Europos šalims vyk-

dyti įvairius projektus ir jiems vado-
vauja. Vienas tokių projektų – Sveikatą 
stiprinančių ligoninių (SSL) judėjimas 
(Health Promoting Hospitals). Iš kar-
to gali pasirodyti juokinga – tarsi vi-
enos ligoninės sveikatą stiprina, o 
kitos – ne, priešingai, gadina. Anglų 
kalbos žodžio „promote“ reikšmė pla-
ti. Judėjimo esmė – ligų profilaktika, jų 
vengimas, visuomenės švietimas, t. y. 
ne tik ligų gydymas, bet ir pacientų, jų 
giminių, personalo sveikatos stiprinimas. 
Šis projektas pradėtas vykdyti 1988 m. ir 
jame dalyvavo tik 5 ligoninės. 1991 m. 
PSO Budapešte organizavo pirmąjį SSL 
pasitarimą, kuriame buvo priimti SSL 
projekto veiklą reglamentuojantys do-
kumentai. 

1992 m. Kauno medicinos akademija 
(KMA) inicijavo SSL projekto pradžią 
Kauno akademinėse klinikose (KAK), o 
1994 m. KAK tapo Europos SSL tinklo 
nare. 1996 m. gruodžio mėn. įvyko pir-
moji Lietuvos SSL tarptautinės konferen-
cijos Vienoje metu Lietuvos SSL tinklas 
buvo priimtas tikruoju SSL nariu. SSL 
Lietuvos tinklo koordinatorė – KMU 
profesorė, prorektorė mokslo reikalams 
Irena Misevičienė.

Šiuo metu į Sveikatą stiprinančių 
ligoninių judėjimą įsitraukusios 10 
Lietuvos ligoninių. Tai daugiausia rajonų 
ligoninės, iš didžiųjų – be KMU ir mūsų, 
Palangos reabilitacijos ligoninė. Vienos 
įsitraukia, kitos neberašo projektų ir 
išstoja. Paskutiniaisiais metais nedaly-
vavo nė viena Vilniaus ligoninė, nebu-
vo ir psichiatrijos įstaigų. 

2001 m. Respublikinė Vilniaus psich-
iatrijos ligoninė (RVPL) pareiškė norą 
įsitraukti į SSL tinklą. Buvo parengti 4 
projektai pagal mūsų jau seniai vykdomą 
veiklą. Dviem projektams vadovauja Al-
zheimerio ligos centro vadovė Aušra 
Deksnytė, vienam – Socialinės pagalbos 
skyriaus vedėja Alma Buginytė, o vie-

Respublikinë Vilniaus 
psichiatrijos ligoninë 
Sveikatà stiprinanèiø 
ligoniniø tinkle

nam 13 vyrų skyriaus vedėja Danguolė 
Survilaitė. Šiuos projektus 2001 m. 
balandžio 10 d. mes pateikėme svarsty-
ti Lietuvos SSL koordinatorių tarybai 
ir mūsų ligoninė buvo priimta į SSL 
tinklą. RVPL SSL koordinatorė – di-
rektoriaus pavaduotoja medicinai Alina 
Stigienė. Savo projektą pavadinau „Ilgai 
sergančių psichikos ligonių reintegracija 
į visuomenę, pritaikant klubo „13 ir Ko“ 
patyrimą“. Projekto uždaviniai panašūs 
į klubo uždavinius. 

2001 m. duomenimis, Europos SSL 
tinkle yra daugiau kaip 500 ligoninių. 
Vienose šalyse jų yra labai daug, pvz.: 
Italijoje – 130, Anglijoje – 77, Vokieti-
joje – 57, Danijoje ir Bulgarijoje – po 
40, Airijoje – 34, Lenkijoje – 24. Kitose 
šalyse – tik po kelias dalyvaujančias ligo-
nines (Prancūzijoje – 7, Slovakijoje – 3, 
Suomijoje – 6, Norvegijoje – 4, Rusijo-
je – tik 1). 

Pastaraisiais dešimtmečiais Europo-
je ir pasaulyje keičiasi gyventojų sudė-
tis, jų sergamumas ir dėl to turėtų 
pasikeisti ligoninių darbas. Sveikatos 
apsauga priklauso nuo demografinių 
rodiklių. JAV 1992 m. pirmą kartą nuo 
1965 m. užfiksuotas paauglių skaičiaus 
padidėjimas. Visame pasaulyje daugėja 
vyresnio amžiaus žmonių, kurių gy-
dymas ligoninėse turi savo ypatumų, 
o ligonines reikia pertvarkyti vyresn-
io amžiaus žmonių reikmėms. Senes-
ni žmonės dažniau patenka į ligonines, 
ilgiau jose užsibūna. Vakarų Europo-
je smarkiai daugėja vyresnių nei 65 
m. žmonių. Šiuo metu Europos šalyse 
vidutinė moterų gyvenimo trukmė – 
82 m., vyrų – 75 metai. Sveikatos apsau-
gos kaina didėja sulig žmogaus amžiumi. 
Tačiau tai priklauso ir nuo sveikatos ap-
saugos sistemos, pvz., Švedijoje yra 37% 
daugiau vyresnių žmonių nei kitose Eu-
ropos šalyse, bet sveikatos apsaugai ten 
išleidžiama net 40% mažiau lėšų.

Sergamumas kai kuriomis ligomis 
mažėja, bet atsiranda vis naujų ligų, 

pvz., daugelyje šalių mažėja sergamu-
mas širdies ir kraujagyslių ligomis, 
bet didėja sergamumas plaučių vėžiu, 
ypač moterų. Europoje mažėja gimimų, 
moterys vėliau gimdo. Daug šeimų gyve-
na be vaikų. Todėl labai aktualus klausi-
mas, kaip apsaugoti motinystę.

Visi šie pasikeitimai sąlygoja ir 
ligoninių pasikeitimą. Ligoninė turi 
prisitaikyti prie naujų sąlygų. Reikia 
stengtis ligoninės aplinką kuo labiau 
priartinti prie namų aplinkos. Pastebėta, 
kad net vaizdas pro langą padeda žmogui 
pasveikti. Turi įtakos ir patalynės, baldų 
spalva. SSL judėjimas taip pat atkreipia 
dėmesį į personalo darbo sąlygas, o tai 
mums labai aktualu. Juk ne paslaptis, jog 
mūsų ligoninėse net nėra dušų personalui, 
kad galima būtų nusiprausti po naktinių 
budėjimų. Matyt, nėra ir poreikio – nesa-
me jau tokia švari tauta. SSL judėjime 
nemažai dėmesio skiriama personalo mi-
tybai, kovai su žalingais įpročiais.

Įsitraukus į SSL tinklą teko dalyvau-
ti keliose tarptautinėse ir Lietuvos SSL 
konferencijose. Tarptautinės konferenci-
jos paprastai vyksta gegužės mėn., Lietu-
vos – rudenį.  

2001 m. gegužės 16–18 d. Kopen-
hagoje vyko IX tarptautinė sveikatą 
st iprinančių l igoninių konferenci -
ja. Joje dalyvavome mes su A. Deks-
nyte ir pristatėme savo stendinius 
pranešimus – plakatus: A. Deksnytė – 
apie Alzheimerio liga sergančiųjų ir jų 
giminių mokymą, o aš savo pranešimą 
pavadinau „Pacientų judėjimas – galin-
ga jėga stiprinant sveikatą“. Iš Lietuvos 
vyko apie 30 žmonių. Čia susitikau ir 
vieną savo seną pažįstamą – Hartmutą 
Bergerį, Vokietijos Rydštato (Riedstadt) 
psichiatrijos ligoninės, esančios netoli 
nuo Frankfurto prie Maino, direktorių 
(prieš kelerius metus kartu su skyriaus 
slaugos administratore N. Menčinskiene 
teko lankytis toje ligoninėje). Kadan-
gi psichiatrijos įstaigos vis dėlto yra 
specifiškos, H. Bergeris įkūrė Sveikatą 

Danguolë Survilaitë
Gydytoja
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stiprinančių psichiatrijos ligoninių 
tinklą ir jį koordinuoja. 

2001 m. spalio 26 d. Palangoje vyko VI 
nacionalinė SSL konferencija „Sveikatą 
stiprinanti ligoninė – ekonomiška 
ligoninė“. Ten mes pristatėme tris 
savo plakatus. Tą kartą plakatas „Klu-
bo 13 ir Ko veikla, stiprinant psichikos 
sveikatą“ laimėjo III vietą. Direktoriui 
Valentinui Mačiuliui buvo iškilmingai 
įteiktas tarptautinio SSL tinklo dalyvio 
pažymėjimas, kuris dabar pakabintas 
ligoninės skelbimų lentoje.

2002 m. gegužės 15–17 d. X SSL kon-
ferencija „Sveikatą stiprinančių ligoninių 
indėlis pertvarkant sveikatos priežiūros 
tarnybas: visuomenės sveikatos gerini-
mas vystant partnerystę ir kokybę“ vyko 
Slovakijos sostinėje Bratislavoje. Ir į 
Kopenhagą, ir į Bratislavą važiavome 
iš Kauno autobusu, kurį skyrė Palangos 
reabilitacijos ligoninė. Į Bratislavą vyko 
33 žmonės iš įvairių Lietuvos ligoninių. 
Tą kartą iš mūsų Respublikinės Vil-
niaus psichiatrijos ligoninės vykome 
keturios: SSL koordinatorė, direktori-
aus pavaduotoja Alina Stigienė ir trijų 
projektų koordinatorės A. Buginytė, aš 
ir A. Deksnytė. Kaip ir į Kopenhagą, 
mes abi vežėme stendinius pranešimus – 
plakatus. Praeitą kartą konferencijos or-
ganizatoriai neatkreipė dėmesio į mūsų 
gražius ir didelius plakatus, todėl į 
Bratislavą vežėme kuklesnius. Kadangi 
konferencijos tema buvo apie partnerystę 
ir bendradarbiavimą, savo pranešimą pa-
vadinau „Klubas 13 ir Ko: integraci-
ja į Europos pacientų judėjimą“. Trys 
lietuvių pranešimai laimėjo pirmąsias 
vietas savo sekcijose. Tarp jų ir mūsų 
gydytojos Aušros, nors daug kas sakė, 
kad jos plakatas labai kuklus. Kuklus, 
bet jame buvo pateikta visa pagalbos 
sergantiems Alzheimerio liga esmė ir 
prasmė. Ir dar padarytas ant pačios A. 
Deksnytės sukurtos meninės nuotrau-
kos, vaizduojančios ežerą, kurio kontūrai 
panašūs į Europos. Mano plakatas, nors ir 
buvo iš trijų dalių, šansų laimėti šį kartą 
neturėjo – mat kolegės iš Italijos labai 
ilgam buvo užkariavusios sekcijos va-
dovo Hartmuto Bergerio dėmesį, be to, 
pristatė iš tiesų gerą projektą – kavinę 
psichikos pacientams, kurioje jie patys ir 
dirba. H. Bergeris sakė atkreipęs dėmesį 
į mano pranešimo tezes, kad mūsų klu-
bas užmezgęs plačius ryšius su užsienio 
organizacijomis.

2002 m. dar teko dalyvauti III Estijos 
nacionalinėje SSL konferencijoje Taline 
(rugsėjo 20–21 d.) ir VII Lietuvos SSL 

konferencijoje Prienuose rugsėjo 27 d. 
Abiejose konferencijose daugiausiai 
dėmesio buvo skiriama pacientų moky-
mui. Estijos konferencija vadinosi „Svei-
katos stiprinimas šiuolaikinėje ligoninėje 

– laikmečio poreikis“, o Lietuvos – „Svei-
katos stiprinimo ir ligų profilaktikos stan-
dartai ligoninėje“. Estija į SSL judėjimą 
įsitraukė 2000 m. Judėjime dalyvauja 15 
ligoninių (Lietuvoje – 10). Estijos psichi-
atrijos ligoninės judėjime nedalyvauja. 

Iš Lietuvos konferencijoje Taline 
dalyvavo 11 žmonių. Beje, buvome vi-
eninteliai svečiai iš užsienio. Šį kartą 
iš RVPL mes, direktoriaus pavadu-
otoja Alina Stigienė, skyriaus vedėjos 
Aušra Deksnytė, Alma Buginytė ir aš, 
važiavome naujuoju sidabro spalvos 
mikroautobusu „Hyundai“ ir buvome 
nuo nieko nepriklausomos. Konferen-
cija Taline buvo kukli, joje dalyvavo 
apie 50 žmonių. Pranešimai buvo skai-
tomi estiškai. Išleistoje knygelėje visų 
pranešimų tezės buvo išspausdintos 
estiškai ir angliškai. Plenariniame 
posėdyje Žemyna Milašauskienė iš 
Kauno medicinos universiteto skaitė 
pranešimą apie pacientų, gydomų KMU, 
apklausą apie jų pasitenkinimą gydy-
mu. Šį kartą aš taip pat skaičiau žodinį 
pranešimą „Ką reiškia būti psichikos pa-
cientu? Klubo 13 ir Ko veikla mokant 
pacientus“. 

Atkreipiau dėmesį į vieną estų projektą 
apie meną sveikatos tarnybose. Šio pro-
jekto uždavinys – atverti ligonines 
kultūrai, tuo būdu gerinant ligonių, 
lankytojų ir personalo sveikatą. Šiame 
projekte ligoninė pavadinta „stebuklin-
ga sveikatos virtuve“. Stengiamasi ska-
tinti profesionalius menininkus perkelti 
savo kūrybinę veiklą į ligonines – rengti 
dailės parodas, koncertus, vykdyti įvairią 
užimtumo veiklą, gražinti ligoninės 
aplinką. Siūloma suformuoti įvairių 
specialistų, orientuotų į meną, komandą. 
Deja, ligoninėse kultūrai neskiriama 
specialių biudžeto lėšų, todėl projekto 
autoriai siūlo kreiptis į paramos fondus. 
Žinoma, tas projektas labiausiai aktual-
us bendro profilio ligoninėms, kadangi 
psichiatrijos įstaigose menas – neatskiria-
ma gydymo dalis ir tokia veikla pas mus 
jau turi senas gilias tradicijas. Apie tokią 
veiklą, tik profesionaliau, buvau girdėjusi 
iš prieš kelerius metus mūsų skyriuje 
apsilankiusių JAV meno terapeutų. Jie 
pasakojo, kad didesnėse JAV ligoninėse 
yra architektų, dizainerių, dailininkų 
grupės, kurios rūpinasi ligoninės este-
tika: pataria, kaip dažyti įvairių skyrių 

sienas, kokias skulptūras statyti, kokius 
ir kokiuose skyriuose kabinti paveikslus, 
kaip parengti ligonines šventėms. Tai yra 
rimtas mokslas. Amerikiečiai netgi pado-
vanojo albumą su geriausiais ligoninių 
dizaino pavyzdžiais. Mūsų ligoninėse 
skyrių estetika dažnai priklauso nuo 
skyriaus vedėjo ar šeimininkės meninio 
skonio, na, ir nuo finansinių galimybių.

Prienuose konferencija vyko vieną 
dieną. Joje taip pat daugiausiai dėmesio 
buvo skiriama pacientų mokymui – 
sergančiųjų cukriniu diabetu, po stu-
buro pažeidimų, dietiniam maitinimui, 
kūdikių žindymui ir kt. Vėl skaičiau 
pranešimą apie klubo veiklą. Kadangi 
nenorėjau skaityti to paties, ką skaičiau 
Taline, pakeičiau temą – „Klubo 13 ir 
Ko veikla gerina psichikos ligonio 
įvaizdį visuomenėje“. Man atrodė, kad 
kitų specialybių atstovams ne taip jau 
svarbu paklausyti, kaip mes mokome 
pačius ligonius. Būtent kiti special-
istai ir atstovauja tai visuomenei, ku-
rioje dar dažnai nepalankiai žiūrima 
į psichikos ligonį. Dalyviai klausė 
susidomėję. Supratau, kad psichiatri-
jos dalykai kitų specialybių profesion-
alams mažai pažįstami. Kartais ir į mus 
kitų specialybių atstovai žiūri atlaidžiai 
šypsodamiesi. Čia ir mes, psichiatrai, 
patiriame savotišką stigmą. Ne paslap-
tis, kad dažnai tenka atsakinėti į provo-
kacinius, kad ir humoristinius, bet mums 
nemalonius klausimus, pvz., po kelerių 
metų darbo nebegalime balsuoti arba ar 
psichikos ligos neužkrečiamos... 

Po pietų ligoninių direktoriai ir svei-
katos priežiūros organizatoriai šaltoje 
salėje aktyviai svarstė, ar reikalingi 
sveikatos stiprinimo ir ligų profilak-
tikos standartai. Kaip ir gydymo al-
goritmai,  čia,  pasirodo, reikalingi 
standartai. Daug kartų nuskambėjo 

„tikslai,  uždaviniai,  strategija, nor-
mos, gairės“ ir kt. Standartų projek-
te prirašyta daug sunkiai suprantamų 
sakinių. Pavyzdžiui, į lietuvių kalbą 
išverst i  teiginiai:  „Ligoninės per-
sonalas privalo plėtoti ir įgyvendinti 
rizikos veiksnių paplitimo tarp person-
alo ir pacientų mažinimo strategiją“ arba 

„Ligoninė turi parengti gaires, kuriomis 
vadovaujantis būtų sistemingai stebima 
vykdomos gydomosios ir profilaktinės 
veiklos kokybė“? Supratau, kad ge-
rai nebus – ką nors uždraus ir ką nors 
naujo sugalvos. Vėl bus kuriami nau-
ji dokumentai, kurie praktiškai atitiks 
senųjų laikų sanitarinio švietimo ir pro-
filaktikos planus.  
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Mintys, kurios kyla svarstant vaikų 
psichikos sveikatos klausimus, 

yra tikrai nelinksmos. Paklausius, kaip 
visi myli vaikus, rodos, jog dėl tokios 
beribės meilės niekam Lietuvoje nega-
li būti geriau nei vaikams. Viena ver-
tus, garsiai kalbama apie tai, jog reikia 
rūpintis vaikų psichikos sveikata, kita 
vertus, dažnai tam taip ir nelieka lėšų. 

O koks gi šiandien požiūris į vaikus 
visoje psichiatrijoje? 

Jeigu imtume klausinėti suaugusiųjų 
psichiatrų, tai vargu ar surastume 
žmogų, kuris išdrįstų garsiai pasaky-
ti, jog vaikai – tai mūsų prielipas, kurį 
tiesiog reikia pakęsti. Visi vienbalsiai 
pritartų, kad vaikus reikia paremti ir tai 
tikrai dėmesio vertas klausimas. Gražu. 
Antra vertus, vaikų psichiatrai iki šiol 
taip ir neturėjo galimybės pasijusti esą 
tikri psichiatrijos atstovai. Jie yra mūsų 
suaugusių psichiatrų „toleruojami“ ir 
kartais „paglostoma galva“. Su vaikų ir 
paauglių psichiatrais elgiamasi lygiai taip, 
kaip ir su vaikais. Čia galima perfrazuoti 
vieną labai gerai žinomą frazę: „žodžiais, 
o ne žygiais mes vaikučius mylime“. 

Iš kur kyla tokios mintys? Galima 
rasti daug argumentų, bet čia bandy-
siu paminėti tik kelis, kuriuos pasiūlė 
patys vaikų psichiatrų „didesnieji bro-
liai“ – suaugusiųjų psichiatrai. Pirmasis 
argumentas – tai netolygaus finansav-
imo perskirstymo klausimas. Pradėjus 
kalbėti, kad šiuo metu visoje Lietuvo-

je persistengta, t. y. labai netolygiai 
paskirstytos lėšos vaikų ir suaugusiųjų 
psichikos sveikatos paslaugoms, suau-
gusieji ne tik vengia to klausimo, bet 
ir atvirai šaiposi, jog vaikų psichiatrija 
tikrai jau nieko negaus nuo suaugusių 
psichiatrijos stalo. Kad būtų aiškiau, 
kokios lėšos skiriamos vaikų ir paauglių 
psichiatrijai, pateikiu lentelę.

 Kol kas neteko girdėti nei vieno 
suaugusiųjų psichiatro, kuris atvirai ir 
nevienareikšmiškai pasakytų, jog egzis-
tuoja neteisybė ir galima tartis. Juk šiuo 
metu visiems aišku, kad pinigų daugiau 
nebus ir turėsime ieškoti savo išteklių. O 
gal kaip „vyresnieji broliai“ galėtų pa-
tarti, iš kur tų lėšų gauti?

Kitas argumentas – tai vaikų psichikos 
sveikatos paslaugos brangumas. Vėlgi 
neoficialiuose pokalbiuose dažnai tenka 
girdėti, jog nesuprantama, kodėl tiems 
vaikams daugiau reikia. Juk jie turi 
tėvus, globėjus. Visuomet šiltai apre-
ngti (ar tikrai?). Be to, juk vaikų psich-
iatrai beveik nenaudoja vaistų. Štai 
suaugusiesiems tai visko reikia. Vaist-
ai brangiai kainuoja, reikia pasirūpinti 
jų buitimi ir pan. Galima sutikti su toki-
ais argumentais, bet tuomet reikėtų pan-
eigti specialistų duomenis, jog vaikams 
reikia lygiai tiek pat dėmesio, norint su-
kurti sveikesnę visuomenę. Supranta-
ma, Lietuva šiuose klausimuose dar tik 
pradinukas.

Dar vienas argumentas – tai poreikis. 

Rudeniðkai depresiðkos 
mintys apie vaikø 
psichikos sveikatà

Profilių grupių ir 
profilių pavadinimas Mokėjimo suma, tūkst. Lt.

1998 m. 1999 m. 2000 m. 2001 m.
Psichiatrijos 80 353,4 92 766,8 91 572,0 89 858,4
Suaugusiųjų 
psichiatrijos 74 685,7 87 099,1 87 452,9 86 170,6

Vaikų psichiatrijos 5 667,7 5 667,7 4 119,1 3 687,8

Vienas kuriozinių pareiškimų tas, jog 
patys vaikai pagalbos neieško. Tai iš kur 
mums žinoti, kiek tokių paslaugų reikia. 
Gal padarykime eksperimentą? Nusto-
kime teikti vaikų ir paauglių psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugas. Įdomu, 
kiek vaikų tokioje situacijoje kreiptųsi į 

„dėdes“ ir „tetas“, kad būtų suteiktos to-
kios paslaugas? Gal net galėtume įrodyti 
visai Europai, jog jie veltui švaisto lėšas, 
nes tokių paslaugų poreikio nėra.  

Tik neaišku, kur po kelerių metų 
dėtume begalę prasižengėlių ir 
nusikaltėlių (jų ir šiandien jau neturime 
kur laikyti), kur dėtume akis iš gėdos dėl 
savižudžių skaičiaus ir kitų problemų, 
kurios yra glaudžiai susijusios su vaikų 
psichikos sveikatos priežiūra.

Paskutinis argumentas, kurį šiandien 
tenka pastebėti, – tai priemonių pla-
nas kitų metų biudžete. Pateiktame LR 
Seimui dokumente nuo Sveikatos apsau-
gos ministerijos nėra nei vieno žodžio 
apie vaikų sveikatą, o tuo labiau apie 
vaikų psichikos sveikatą. Ir tai planas, 
kuris pateikiamas tuomet, kai vaikų 
klausimas (tegul tik priešrinkiminis) 
yra pirmuosiuose laikraščių pus-
lapiuose. Panašu, kad vaikai dar 
nenusipelnė dėmesio. Reikės dar 10–
15 metų, kad įsitikintume, jog šiandien 
sumušti vaikai jau muša savus ir tuom-
et susimąstytume: „Ar tik nereikalinga 
jiems buvo psichologinė pagalba, o gal 
ir psichikos sveikatos priežiūra plačiąja 
prasme, vaikystėje?“

Reikia pabrėžti, jog vaikams nereikia 
išskirtinių sąlygų ar teisių, jiems pakaktų 
tų, kurias turi suaugusieji. O gal tiesi-
og reikėtų mažiau tuos vaikus „mylėti“ 
ir „globoti“, bet pradėti derybas kaip su 
lygiais partneriais, suvokti vaikų reik-
mes ir parodyti, kas šiandien galima ir 
ko reikia.  

Linas Sluðnys
Respublikinës universitetinës ligoninës Vaiko raidos centro direktorius 

AKTUALIJOS
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Šių metų spalio 4 d. Seime įvy-
kusi  konferencija gali turėti išties 

nemažą reikšmę Lietuvos sveikatos 
priežiūros sistemoje įtvirtinant psi-
choterapeuto profesiją. Konferen-
cijos reikšmę rodo ir prof. Alfredo 
Pritzo, Europos psichoterapijos aso-
ciacijos (EAP) įkūrėjo ir generalinio 
sekretoriaus bei Pasaulio psichotera-
pijos tarybos (WPC.) įkūrėjo ir prezi-
dento, dalyvavimas. Profesorius dėsto 
Austrijos Linco ir Zalcburgo univer-
sitetuose. Jo pranešimas „Psichoter-
apijos padėtis Europoje“ atskleidė 
susiklosčiusią padėtį šioje mokslo ir 
praktikos srityje. Lietuvos psichoter-
apijos draugijos prezidentas doc. E. 
Laurinaitis skaitė pranešimą „Lietu-
vos psichoterapija Europos kontek-
ste“, gyd. R. Stelingis bei psichologė A. 
Markevičienė pristatė aktualijas ir nau-
joves. Pranešimai praplėtė supratimą 
apie Lietuvos psichoterapeutų galimy-
bes įsitraukti į šios profesijos europinę 
struktūrą.  

Doc. E. Laurinaičio teigimu, šios 
konferencijos reikšmė priklausys 
nuo joje dalyvavusių žmonių aktyvu-
mo ir pastangų įteisinti psichoterapiją, 
kaip atskirą profesiją, turinčią savo 
identitetą ir formalius reikalavimus.

Po konferencijos pakalbinome prof. 
Alfredą Pritzą.

Kokia šios konferencijos reikšmė 
Lietuvos psichoterapeutams?

A. P. Šitai priklausys labiausiai nuo 
jūsų pačių, nuo to, ar sugebėsite pasin-
audoti suteikta informacija. Akivaizdu, 
kad visuomenei, piliečiams psichoter-
apija reikalinga. Jūsų valstybėje, kuri 
patyrė ir patiria šitiek sunkumų, net 
penkiems procentams gyventojų spe-
cialisto pagalba yra reikalinga tam, 

Psichoterapijos 
 vieta psichikos 
  sveikatos apsaugoje

kad žmogus išgyventų. Lietuva garsėja 
savižudybių gausa, šitai žinant reikia ne 
dejuoti, o veikti. 

Psichoterapeutai siekia padėti 
žmonėms bendrauti su kitais žmonėmis, 
jie padeda nugalėti kančią. Šiuolaikinėse 
valstybėse 1000 piliečių tenka 1 psi-
choterapeutas, tad šioje srityje Lietu-
voje profesionalų smarkiai stokojama. 

Nederėtų užmiršti, kad kiekvieno-
je visuomenėje yra kultūriškai de-
terminuoti pagalbininkai, trūkstant 
psichoterapeutų jūsų šalyje pagalbą su-
teikia kiti specialistai arba ne special-
istai. Tačiau žinant, kad psichoterapija 
yra vienas pačių veiksmingiausių pagal-
bos būdų, reikėtų plėsti šių paslaugų 
prieinamumą. Žmonėms visada reikės 
padėti tapti ir būti savimi. 

Lietuva siekia narystės Europos 
Sąjungoje, tad eidami į Europą…

A. P. Turiu pabrėžti, kad jūs esate Eu-
ropa. Europos psichoterapijos asociaci-
ja visada akcentavo Europos vientisumą, 
nėra Rytų ar Vakarų Europos, yra ties-
iog Europa. Visada stengėmės, kad 
valstybės iš skirtingų Europos regionų 
nesiskirtų pagal teises ir pareigas. Na, 
dalyvavimo konferencijose mokes-
tis šiek kiek skiriasi, bet tai vieninte-
lis skirtumas. 

Ir ko gi galime tikėtis Europoje?
A. P. Europos psichoterapijos asoci-

acija jau senokai atvėrė savo duris. O 
ryšiai ir galimybės ateityje tik plėsis – 
yra galimybė dalyvauti organizacijos 
veikloje, galimybė spausdinti straip-
snius žurnale, dalyvauti kongresuose 
ir seminaruose. Beje, 2003 m. liepos 
mėnesį psichoterapijos kongresas 
įvyks Lvove. Europoje kuriami ir 
įgyvendinami bendri projektai. Jie jau 
vyksta Ukrainoje, Rusijoje, Rumunijo-
je, neseniai įsitraukė kolegos iš Albani-
jos. Europos psichoterapeutų asociacija 
noriai dalijasi praktine ir teorine patir-
timi. Būdamas Europos psichoterapi-
jos asociacijos generalinis sekretorius 
ir Pasaulio psichoterapijos tarybos pre-
zidentas esu tarsi psichoterapijos am-
basadorius. Deja, šitai susiję ne tik su 
psichoterapijos plėtros džiaugsmu, bet 
ir ilgomis bei dažnomis kelionėmis. 

Pradėję aktyviai dalyvauti EPA 
veikloje rasite, į kokį projektą ir kaip 
įsitraukti. Šiuo metu vykdomi keli mok-
sliniai projektai, kurių metu vertinamas 
psichoterapijos mokymo efektyvumas, 
nuolatos vyksta kursai, specialistai at-
vyksta stažuotis. Daugeliu atve-
ju tekainuoja kelionė ir pragyvenimo 
išlaidos, labiau patyrę kolegos patirti-
mi dalijasi be užmokesčio. 

AKTUALIJOS

Kalbëjosi gyd. Nijolë Goðtautaitë
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2002 m. lapkričio mėn. 11 d. At-
viros Lietuvos fonde įvyko tyrimo 

„Mėginusių nusižudyti asmenų psi-
chosocialiniai ypatumai“ rezultatų ir 
Émile Durkheim knygos „Savižudybė“ 
pristatymas. Šis tyrimas yra Atviros 
Lietuvos fondo ir Jungtinių Tautų 
vystymo programos finansuojamo 
projekto „Socialinė atskirtis ir skur-
das permainų laikotarpiu Lietuvoje“ 
dalis. Tyrimą atliko Socialinės poli-
tikos grupė. Pristatyme dalyvavo  Di-
ana Vilytė, Atviros Lietuvos fondo 
direktorė, Cihan Sultanoglu, Jungtinių 
Tautų vystymo programos įgaliotoji 
atstovė Lietuvoje, projektą pristatė 
Dr. Jolanta Rimkutė (Socialinės poli-
tikos grupės direktorė), apie jaunuolių 
ir paauglių savižudybių problemas 
kalbėjo prof. habil. dr. Danutė 
Gailienė (Vilniaus universitetas) bei 
Agnė Jurgaitytė-Avižinienė (Vilniaus 
universitetas). É.Durkheim knygos 
sąsajas su šiuolaikiniais suicidolog-
iniais tyrimais aptarė prof. Zenonas 
Norkus (Vilniaus universitetas).

Pristatyme kalbėjusi prof. D. Gailienė 
pabrėžė, kad savižudybė yra sudėtinga 
problema ir toli gražu ne vien medi-
cinos ir gydytojų reikalas. Tačiau, jos 
nuomone, neramina tai, kad didėja 
atotrūkis tarp šioje srityje dirbančių 
specialistų, dažniausiai psichologų ir 
psichiatrų išsilavinimo šioje srityje. 
Rengiant psichiatrus dažniausiai yra 
akcentuojamos klinikinės savižudybių 
priežastys, psichikos sutrikimai, o psi-
chologijos studentai vis rečiau tarp 
svarbiausių savižudybės priežasčių 
mini depresijas ir priklausomybes. Tad 
profesorė pabrėžė, kad sprendžiant 
savižudybių problemas turi bendradar-
biauti įvairių sričių specialistai. Kita 
gydytojams itin aktuali problema – 
tai psichotropinių vaistų prieinamu-
mas, mat vaikai ir paaugliai beveik 
išimtinai nuodijasi namuose rastais, 
artimiesiems priklausančiais psichot-
ropiniais preparatais. Ši problema taps 

dar aktualesnė, nes kyla vis daugiau 
sunkumų išrašant naujos kartos vaist-
us, kurie potencialiai yra mažiau pavo-
jingi savižudybės požiūriu. Tai rodytų, 
kad psichiatrų pacientams trūksta in-
formacijos apie vaistų pavojingumą ir 
tai, kad visuomenėje yra menkai kon-
troliuojamas psichotropinių (ypač 
trankviliantų) preparatų vartojimas.  

Prof. Z. Norkus labai išsamiai 
aptarė E. Durkheimo knygoje ke-
liamas hipotezes ir kaip jie atitinka 
šiuolaikinių epidemiologinių tyrimų 
rezultatus. Émile Durkheim (1858–
1917) – prancūzų sociologas religi-
jotyrininkas, vienos įtakingiausių 
sociologijos mokyklų įkūrėjas, uni-
versalus mokslininkas humanitaras. 

„Savižudybė“ (1897) – trečiasis šio 
autoriaus veikalas lietuvių kalba. Be 
šios yra išleistos „Elementarios religi-
nio gyvenimo formos“ (Vaga, 1999) ir 

„Sociologijos metodo taisyklės“ (Vaga, 
2001). Pristatyta knyga priklauso ALF 
remiamai serijai „Atviros Lietuvos 
knyga“, kurios tikslas – pateikti kla-
sikinius filosofijos ir politinės minties 
tekstus nuo antikos iki XXI a. Išleido 
leidykla „Pradai“, knygą rasite dauge-
lyje knygynų.

    
…Labiausiai paplitęs savižudybės 

tipas yra egoistinė savižudybė. 
Būdingiausias jos bruožas – depresijos 
bei apatijos būsena, kylanti iš perdėto 
individualizmo. Individas nebrangina 
savo gyvybės, nes jis nepakankamai 
paiso vienintelio jį su tikrove siejančio 
tarpininko – visuomenės. Perdėtai 
sureikšmindamas save ir savo pat-
ies vertę, jis nori būti pats sau tikslas. 
Tačiau toks tikslas negali jo tenkinti, 
tad jis puola į neviltį ir tampa abejin-
gas gyvenimui, kuris jam atrodo be-
prasmis…

Émile Durkheim

Parengë gyd. N. Goðtautaitë

Kokios bus praktikos Europoje 
galimybės?

A. P. Mes nuolat deramės su Eu-
ropos Sąjunga dėl laisvo profesinio 
judėjimo Europoje. Įvairiose Euro-
pos šalyse įstatymai yra labai nev-
ienodi. Šiuo metu Europoje yra 7 
psichoterapijai skirti įstatymai – ir 
visi skirtingi. Pastaruosius kelerius 
metus mėginama juos suvienodin-
ti, suderinti.

Svarbus žingsnis šia kryptimi yra 
neseniai patvirtintas Europos psi-
choterapeuto pažymėjimas – tai 
oficialus Europos psichoterapeutų 
asociacijos pažymėjimas, kuris, tiesa, 
automatiškai nesuteikia teisės dirbti, 
tačiau yra vis plačiau pripažįstamas 
kaip profesionalumą liudijantis do-
kumentas. Štai neseniai kolega iš 
Ukrainos pasigyrė, kad pateikęs šį 
pažymėjimą įsidarbino Kanadoje. Kol 
kas tai tik organizacijos dokumentas, 
tačiau įtakingos organizacijos. 

Europos psichoterapijos asociaci-
ja kaip nevyriausybinė organizacija ir 
patarėjo teise dalyvauja Europos Tary-
bos veikloje Strasbūre. Šiuo metu ren-
giama Socialinė chartija, akcentuojama, 
kad kiekvienas pacientas turi teisę į psi-
choterapijos paslaugas.  

Ką mes galime pasiūlyti Europai?
A. P. Jūs tiesiog galite nekartoti 

klaidų, kurias padarėme mes. Viena 
iš jų  – užsitęsęs įvairių psichoterapi-
jos metodų nesuderinamumas, kai vi-
eni kitus žeminome, neigdami metodų 
reikalingumą. Tačiau Europoje šitai 
jau baigėsi, dabar gerai suprantama, 
kad kiekviena psichoterapijos mokyk-
la, kiekvienas metodas ras savo nišą. 
Norėčiau tikėtis, kad Lietuvoje šis ide-
ologinis karas neprasidės. 

Visada pabrėžiu, jog konkurenci-
ja tarp psichoterapinių metodų išliks, 
tačiau neužmirškime, kad psichoter-
apijos priešai yra ne viduje, o išorėje. 
Mums tenka didžiulė užduotis įtikinti 
tuos, kurie nenori pripažinti psichoter-
apijos, nesuvokia jos reikalingumo, 
kurie patys jos nepraktikuoja, nenori 
įsileisti į sveikatos priežiūros paslaugų 
sistemą. Kovoti teks su informacijos 
stoka ir nesupratimu. 

Mëginusiø nusiþudyti asmenø 
psichosocialiniai ypatumai

AKTUALIJOS
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Lietuvoje viešėję Žmonių su proto ne-
galia teisių apsaugos centro (Mental 

Disability Advocacy Centre – MDAC) 
teisininkai Oliveris Lewisas (teisės direk-
torius, MDAC) ir Oliveris Thoroldas (ad-
vokatas, Doughty Street advokatų biuras, 
Londonas) tvirtina, jog nepakankamas fi-
nansavimas negali būti pasiteisinimas dėl 
elementariausių žmogaus teisių pažeidimų 
psichiatrinėse ligoninėse. 
„Negalime sakyti, jog Lietuvoje padėtis 

katastrofiška. Tačiau į akis krenta perpil-
dyti miegamieji, poilsio kambarių sto-
ka, blogos sanitarinės sąlygos, person-
alo trūkumas. Psichikos ligoniai tokie pat 
žmonės kaip ir mes, jiems priklauso tos 
pačios teisės, numatytos Europos žmogaus 
teisių konvencijoje. Jie taip pat turi teisę į 
privatumą, pavyzdžiui, prieš įeidami į ligo-
nio kambarį medikai privalo pasibelsti. 

Kita Lietuvoje opi problema – nėra 
jokios teisinės sistemos, kuri atstovautų 
psichikos ligonių teisėms, gintų jų intere-
sus. Ne paslaptis, jog globėjai ne visada su-
interesuoti šių žmonių teisėmis, o nei me-
dikai, nei ligoninės administracija nenori 
išgirsti pačių ligonių“, – pirmąkart Lietuvo-
je surengtame seminare apie psichikos ne-
galios žmonių teises kalbėjo MDAC teisės 
direktorius Oliveris Lewisas. 

Seminare dalyvavęs Europos Tarybo-
je Strasbūre dirbantis teisininkas Dovy-
das Vitkauskas sakė, jog kol kas tik kele-
tas lietuvių yra kreipęsi į Žmogaus teisių 
teismą Strasbūre dėl jų teisių pažeidimo 
globos namuose ar psichiatrijos įstaigose, 
tačiau bylos iki teismo nenukeliavo. „Nors 
Lietuva kol kas nėra turėjusi tokių bylų, tai 
nereiškia, jog psichikos negalia sergančių 
žmonių teisės nepažeidžiamos. Galbūt tai 
lemia informacijos stoka. Kiekvienas pri-
valo žinoti savo teises ir jas ginti. Tokių 
žinių gali teikti panašūs į šį seminarai”, – 
sakė žmogaus teises Strasbūre ginantis 
teisininkas D. Vitkauskas. 

Britų teisininkai lankėsi valstybinėse ir 

nevalstybinėse psichikos ir proto negalios 
žmonių gydymo įstaigose – Prūdiškių pen-
sionate, Pabradės vaikų ir jaunimo pension-
ate, Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
centre, „Vilties“ ugdymo centre, grupinio 
gyvenimo namuose „Pašilaičiai“, dienos 
užimtumo centre „Šviesa“, tyrė psichikos 
ligomis sergančių pacientų žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje atsižvelgiant į Europos 
žmogaus teisių konvenciją, susitiko su 
Lietuvos politikais. 
„Mus labai maloniai nustebino apsilan-

kymas Pabradės vaikų ir jaunimo pension-
ate. Nors pinigų šis pensionatas gauna ne 
ką daugiau nei kiti, jo administracija sug-
eba tvarkytis ir sukurti psichikos negalią 
turintiems vaikams palankias gyvenimo 
ir poilsio sąlygas. Ten dirbantys žmonės 
labai šiltai bendrauja su psichikos negalią 
turinčiais vaikais. Kitose įstaigose teko ma-
tyti, kaip pacientai slampinėja pakampėmis 
tartum bijodami prisiartinti prie person-
alo“, – dalijosi įspūdžiais advokatas Oli-
weris Thoroldas.

Britų teisininkai, pasinaudodami ki-
tų šalių patirtimi, parengė mokymo 
medžiagą, skirtą Lietuvos teisininkams 
bei žmonėms, dirbantiems su psichikos 
negalią turinčiais žmonėmis. Tai pirmasis 
žingsnis bandant apginti žmonių su pro-
to negalia teises. MDAC atstovai pabrėžė, 
jog Lietuva, ketinanti tapti ES nare, turėtų 
susirūpinti psichikos ligomis sergančių 
žmonių teisėmis, nes žmogaus teisės yra 
labai svarbus aspektas ES. 

„Jūsų Vyriausybė turi suprasti, jog geri-
au iš anksto pamatyti galimus žmogaus 
teisių pažeidimus ir juos panaikinti, šitaip 
išvengiant teismų Strasbūre. Mes inspi-
ruosime įvairias Lietuvos visuomenines or-
ganizacijas, dirbančias su psichikos negalią 
turinčiais žmonėmis, tartis su valstybe šia 
linkme“, – sakė O. Thoroldas. 

MDAC yra nevyriausybinė organizaci-
ja (būstinė – Budapešte), kuri savo veiklą 
vykdo pirmiausia Vidurio ir Rytų Europo-

je, buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Mon-
golijoje. MDAC remia teisinę ir kitokią 
žmonių su proto negalia ir (ar) raidos sutriki-
mais žmogiškųjų ir pilietinių teisių apsaugą. 
MDAC tikslas yra pagerinti šių asmenų 
gyvenimo kokybę propaguojant viešą 
politiką, kuri skatintų asmenų su proto nega-
lia integraciją į visuomenę, nepriklausomumą 
ir paramą jiems bei jų šeimoms.

Nors šiuolaikinė psichiatrija ir žmonių 
su proto bei psichikos negalia gydymo 
metodai yra nepalyginamai civilizuotes-
ni nei buvo prieš keletą dešimtmečių, šių 
žmonių teisės vis dar tebėra pažeidžiamos. 
Ypač tai aktualu buvusiose posovietinėse 
valstybėse, kuriose psichiatrinis gydy-
mas daugelį metų buvo ne gydymo, o su-
sidorojimo su kitaip politiškai mąstančiais 
žmonėmis priemonė.

Pavyzdžiui, daugelyje šalių žmonės su 
proto negalia ir raidos sutrikimais iki šiol 
yra verčiami praustis nuogi didelėmis 
grupėmis, dalintis muilu, dantų šepetėliais 
ir rankšluosčiais. Ši praktika yra ne tik nes-
magi ir žeminanti, bet gali būti ir bendros in-
fekcijos priežastis. Slovakijos psichiatrinėse 
ligoninėse iki šiol egzistuoja lovos-narvai, 
kur agresyvūs psichikos ligoniai, apkvaišę 
nuo vaistų, praleidžia ne vienerius metus. 

Ypač didelį nerimą kelia nesušvelninto 
elektrošoko taikymo atvejai (t. y. be 
anestetikų ir relaksantų raumenims). Šis 
metodas negali būti laikomas priimtinu 
šiuolaikinėje psichiatrinėje praktikoje. Pats 
procesas yra žeminantis ir pacientams, ir 
gydančiam personalui. Elektrošokas tūrėtų 
būti taikomas kitiems pacientams nematant 
(pageidautina nuošaliau esančioje ir šiam 
tikslui tinkamai įrengtoje patalpoje), ir šią 
procedūrą turėtų taikyti specialiai tam 
parengtas personalas. 

Naudojimasis fizinio suvaržymo 
priemonėmis (fiksacijos diržais, tramdomai-
siais marškiniais ir t. t.) yra pateisinamas tik 
labai retais atvejais ir jas paskirti privalo gy-
dytojas arba apie tai gydytojas tūri būti ne-
delsiant informuojamas tam, kad būtų gautas 
jo pritarimas. Jeigu išimtiniais atvejais ten-
ka naudoti fizinio suvaržymo priemones, jų 
turi būti nedelsiant atsisakyta, kai tik tam-
pa nereikalingos. Šios priemonės niekada 
netūrėtų būti taikomos ar jų taikymas pail-
ginamas kaip bausmė pacientui.

Dël iðsamesnës informacijos kreiptis á 
„Þenevos iniciatyva psichiatrijoje“ 

atstovë spaudai
Erikà Umbrasaitæ  

 (8-686) 86 985 

Lietuva kol kas dar 
iðvengë teismø dël 
þmoniø su proto 
negalia teisiø paþeidimo

AKTUALIJOS
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Konferencijos metu apžvelgti stam-
biausi ir svarbiausi projektai Lietu-

voje, kuriuose dalyvavo gausus būrys 
Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros 
įstaigų ir specialistų, o finansavo ir konsul-
tavo Švedijos Rytų Europos komitetas bei 
Švedijos universitetai. Konferencijoje daly-
vavo ir šio komiteto direktorius Stig Nyberg 
bei Psichikos sveikatos programos koordi-
natorius Roy Persson.

Visas programas sudėtinga ir aprėpti – jau 
penkerius metus tęsiasi jaunųjų psichiatrų 
programa, Kauno rajono psichikos sveika-
tos priežiūros įstaigos dalyvauja išplėstinėje 
šeimos psichoterapijos mokymo programo-
je, vykdyti vaikų psichiatrijos ir komandinio 
darbo seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai 
slaugytojoms psichiatrijoje, bendradarbiavi-
mas su Šiaulių psichiatrijos ligonine išsiplėtė 
į didžiulį tris Baltijos valstybes (Lietuvą, 
Latviją ir Estiją) jungiantį psichosocialinės 
reabilitacijos projektą. Svarbiausia tai, kad 
šie projektai turėjo aiškią pradžią ir pabaigą, 
pasiekė numatytus tikslus, tačiau jų ato-
kieji rezultatai ir poveikis tebėra juntamas 
iki šiol. Šitaip bendradarbiaujant įsikūrė 
naujos nevyriausybinės organizacijos – 
Psichosocialinės reabilitacijos asociacija 
(Lietuva), Psichologinės pagalbos jaun-
imui centras Šiauliuose. Taip pat Lietuvo-
je imtos teikti naujos paslaugos, pavyzdžiui,  
psichosocialinės reabilitacijos ir ankstyvo-
sios intervencijos į psichozę, išleistos nau-
jos knygos. Šie projektai gyvuoja ir toliau 
plėtojami. 

Norėtųsi priminti, kad „Psichiatri-
jos žinios“ – tuomet prieš šešerius metus 
tik nedidukas 4 puslapių biuletenis gimė 
Švedijos Rytų Europos komitetui skyrus 
besikuriančiai Lietuvos psichiatrų aso-
ciacijai finansinę paramą. Konferencijos 
metu kalbėjomės su Psichikos sveikatos 
programos koordinatoriumi gyd. Roy Pers-
son.

Šis 10 metų bendradarbiavimas dau-
giausiai rėmėsi Jūsų asmeninėmis pas-
tangomis… 

R. P. Esu labai patenkintas šia dešimt-
mečio veikla. 1996 m. pradėjau koordin-
uoti programą. Tada mėginome tiksliau 
įvertinti svarbiausius regiono poreiki-
us, numatyti tikslus, suformuluoti pagal-
bos kryptis. Tuomet teko dažnai lankytis 
Lietuvoje, nes tik būnant čia buvo galima 
susidaryti aiškią nuomonę. Socialinė dar-
buotoja iš Šiaulių R. Brijūnaitė pristaty-
dama Šiaulių projektą teigė, kad iš pradžių 
jūs tarsi nežinojote, ko galima norėti. Tačiau 
turiu pastebėti, kad jau tada jūsų specialistai 
puikiai išmanė sistemos trūkumus, galėjo 
įvertinti savo įgūdžių stoką, na, o mes ne-
blogai įsivaizdavome, kas yra gera psichi-
atrijos praktika. Nuo diskusijų pereita prie 
projektų, kurių rezultatus vertindamas ga-
liu tik džiaugtis.

Koks daugybę šių projektų vienijan-
tis požymis?

R. P. Mūsų bendrai įgyvendinti projek-
tai atitinka ankstesnes ir pačias naujausias  
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomen-
dacijas – plėtoti psichikos sveikatos pagalbą 
bendruomenėje. Kaip tiksliai konferencijo-
je skaitytame pranešime pabrėžė Valsty-
binio psichikos sveikatos centro direktorė 
O. Davidonienė:  Lietuvos psichikos svei-
katos priežiūros plėtros kryptis aiški ir ati-
tinka pasaulio tendencijas – pereinama nuo 
stacionarinės prie ambulatorines priežiūros. 
Nuostabu, kad pavyko ne tik įgyvendinti tai, 
kas suplanuota, bet pasiekti daugiau. Mes ne 
tik perdavėme naujas idėjas, bet tuo pačiu 
išmėginome, ar Švedijos sistemoje gyvybin-
gos idėjos prigis kitose šalyse. 

Kas labiausiai prisidėjo prie tokios 
projektų sėkmės?

R. P. Projektų sėkmė neatskiriama nuo 
juos vykdžiusių žmonių. Projektuose 
dalyvavo gabūs, entuziastingi, kūrybiški 
specialistai. Švedijos specialistams liko 
nepamirštamas asmeninis patyrimas: stebėti 
ir puoselėti šį bendradarbiavimo procesą.

Lietuvai žengiant į Europos Sąjungą iš 
jos traukiasi paramą anksčiau skyrę fon-
dai. Švedijos Rytų Europos komiteto veik-
la Lietuvoje irgi baigiasi...

R. P. Taip, programa eina į pabaigą, ate-
ityje Komitetas daugiau dėmesio skirs Bal-
tarusijai, Ukrainai, Šiaurės Rusijai bei 
Kaliningradui. Tačiau parama nepradings, 
2004 m. Lietuvos institucijoms prieinami 
taps kiti, jau Europos Sąjungos valstybėms 
skirti fondai. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu 
sieksime, kad neliktumėte visiškai be naujų 
programų finansavimo šaltinių. Parama 
nenutrūks staiga: pradėjus gauti daugiau lėšų 
iš europinių fondų, mūsų skiriama parama 
mažės. Kol kas toliau bus tęsiama Jaunųjų 
psichiatrų programa, plėtosime vaikų psich-
iatrijos paslaugas, tačiau naujos programos 
nebebus pradedamos. 

Ir kokia gi bendradarbiavimo ateitis?
Nuo paramos teikimo pereiname į nau-

ją, lygiavertės partnerystės etapą. Ar tai 
įmanoma? Taip, ir tai jau vyksta. Jau se-
nokai dirbame kartu, Švedijos pusė skiria 
daugiau finansinių lėšų, tačiau projek-
tus įgyvendinti ir plėtoti įmanoma tik es-
ant partnerystei. Pagaliau naujo išmoksta 
ir patiria abi projektuose dalyvaujančios 
šalys. Itin svarbu, kad partnerystė megztųsi 
ne tik tarp Švedijos, bet kad būtų plėtojami 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ryšiai. Pradžia 
jau yra – kartu mokosi psichosocialinės re-
abilitacijos komandos, į tris kalbas išverstas 
psichiatrinės reabilitacijos vadovėlis, jūs jau 
keičiatės patirtimi ir mokote vieni kitus, šis 
procesas privalo tęstis.  

Parengë ir kalbëjosi 
gyd. N. Goðtautaitë

Lietuvos ir ðvedijos rytø 
europos komiteto bendra-
darbiavimo deðimtmetis 
2002 m. spalio 17–18 d. Vilniuje vyko didþiulë konferencija, skirta Lietu-
vos ir Ðvedijos bendradarbiavimo psichikos sveikatos srityje deðimtmeèiui 
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Prieš dešimt metų daug kalbėta, ar 
buvo piktnaudžiaujama psichiatri-

ja Lietuvoje, ar ne. Diskusijose daly-
vavo ir plačioji visuomenė, ir patys 
psichiatrai. Atrodo, taip ir nebuvo vi-
eningai sutarta. Šiuo metu lyg ir neak-
tualu, kas ten buvo tais sovietiniais 
laikais, visi labiau rūpinasi kitomis 
problemomis. Dabar nesigirdi, kad 
Lietuvoje būtų piktnaudžiaujama psich-
iatrija. Bet pateiksiu vieną pavyzdį iš 
šiuolaikinės vaikų psichiatrijos. Ar 
tai piktnaudžiavimas psichiatrija, 
spręskite patys.

Šiuo metu Arnoldui (vardas pakeis-
tas) 13 metų, tačiau vaikų psichiatrijos 
stacionaruose jis buvo hospitalizuotas 
21 kartą. Motina atsisakė berniuko dar 
kūdikystėje. Nuo tada berniukas auga 
globos namuose. Nuo pat mažens ber-
niukas buvo labai judrus, sunkiai su-
kaupdavo dėmesį – ryškėjo dėmesio 
ir aktyvumo sutrikimo simptomai. 
Kadangi berniukas augo valdiškose 
globos namuose, personalo nedaug, 
o vaikų daug, individualaus dėmesio, 
reikiamos struktūros, elementarių el-
gesio terapijos metodų niekas netaikė, 
dėmesio ir aktyvumo sutrikimas pas-
katino daugelį elgesio problemų. O 
dar emocinis apleistumas dėl valdiško 
auklėjimo – ryškėjo ir emocinės prob-
lemos. Tas elgesio problemas globos 
įstaigose spręsdavo labai paprastai – 
siųsdavo į psichiatrijos ligoninę, kad 
būtų ramiau, o vaikų psichiatrai pri-
imdavo. Nors ir tie, ir anie, matyt, su-
prasdavo paprastą tiesą (įrodytą, beje, 
ir moksliniais tyrimais), kad elgesio 
sutrikimų gydymas psichiatrijos sta-
cionare neefektyvus, kad daugiausia 
tokiam vaikui galima padėti darant 
daugiau socialinio pobūdžio interven-
cijas. Manau, dažnai vaikų psichiatrų 

motyvas būdavo toks: mes supran-
tame, kad globos įstaigose niekas netu-
ri laiko dirbti su berniuku, tai mes bent 
padėsime, laikinai palaikydami psichi-
atrijos skyriuje, tegul bent globos namų 
darbuotojai pailsi, gal dar pas mus tas 
vaikas kiek nusiramins.  

Aišku, tokios pagalbos priemonės 
nelabai padėdavo, globos namuose el-
gesio problemos vis ryškėjo, ir globos 
namai su savo turimu personalo, žinių 
ir norų arsenalu negalėjo įveikti el-
gesio problemų, pasijuto bejėgiai ir 
nutarė iškelti berniuką – nėra vaiko, 
nėra ir problemos. Tačiau tai ne taip 
lengva padaryti – yra tam tikra tvarka, 
kita vertus, kokia globos įstaiga norės 
užsikrauti sau tokią naštą. Tada buvo 
surasta ,,gera“ išeitis – reikia perkelti 
berniuką į specialią mokyklą-internatą, 
kur gyvena ir mokosi protiškai atsilikę 
vaikai. Bet berniuko intelektas yra 
normalus – tai rodo psichologinių 
tyrimų rezultatai ir klinikiniai duo-
menys. Pasirodo, tai nieko tokio, 
palaiminus  psichikos sveikatos spe-
cialistams Arnoldas pradėjo mokytis 
pagal protiškai atsilikusių vaikų moky-
mo programas ir gyventi tarp protiškai 
atsilikusių vaikų. Atrodo, kad trump-
am tai davė rezultatų  – specialioje 
mokykloje Arnoldas buvo protingiau-
sias, geriausias mokinys. Bet rezulta-
tai buvo trumpalaikiai. Dabar ir šioje 
įstaigoje pedagogai nebegali toliau 
kęsti Arnoldo elgesio ir norėtų, kad 
berniukas daugiau nebesimokytų jų 
įstaigoje. Atrodytų, kad daugiau jau 
nėra kur berniuką siųsti. Bet čia į 
pagalbą atskubėjo vaikų psichiatrai. 
Pasirodo, galima parašyti šizofrenijos 
diagnozę ir tada Arnoldas perkeliamas 
į pensionatą, kuriame gyvena sunkią 
psichikos negalią (pvz., vidutinis ir dar 

sunkesnis protinis atsilikimas) turintys 
asmenys, kai kurie net nevaikšto, ne-
gali kalbėti. Ar įsivaizduojate, kaip 
gali jaustis Arnoldas, normalaus in-
telekto berniukas, turintis rimtų elge-
sio problemų, kuris kartais net neturi 
su kuo pasikalbėti. 

Dėl visų šių priežasčių berniukas jau 
senai praktiškai nesimoko, dar nėra 
baigęs nė penktos klasės. 

Dabar, atrodo, Arnoldas bus perkeltas 
į kitą globos įstaigą, bet kada ir į kokią 
dar neaišku. 

Kokia Arnoldo ateitis? Net jeigu berni-
ukas pakliūtų pas puikiausius globėjus, 
praeiti dabartinės  psichosocialinės 
pagalbos ir pedagoginės sistemos la-
birintai, matyt, padarė savo – Arnol-
das vargu ar sugebės adaptuotis mūsų 
visuomenėje.

Visoje šioje istorijoje įdomu tai, kad, 
atrodo, visi specialistai (net tik vaikų 
psichiatrai) norėjo tam berniukui gero, 
norėjo padėti Arnoldui ir Arnoldo ped-
agogams. Niekas nebuvo piktybiškai 
nusiteikęs berniuko atžvilgiu, niekas 
nenorėjo, kad berniukui būtų blogiau 
gyventi. Ir nėra vaikų psichiatrai 
nekvalifikuoti – skiria, kur yra elge-
sio sutrikimai, o kur šizofrenija. Ir 
parašytos įvairios diagnozės buvo, ma-
tyt, tam, kad padėtų berniukui. O viso 
to pasekmes vienas vaikų psichiatras 
apibūdino tokiais žodžiais: ,,ir bai-
siausiame sapne taip negalėtų prisi-
sapnuoti“.   

Kokios gi būtų pamokos iš šios isto-
rijos? Svarbiausia, galų gale sau reikia 
pripažinti, kad problemos „psichiatri-
zavimas“ nieko gero neduoda. Visko 
negalime suvesti vien tik į medicininę 
diagnozę, vien tik psichiatrinėmis 
priemonėmis vaikui nepadėsime. 
Atrodytų, visi taip supranta, bet ar el-
giasi kitaip.

Arnoldas buvo ir Vaiko raidos centro 
pacientas, todėl dalis atsakomybės už tą 
padėti, į kurią pakliuvo ir Arnoldas, ten-
ka ir mums. Kviečiu kolegas pagalvoti, 
kaip galima būtų keisti esamą padėtį.  

Laukiu kolegų nuomonių ir 
atsiliepimų

Respublikinës universitetinës ligoninës 
Vaiko raidos centras

Vytautas.Blazys@vrc.vu.lt

,,... ir baisiausiame 
sapne taip negalëtø 
prisisapnuoti...“
Vytautas Blaþys
Vaikø ir paaugliø psichiatras

NUOMONËS IR DISKUSIJOS
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Raktiniai þodþiai: amisulpridas, 
olanzapinas, ðizofrenija, atsitik-
tinio pasirinkimo klinikinis tyrimas, 
veiksmingumas, kûno svoris.

Apibendrinimas
Tikslas. Palyginti atipinio prieš-

psichozinio vaisto amisulprido ir 
olanzapino saugumą ir veiksmingumą 
gydant šizofrenijos paūmėjimą.

Apibūdinimas. Tai tarptautinis, 
dvigubai aklai atliktas atsitiktinės 
atrankos klinikinis tyrimas.

Pacientai ir gydymas. 377 pacientai 
vyraujant pozityviems simptomams 
6 mėnesius gydyti amisulpridu (200–
800 mg/parai) arba olanzapinu (5–20 
mg/parai).

Pagrindiniai rodikliai. Trumpalaikiai 
rezultatai analizuoti po dviejų gydymo 
mėnesių. Pagrindinis veiksmingumo 
rodiklis buvo Trumpos psichiatrinės 
vertinimo skalės (angl. BPRS) balų 
pokytis. Kartu vertinti kiti veiksmin-
gumo bei saugumo rodikliai.

Rezultatai. Psichoziniai simptom-
ai (įvertinti BPRS balais) mažėjo gy-
dant abiem vaistais, amisulpridas šiuo 
požiūriu lygiavertis olanzapinui. Gy-
dant abiem vaistais panašiai mažėjo 
atskirų BPRS poskalių bei depresijos 
įvertinimai. Mažiau nei 5% pacientų iš 
tyrimo pasitraukė dėl nepageidaujamų 
šalutinių reiškinių. Gydymo metu ne-
nustatyta ekstrapiramidinių šalutinių 
reiškinių. Gydant olanzapinu pastebėtas 
didesnis statistiškai patikimas tirtųjų 
svorio augimas (2,7+/-3,9 kg), tuo tar-
pu amisulprido grupėje svoris padidėjo 
mažiau (0,9+/-3,2, p<0,0001).

Išvados. Amisulprido ir olanzapino 
veiksmingumas du mėnesius gydant 
šizofrenijos psichozės paūmėjimą yra 

lygiavertis. Didžiulis amisulprido pri-
valumas yra tai, kad juo gydant kūno 
svoris beveik nekinta.

Ávadas
 Optimalaus šizofrenijos gydymo 

būdo – priešpsichozinių vaistų skyrimą 
riboja reikšmingi šalutiniai šios klasės 
vaistų reiškiniai. Svarbiausi jų parkin-
soninis sindromas, labai menkinantis 
paciento gyvenimo kokybę ir neretai 
rezistentiškas medikamentinei kore-
kcijai [1, 2], bei vėlyvoji diskinezija, 
galinti išsivystyti net iki 20% pacientų 
[3], ilgą laiką gydant priešpsichoziniais 
vaistais. Kiti nemalonūs šalutiniai 
reiškiniai – tai neuroendokrininių bei 
autonominių funkcijų sutrikimai, susiję 
su poveikiu įvairiems neuromediatorių 
receptoriams. 

Svarbu ir tai, kad nors daugelis 
priešpsichozinių vaistų veiksmingai 
malšina pozityvius simptomus (hali-
ucinacijas, kliedesius, sujaudinimą), 
jie, deja, menkai  veikia pirminius nei-
giamus simptomus (blankus afektas, 
skurdi kalba ir socialinė izoliacija), o 
neretai juos net sustiprina [4]. 

Pastaraisiais metais rinkoje atsirado 
naujos kartos atipinių priešpsichozinių 
vaistų, kurie, kaip teigiama, rečiau 
sukelia ekstrapiramidinius šalutinius 
reiškinius [5, 6] ir/arba selektyviau 
veikia negatyvius simptomus [7]. Nors 
visiems šiems vaistams būdinga D2 
receptorių blokada limbinėje sistemo-
je, jie skiriasi daugeliu farmakologinių 
savybių. Atipiniai priešpsichoziniai 
vaistai – tai amisulpridas, klozapinas, 
olanzapinas, risperidonas, kvetiepinas, 
sertindolis ir ziprazidonas.

Amisulpridas yra atipinis prieš-
psichozinis vaistas, iš kitų atipinių 

neuroleptikų  išsiskiriantis dideliu 
selektyvumu D2 ir D3 dopamino recep-
toriams [3]. Reikšminga jo savybė  – 
selektyviai blokuoja šiuos receptorius 
limbinėje, o ne nigrostrialinėje sistemo-
je. Neseniai šį regioninį selektyvumą 
patvirtino ir lėtine šizofrenija sergančių 
pacientų, gydytų standartinėmis 
klinikinėmis amisulprido dozėmis, 
pozitroninės emisijos tomografiniai 
smegenų tyrimai [10].

Priešpsichozinį amisulprido 
veiksmingumą patvirtino gausybė 
klinikinių tyrimų [11], gerai 
apibūdinusių ir jo atipiškumo pobūdį 
[12]. Svarbu tai, kad jis itin veiksmin-
gai malšina pirminius negatyvius simp-
tomus sergant lėtine šizofrenija, ir tai 
patvirtino keli placebą kontroliuojant 
atlikti klinikiniai tyrimai [13–16]. Taip 
pat lyginamieji tyrimai parodė, kad 
amisulpridas geriau nei haloperidolis 
ir panašiai veiksmingai kaip risperi-
donas [19] malšina antrinius negatyvi-
us simptomus (pasireiškiančius ūmaus 
psichozės epizodo metu) [17, 18].   

Olanzapinas veikia įvairius mono-
amininius receptorius, tad jo farma-
kologinis profilis visai kitoks nei 
amisulprido [21]. Kliniškai jis vertina-
mas kaip atipinis neuroleptikas [22, 23], 
pasižymintis retais ekstrapiramidiniais 
šalutiniais reiškiniais [24]. 

Buvo atliktas šešis mėnesius trukęs, 
dvigubai aklas atsitiktinio pasirinkimo 
klinikinis tyrimas, kurio metu lygintas 
amisulpridas ir olanzapinas gydant 
šizofrenijos paūmėjimą. Tyrime daly-
vavo pacientai, kuriems dominavo 
pozityvūs simptomai. Pagrindinis ty-
rimo tikslas buvo palyginti amisulpridą 
ir olanzapiną veiksmingumo, saugu-
mo, poveikio kognityvinėms funkci-
joms ir gyvenimo kokybei, sveikatos 

Dvigubai aklas atsitiktinio pasirinkimo 
ðizofrenijos gydymo amisulpridu ir 
olanzapinu lyginamasis tyrimas
Stephen Martin, Henri Loo, Joseph Peuskens, Srinvasa Thirumalai, Agnes  Giudicelli, 
Odile Fleurot, Verner Rein (SOLIANOL tyrimø grupë)
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paslaugų naudojimo apimties aspektais. 
Po dviejų gydymo mėnesių buvo atlikta 
trumpalaikio veiksmingumo ir saugu-
mo analizė, kurios rezultatai pateikiami 
šiame straipsnyje. 

Pacientai ir metodai
Dalyvaujančios institucijos ir tyri-

mo laikotarpis
Tyrimas atliktas 76-iuose Belgi-

jos, Šveicarijos, Danijos, Prancūzijos, 
Didžiosios Britanijos, Čekijos, Tuni-
so, Vengrijos, Maroko ir Portugalijos 
centruose. Pradinis tikslinės populi-
acijos dydis buvo 350 pacientų. Pa-
cientai tyrimui pradėti rinkti 2000 m. 
gegužės mėnesį ir baigti 2002 m. sau-
sio mėnesį.

Pacientai
Tyrime dalyvavo suaugę šizofrenija 

sergantys asmenys. Šizofrenijos 
diagnozė pagal DSMIV kriterijus galėjo 
būti paranoidinė, dezorganizuota arba 
nediferencijuota bei šizofreniforminis 
sutrikimas [25]. Pacientai gydyti 
ambulatoriškai ir stacionare, jų amžius 
buvo 18–65 metai. Atrankos ir bazinių 
rodiklių įvertinimo vizitų metu įvertinti 
simptomai pagal Pozityvių ir negatyvių 
sindromų skalę (PANSS), vertinimas 
nuo 1 iki 7 [26]. Į tyrimą atsitiktiniam 
paskirstymui įtraukti pacientai, kurių 
BPRS [27] balas (gautas pagal PANSS) 
buvo ne žemesnis nei 36 ir pozityvių 
simptomų skalės įvertinimai aukštesni 
nei negatyvių. Prieš bazinių rodiklių 
įvertinimą skirtas anksčiau vartotų 
priešpsichozinių vaistų ne trumpesnis 
nei 3 dienų išplovimo laikotarpis (arba 
vienas injekcinis intervalas pacientams, 
kuriems skiriamos depo injekcijos).  

Tyrime nedalyvavo pacientai, kuriems 
vaistus nerekomenduotina vartoti remi-
antis gamintojų instrukcijomis, taip pat 
atmesti pacientai, kuriems potencialiai 
gali pasireikšti ryškus placebo povei-
kis (tie pacientai, kurių BPRS rodikliai 
pagerėjo 40% tarp pirminės (atrankinės) 
apžiūros ir bazinio ištyrimo). Tyrime 
nedalyvavo besilaukiančios ir kūdikius 
maitinančios moterys, buvo susitarta, 
kad reprodukcinio amžiaus moterys 
vartos kontraceptines priemones.

Gydymo grupės 
Prieš pradedant tyrimą patikrinta, ar 

pacientai atitinka patekimo kriterijus 
bei atlikta pirminė apžiūra ir klinikinis 
bei psichiatrinis ištyrimas. Tada atlik-
tas vienkartinis viengubai aklas pla-
cebo iki tol vartotų vaistų išplovimas, 
trukęs nuo 3 iki 6 dienų. Prieš atsitiktinį 
paskirstymą dar kartą patikrinta, ar pa-
cientai atitinka patekimo kriterijus, reg-
istruoti baziniai klinikiniai ir psichikos 
būklės rodikliai ir tada pacientai atsi-
tiktinai paskirstyti į gydymo grupes. 
Amisulprido grupės pacientams skirta 
400 mg vaisto parai, olanzapino – 10 
mg/parai. Aklumas užtikrintas tieki-
ant nepermatomas žalias kapsules. Po 
vienos savaitės gydymo vaistų dozės 
koreguotos, tad toliau buvo skiria-
ma 200–800 mg amisulprido ir 5–20 
mg olanzapino parai, atsižvelgiant 
į individualų veiksmingumą ir to-
leranciją per vėlesnes 3 savaites.  
Siekiant užtikrinti dvigubą aklumą ir 
sudaryti sąlygas lanksčiai keisti dozę, 
buvo tiekiamos dviejų dozių vieno-
do apvalkalo tabletės: mažos dozės 
tabletėse buvo 200 mg amisulprido ir 
5 mg olanzapino, o didelės – 400 mg 
amisulprido ir 10 mg  olanzapino. Gy-
dytojai dozę koregavo savo nuožiūra, 
pagal paciento būklę. Dvigubai aklas 
gydymas truko 6 mėnesius nuo bazinio 
įvertinimo, kartotiniai ištyrimai buvo  
atliekami po 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 ir 
24 savaičių. 

Benzodiazepinus gydytojo nuožiūra 
kartu vartoti leista tada, jei jie buvo 
pradėti vartoti ne mažiau kaip 2 
savaites prieš prasidedant tyrimui 
ir dozė neviršijo 30 mg diazepamo 
ekvivalento parai. Buvo leidžiama 
vartoti nebenzodiazepininius migdo-
muosius (zolpidemą ir zopikloną) bei 
esant ekstrapiramidiniams reiškiniams 
leista vartoti priešparkinsoninius vais-
tus (biperidenas ir prociklidinas). Nel-
eisti vartoti  jokie kiti psichotropiniai 
vaistai. 

Vertinimas
Pagrindinis veiksmingumo rodik-

lis buvo BPRS rodiklio pokytis nuo 
bazinio lygmens. Kiti veiksmingumo 
rodikliai buvo BPRS veiksnių rodikli-

ai, PANSS bendras rodiklis, pozityvių, 
negatyvių simptomų ir bendrosios psi-
chopatologijos rodikliai, CGI (Bendro 
klinikinio įspūdžio skalė) įvertinimai 
ir Montgomerio bei Asbergo depresi-
jos vertinimo skalės (MADRS) [29] 
rodikliai. Vaistų saugumas vertintas 
registruojant šalutinius reiškinius. 
Kiekvieno tyrimo vizito metu buvo at-
liekamas pilnas klinikinis ištyrimas bei 
neurologinis įvertinimas taikant Simp-
sono Angus skalę [30] ekstrapirami-
diniams reiškiniams nustatyti, įprasti 
laboratoriniai tyrimai, EKG bei kūno 
svoris. Šiame straipsnyje analizuojame 
svorio bei ekstrapiramidinių reiškinių 
(Simpsono Angus skalė) duomenis. 

Statistinė analizė
Analizuojant veiksmingumą naudo-

ti duomenys pacientų, kuriuos plan-
uota gydyti (tai visi tyrime dalyvavę 
atsitiktinai paskirstyti pacientai, ku-
riems po bazinio įvertinimo atliktas 
bent vienas kartotinis ištyrimas). Ver-
tintas visų gydytų pacientų saugumas. 
Trūkstant duomenų, jei pacientas iš ty-
rimo pasitraukė anksčiau, buvo naudoti 
paskutinio ištyrimo duomenys. 

Pagrindinis rodiklis (BPRS po-
kytis tiriamuoju laikotarpiu) lygin-
tas abiejose gydymo grupėse 
remiantis lygiavertiškumo hipo-
teze. Lygiavertiškumas vertintas kaip 
pasitvirtinęs, jeigu 95% dvipusio pa-
tikimumo intervalo apskaičiuoto iš 
olanzapino rodiklio atėmus amisulpri-
do rodiklį viršutinė riba buvo mažiau 
negu 5 balai ir atitiko protokole 
nurodytą lygiavertiškumo ribą. 

Antriniai rodikliai ir saugumas ver-
tinti lyginant dvipusius viršumo tes-
tus. Bendroji alfa rizika buvo 0,05. 
Tęstiniai rodikliai analizuoti su ANO-
VA, nerūšiuotiems kategoriniams kin-
tamiesiems naudojant Persono Či 
kvadratu testą ir rūšiuotiems kinta-
miesiems taikant Kochrano-Mante-
lio-Haenszelio testą. Kruskal-Wallis 
ANOVA arba Fišerio tikslumo testas 
naudotas ne parametrinėje analizėje, kai 
tai buvo reikalinga.Apskaičiuota, kad 
norint parodyti 5 balų lygiavertiškumo 
skirtumą, esant 90% laipsniui, priimant 
0,05 lygio patikimumo intervalą reikės 
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350 pacientų. Tyrime dalyvavo 377 pa-
cientai ir šioje analizėje pasiektas 91% 
laipsnis. Kadangi tyrime dalyvavo 76 
centrai iš 10 šalių, į centrų įtaką statis-
tiniame modelyje atsižvelgta nebuvo.  

Analizė atlikta taikant SAS programą 
(6,09 versija) VAX 6620 VMS 5,5–2 
sistema.

Etika
Tyrimas atliktas laikantis Helsin-

kio deklaracijos (su Honkongo pa-
taisymais) reikalavimų, Europos 
rekomendacijų dėl geros klinikinės 
praktikos ir atitinkamų valstybių 
įstatymų. Gautas kiekvieno tyrimo 
dalyvio sutikimas raštu, jie galėjo bet 
kada pasitraukti iš tyrimo ir tai neturėjo 
įtakos teikiamoms paslaugoms. Kiekvi-
enoje šalyje tyrimo protokolas buvo pa-
teiktas ir patvirtintas vietiniame etikos 
komitete. 

Rezultatai
Tyrimo populiacijos nustatymas
Tyrime dalyvavo 377 pacientai: 189 

amisulprido grupėje ir 188 olanzapi-
no grupėje. Iš jų 372 pacientams at-
liktas bent vienas ištyrimas pradėjus 
gydymą, šie ir sudarė planuojamų 
gydyti pacientų populiaciją. Tyrime 
du mėnesius dalyvavo 150 (79%)  
amisulprido grupės pacientų ir 146 
(78%)  – olanzapino. Gydymą prieš 
laiką abiejose grupėse nutraukė 
panašus skaičius pacientų, dažniausiai 
(1 lentelė) dėl vaisto neveiksmingumo – 
(27), šalutinių reiškinių – (15). Vidutinė 
ekspozicijos vaistui trukmė amisulpri-
do grupėje buvo 51 (SD:15) ir 50 (SD:
17) olanzapino grupėje.  Vidutinė ami-
sulprido dozė tyrimo metu – 489 (SD:
132) mg/parai, olanzapino – 12 (SD:3) 
mg/parai.
1 lentelë. Pacientø judëjimas tyrimo metu

Amisulprido grupė Olanzapino grupė
Atsitiktinai paskirstyti pacientai 189 188
Dalyvavo 2 mėnesius 150 (79,4%) 146 (77,7%)
Pasitraukė iš tyrimo: 39 (20,6%) 42 (22,3%)

 netirti pakartotinai 2 (1,1%) 4 (2,1%)
 vaistas neveiksmingas 11 (5,8%) 16 (8,5%)
 šalutiniai reiškiniai 8 (4,2%) 7 (3,7%)
 nebendradarbiavo 5 (2,6%) 4 (2,1%)
 pasveiko  - 1 (0,5%)
 kita 13 (6,9%) 10 (5,3%)

Demografinės ir klinikinės paci-
entų charakteristikos patekimo į ty-
rimą metu

Bazinės pacientų charakteristikos 
pateiktos 2 lentelėje. Vidutinis tyrime 
dalyvavusių pacientų amžius  – 37,8 
metų, vyrų moterų santykis apytiksliai 2:
1. Gydymo grupių bazinės demografinės 
charakteristikos nesiskyrė. Vidutinė ligos 
trukmė – 8 metai. Diagnostine prasme 
vyravo paranoidinė šizofrenija, nustatyta 
daugiau nei dviem trečdaliams pacientų, 
o šizofreniforminis sutrikimas buvo 
itin retas, nustatytas tik 8 pacientams. 
Vidutinė BPRS vertė – 55,6 balo tyrimo 
pradžioje, pozityvių simptomų skalės 
rodikliai viršijo negatyvių simptomų 
rodiklius daugiau  nei 20%. Abi gydy-
mo grupės tarpusavyje nesiskyrė pagal 
bazinius klinikinius rodiklius. Iš esmės 
pacientų populiacija atitiko protokole 
pateiktus patekimo į tyrimą kriterijus, 
pacientų buvo išreikšta simptomatika do-
minuojant psichoziniams (pozityviems) 
simptomams.

Duomenys pateikiami remiantis 

2 lentelë. Bazinës demografinës ir klinikinës visø gydytø pacientø charakteristikos

Amisulpridas (n=189) Olanzapinas (n=188)
Amžius (metais):
   vidurkis [SD] 38,2 [12,5] 37,4 [11,6]
   mediana [intervalas] 37 [18-64] 36 [18-67]
Lytis (vyrai/moterys) 124/65 (65,6%/34,4%) 121/67 (64,4%/35,6%)
Svoris 73,1 [14.7] 72,9 [15,0]
KMI (kg/m2):
   < 18,5 4 (2,1%) 13 (6,9%)
   18,5–25 93 (49,2%) 90 (47,9%)
   25–30 64 (33,9%) 53 (28,2%)
   > 30 23 (12,2%) 28 (14,9%)
Ligos trukmė 9,56 [9,50] 8,12 [8,79]
Galutinė diagnozė
   Dezorganizuota 20 (10,6%) 13 (6,9%)
   Paronoidinė 127 (67,2%) 133 (70,7%)
   Nediferencijuota 38 (20,1%) 38 (20,2%)
   Šizofreniforminis 4 (2,1%) 4 (2,1%)
Stacionarinis/ambulatorinis 106/83 (56,1%/43,9%) 108/80 (57,4%/42,6%)
Vidutiniai BPRS balai 56,0 [9,8] 55,1 [9,7]
PANSS įvertinimas
   Pozityvūs simptomai 26,5 [5,0] 26,2 [5,6]
   Negatyvūs simptomai 19,9 [4,6] 20,4 [4,8]
   Bendras 94,0 [15,9] 93,2 [16,0]
MADRS balai 16,6 [7,9] 16,6 [7,5]

absoliučiu pacientų skaičiumi pagal kat-
egorinius kintamuosius ir kaip vidutinės 
(SD) kiekybinių kintamųjų vertės. Tarp 
gydymo grupių patikimų skirtumų nerasta.  

Veiksmingumas
Per pirmus du gydymo mėnesius 

bendras BPRS įvertinimas amisulpri-
do grupėje sumažėjo 17,6 (SD:13,9) 
balo, o olanzapino – 16,3 (SD:13,4) 
balo. Dvipusis skirtumo tarp dviejų gy-
dymo grupių 95% patikimumo interva-
las buvo 4,02–1,54, patvirtinta gydymo 
amisulpridu lyginant su olanzapinu 
lygiavertiškumo hipotezė.  BPRS balų 
pokyčiai per pirmuosius 2 mėnesius pa-
teikiami 1 paveiksle, visų faktorių balai 
panašiai gerėjo tyrimo metu ir abiejose 
grupėse (3 lentelė).

Gerėjančius rodiklius nustatėme ir pa-
gal PANSS bei CGI skales (4 lentelė). 
Labiausiai rodikliai gerėjo pozityvių 
simptomų mažėjimo sąskaita. Skirtu-
mo tarp gydymo grupių nebuvo. Tyrimo 
metu hospitalizuotų pacientų skaičius 
amisulprido grupėje nuo 106 sumažėjo 

1 pav. BPRS balø pokyèiai tyrimo metu. 
Duomenys pateikti kaip bendro rodiklio 
vidurkis (SD) kiekvieno apsilankymo metu
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iki 11, o olanzapino – nuo 108 iki 14. 
Stebėta pozityvi depresijos simptomų 
dinamika pagal MADRS skalę. Anal-
izuojant depresijos reiškinį vertinti 
duomenys tik tų pacientų, kuriems pir-
minio įvertinimo metu nustatyta klinikinė 
depresija (MADRS daugiau 16): amis-
ulprido grupėje jų buvo 101, o olanzap-
ino grupėje – 99. Depresijos simptomų 
perpus sumažėjo daugiau nei trečdaliui 
abiejų grupių pacientų. Tyrimo pabaigoje 
klinikinės depresijos remisija (MADRS 
mažiau 10) pasiekta 45% depresiškų 
pacientų amisulprido grupėje ir tik 33% 
olanzapino grupėje, tačiau skirtumas 
nebuvo statistiškai patikimas.

Saugumas
Dėl šalutinių reiškinių vaisto vartojimą 

nutraukė 8 pacientai amisulprido ir 7 – 
olanzapino grupėje. 

Kūno svoris ir kūno masės indeksas 
tyrimo pradžioje abiejose grupėse buvo 
panašus (2 lentelė). Apskritai maždaug 
45% pacientų KMI buvo 25 ir daugiau. 
Vertinant vidutinį KMI pokytį gydy-
mo laikotarpiu gydymo grupėse ras-
tas statistiškai patikimas skirtumas (p 
mažiau 0,0001): olanzapino grupėje pa-
cientai vidutiniškai priaugo 2,7±3,9 kg 
svorio, o amisulprido grupėje – 0,9±3,2. 
Priaugto svorio mediana olanzapino 
grupėje buvo 2 kg, o amisulprido – 0,3 kg.

Maksimalus svorio pokytis vertintas 
pagal skaičių pacientų, kurie priaugo 
daugiau nei 7% bendro kūno svorio. Šių 
pacientų amisulprido grupėje buvo 27, 
olanzapino – 48. Šis skirtumas statistiškai 
patikimas (p=0,007; x2 testas). 

Šie rezultatai pasitvirtino ir analizuo-
jant stebėtus atvejus, kai olanzapino 
grupėje svorio padidėjimas buvo 3,2±4,0 
kg, o amisulprido – 1,1±3,2 kg, atitinka-
mai 4,6% ir 1,8%, palyginti su baziniu 
lygiu (2 paveikslas). 

3 lentelë. BPRS veiksniø balø pokytis tyrimo metu
Amisulpridas Olanzapinas

D0 Δ % D0 Δ %
Nerimas-depresija 11,7 [3,9] -3,6 [4,1] 41 11,4 [3,1] -3,5 [3,5] 42
Energijos stoka 9,7 [2,7] -1,5 [3,0] 19 9,6 [2,5] -1,4 [2,6] 22
Mąstymo sutrikimai 15,5 [3,5] -6,1 [4,3] 52 15,2 [3,7] -5,6 [4,3] 50
Aktyvacija 9,7 [2,5] -3,0 [3,1] 41 9,5 [2,8] -2,9 [3,3] 39
Priešiškai įtarus 9,4 [2,9] -3,4 [3,4] 49 9,3 [2,9] -3,1 [3,3] 49
Psichozės faktorius 16,8 [3,3] -6,9 [4,8] 52 16,6 [3,3] -6,2 [4,5] 49

Čia pateikiami absoliutūs balai pradiniame lygmenyje (D0), pokytis tarp pra-
dinio lygmens ir dviejų mėnesių įvertinimų (Δ) ir pagerėjimas tyrimo metu (%). 
Balų duomenys pateikiami vidutinėmis [SD] vertėmis. Tarp gydymo grupių 
nestebėta statistiškai patikimų skirtumų.

4 lentelë. Antriniø veiksmingumo parametrø kitimas tyrimo metu
Amisulpridas

N=186
Olanzapinas

N=186
Δ % Δ %

PANSS skalė:
  Bendras rodiklis -25,6 [22,1] 39 -23,9 [22,4] 38
  Pozityvūs simptomai -10,8 [7,3] 54 -9,9 [7,3] 52
  Negatyvūs simptomai -2,0 [5,7] 10 -2,2 [5,8] 13
  Bendroji  psichopatologija -12,8 [11,9] 38 11,8 [11,4] 39
CGI
  Atsakas 60% 59%
MADRS bendras rodiklis
   Visi pacientai -6,0 [8,8] 32 -6,3 [7,7] 34
MADRS >= 16 D0:   Pacientams, kurių MADRS > 16 101 99
   Rodiklio pokytis 8,7 [10,0] 36,9 8,4 [8,3] 37,7
   Atsakas 43 40
   Remisija 45 33

Duomenys yra pateikiami kaip pokytis tarp bazinio lygmens ir dviejų mėnesių 
(Δ) ir pagerėjimas tyrimo metu (%). Balai pateikiami vidutinėmis (SD) vertėmis. 
Atsakas vertinant CGI apibrėžiamas įvertinimais „pagerėjo labai stipriai“ ir 
„pagerėjo stipriai“ 2 skalės punkte. MADRS atsakas rodo, kad paciento balų 
skaičius sumažėjo 50% nuo bazinio lygmens, o remisija reiškia, kad paciento ga-
lutinis balas yra mažiau nei 10. Šie parametrai pateikiami tik tų pacientų, kurių 
bazinio įvertinimo metu MADRS buvo daugiau arba lygu 16 balų, o tai laiko-
ma klinikinės depresijos lygiu. Tarp gydymo grupių nepastebėta statistiškai pa-
tikimo skirtumo.

Svorio pokyčiai atsispindėjo ir KMI. Mediana KMI amisulprido grupėje didėjo 
nuo 24,5 kg/m2 iki 24,8 kg/m2 per dviejų mėnesių gydymo laikotarpį, ir nuo 
23,9 iki 25,2 olanzapino grupėje. Šie rodikliai atitinka vidutinį KMI padidėjimą 
amisulprido grupėje 0,3 (SD:1,1), olanzapino – 0,9 (SD:1,3) KMI. Tačiau KMI 
pokyčiai nebuvo statistiškai patikimi.

Ekstrapiramidiniai reiškiniai vertinti Simpsono Angus skale. Dviejų mėnesių 
gydymo pabaigoje nebuvo skirtumo tarp gydymo grupių (5 lentelė).

5 lentelë. Simpsono Angus rodiklio pokytis tyrimo metu
Amisulpridas

N=186
Olanzapinas

N=186
Bazinis lygmuo 0,27 [0,38] 0,28 [0,39]
Tyrimo pabaiga 0,24 [0,40] 0,21 [0,36]

Duomenys pateikiami vidutinėmis (SD) vertėmis baziniame lygmenyje ir ty-
rimo pabaigoje po dviejų mėnesių. Statistiškai patikimo skirtumo tarp grupių 
nenustatyta.

2 pav. Kûno svorio pokyèiai tyrimo me-
tu. Duomenys pateikti kaip procentinis 
pokytis nuo bazinio lygmens kiekvieno 
apsilankymo metu

KLINIKINË PRAKTIKA
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Diskusija
Tyrimas parodė, kad amisulpridas yra 

bent jau taip pat veiksmingas (remiantis 
BPRS rodiklių sumažėjimu) kaip ir olan-
zapinas gydant šizofrenijos paūmėjimą. 
Per du gydymo mėnesius abiejose gydy-
mo grupėse pacientų būklė gerėjo panašiai 
(BPRS rodikliai sumažėjo 45% amisul-
prido grupėje ir 44% olanzapino grupėje). 
Tyrime dalyvavusiems pacientams buvo 
būdingi dominuojantys pozityvūs simp-
tomai, taip pat stebėtas PANSS pozityvių 
simptomų rodiklių gerėjimas. Stebėtas 
aiškus visų BPRS poskalių rodiklių 
gerėjimas. Pagerėjo ir PANSS bendrasis 
rodiklis, kuris jautriau įvertina negatyvių 
simptomų pokyčius nei BPRS. Šiame 
tyrime PANSS negatyvių simptomų 
poskalės rodikliai patenkant į tyrimą 
buvo žemi, tad per dviejų mėnesių tyrimą 
menkai ir kito abiejose grupėse (apytik-
sliai 10%). Analizuojant veiksmingumą 
pagal minėtus parametrus patikimo skirtu-
mo tarp gydymo grupių nebuvo. Abiejose 
grupėse pagerėjo ir depresijos įvertinimai, 
matuoti MADRS. CGI skalėje abiejose 
grupėse stebėtas pagerėjimas.

Tyrimo metu vaistų vartojimą abie-
jose gydymo grupėse nutraukė labai 
nedaug pacientų (mažiau nei 5%). Ver-
tinant saugumą būtina pažymėti, kad 
šiame straipsnyje analizuoti ekstrapir-
amidiniai simptomai ir svorio didėjimas. 
Ekstrapiramidiniai simptomai nei vieno-
je gydymo grupėje nebuvo reikšmingi. Tai 
atitinka ankstesnių tyrimų, atliktų su šiais 
vaistais, rezultatus [17, 24].

Kalbant apie svorio didėjimą jau 
daugelį metų žinoma, kad tai dažnas 
gydymui priešpsichoziniais vaistais 
būdingas šalutinis reiškinys [31]. Tai la-
biausiai būdinga kai kuriems naujiems 
priešpsichoziniams vaistams [32–34]. 
Šiame tyrime pastebėta linijinė svo-
rio didėjimo priklausomybė nuo gydy-
mo trukmės, vidutiniškai kūno svoriui 
padidėjant 2,7 kg. Svorio didėjimas var-
tojant olanzapiną yra gerai žinomas, 
šiam vaistui būdingas šalutinis reiškinys 
[34–37], dėl kurio didėja širdies ir 
kraujagyslių ligų, hiperlipidemijos ir di-
abeto rizika. Gydant pacientus amisulpri-
du kūno svoris didėjo nežymiai (0,9 kg). 
Šį skirtumą galima paaiškinti nevienodo-
mis farmakologinėmis savybėmis. Nors 

kūno svorio didėjimo mechanizmas nėra 
visiškai aiškus, manoma, kad jis gali 
būti susijęs su serotoninerginiais mech-
anizmais [38]. Olanzapinas yra stiprus 
5HT2 receptorių antagonistas, o amisul-
pridas, būdamas specifinis dopamininių 
receptorių antagonistas, afinitetu šiems 
receptoriams nepasižymi.

Iðvados
Apibendrinant galima teigti, jog amisul-

prido ir olanzapino trumpalaikis veiksmin-
gumas gydant psichozinį šizofrenijos 
paūmėjimą yra vienodas, tačiau amisulp-
ridas pranašesnis, nes jį vartojant nedidėja 
kūno svoris.
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Psichologinis kūrybinis jauni-
mo centras (toliau PKJC) – tai 

nevyriausybinė jaunimo organizaci-
ja, viešoji įstaiga, įsteigta 1997 m. 
liepos 2 d. Steigėjos: psichologė Lo-
reta Dieliautienė ir aktorė Riman-
ta Vaičekonytė.  Įstaiga veikia 
socialinėje, švietimo bei kultūros 
srityse ir teikia paslaugas Šiaulių 
miesto bei apskrit ies jaunimui, 
paaugliams, jų tėvams, pedago-
gams. 

PKJC tikslai: 
1)  psichologinių krizių bei 

savižudybių prevencija,
2) psichologinis švietimas,
3) socialinė parama paaugliams ir 

jaunimui,
4) kūrybinio laisvalaikio organiza-

vimas. 

PKJC misija: „Kurk savo gyvenimą 
kartu su kitais“.

Mūsų adresas: PKJC, Janonio g. 5, 
Šiauliai, Lietuva, 

tel./faks. +370 41 52 08 50.
El paštas:pkjcentras@hotmail.com, 

loretalt@mail.lt.

PKJC įsteigimo idėjai bei mūsų 
planams pritarė miesto savivaldybė, 
kuri nuolat remia veiklos program-
as. Bendradarbiaujame ir su mies-
to švietimo skyriumi, vaikų teisių 
gynimo tarnyba, psichiatrijos klini-
ka, vaikų klinika, sveikatos ugdymo 
centru, įvairiomis miesto bei respub-
likos nevyriausybinėmis organizaci-
jomis, užsienio šalių partneriais, 
rengiame tarptautinius projektus. 

Apie psichologiná 
kûrybiná jaunimo centrà 
ir veiklos programas

Vienas pirmųjų veiklos projektų, 
kurį parengti bei realizuoti kar-
tu su miesto Psichiatrijos ligonine 
paskatino jos direktorius Eugeni-
jus Mikaliūnas, buvo Švedijos rytų 
šalių komiteto finansuotas projektas 

„Šiaulių miesto jaunuolių psichikos 
sveikatos priežiūra Šiaulių mieste“. 
Šis projektas, vykdytas 1998–1999 
m., buvo pagrindas toliau plėtoti es-
mines PKJC veiklos programas: kurti 

„Jaunimo liniją“, asmenybės ugdy-
mas psichologinėse ir kūrybinėse 
jaunimo grupėse,  dienos cent-
rai paaugliams. Šios veiklos pro-
gramos buvo nuolat tobulinamos ir 
keičiamos.

Šiuo metu PKJC veiklos pro-
gramos yra šios:

1. „Jaunimo linija“ – psichologi-
nis konsultavimas telefonu. Speci-
aliai parengti savanoriai konsultantai 
teikia psichologines konsultacijas 
nemokamu klientams telefonu (8-
800)11 111 kasdien nuo 16 iki 
21val. ir savaitgaliais nuo 16 iki 6 
val. Pirmieji „Jaunimo linijos“ kon-
sultantai pradėti rengti 1997 me-
tais. Šiaulių „Jaunimo linija“, kaip 
telefoninė anoniminės psichologinės 
pagalbos telefonu tarnyba, pradėjo 
darbą 1998 m. liepos mėnesį. Ji tapo 
Lietuvos telefoninės psichologinės 
pagalbos tarnybų asociacijos (LTPP-
TA) nare. Šiuo metu tai vienintelė 
telefoninė psichologinė tarnyba mi-
este, bendradarbiaujanti su kitomis 
psichologinę pagalbą teikiančiomis 
institucijomis. Per penkerius me-
tus iš viso parengti 105 konsultan-
tai, šiuo metu tarnyboje dirba 18 

konsultantų, nuolat rengiami nau-
ji. Parengiamųjų kursų programo-
je, kuri yra aprobuota LTPPTA, 
yra teorinės paskaitos, konsultavi-
mo praktikumas, asmeninė terapi-
ja. Būsimi konsultantai kviečiami 
a t rankai ,  baigę kursus  la iko 
baigiamąjį egzaminą.

2. Šviečiamieji seminarai mokyklo-
se – tai šviečiamoji prevencinė pro-
grama, kurią sudaro seminarai 
moksleiviams, jų tėvams ir peda-
gogams. Projektas palaipsniui real-
izuojamas visose vidurinėse miesto 
mokyklose nuo 1999 metų. Praktinių 
seminarų ciklų moksleiviams temos: 

„Paauglystė“, „Bendravimo labora-
torija“, „Krizė – kas tai ir kaip ją 
išgyventi?“, seminarai pedagogams: 

„Kūrybinė saviraiška“, „Emocinė ir 
dvasinė sveikata“, paskaitų tėvams 
temos: „Psichologinės krizės ir 
savižudybės“,  „Tėvų ir  vaikų 
sąveika“, „Psichikos sutrikimai“, 

„Konfliktų psichologija“. Tokie cik-
lai jau realizuoti 10 miesto mokyklų. 
Tai populiarus projektas, kuris skati-
na mokyklų bendruomenes domėtis 
jų narių psichikos sveikata bei efek-
tyviau spręsti iškylančias problemas, 
bendradarbiauti su kitomis insti-
tucijomis, skleisti informaciją apie 
psichikos sveikatos ir jos priežiūros 
svarbą.

3. Asmenybės ugdymas – organi-
zuojame psichologines ir kūrybines 
jaunimo grupes, kurias lanko jaun-
uoliai iš įvairių mokyklų. Grupių 
programas rengia specialistai : 
psichologai,  menininkai,  peda-

Loreta Dieliautienë
Psichologë
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Nuo 1998 m. Žiegždrių psich-
iatrijos ligoninėje vykdoma 

Ankstyvosios intervencijos pro-
grama, finansuojama Rytų Europos 
komiteto (Švedija).

Prielaidos šiai programai atsirasti 
susidarė dar anksčiau, 1996 m., kai 
keli ligoninės gydytojai (ligoninės 
direktorė gyd. Valdonė Matonienė, 
gyd. Ramunė Mazaliauskienė ir 
gyd. Gintarė Špėlytė) pradėjo daly-
vauti ankstyvosios intervencijos, es-
ant ūmiai psichozei, konferencijose 
ir keistis patirtimi su kolegomis iš 
Skandinavijos ir Baltijos šalių, ku-
rie dirba šioje srityje.

Norint geriau suprasti tai, kas 
turėjo reikšmės atsirasti šiam pro-
jektui, reikia paminėti kai kuriuos 
pagrindinius principus, būdingus 
šios krypties atstovų pažiūroms.

Pagrindinė idėja: psichozės metu 
sutrinka asmens bendravimas su 
kitais asmenimis. Sutrikus ben-
dravimui atsiranda baimė prarasti 
savo ir situacijos kontrolę, o tai dar 
labiau gilina bendravimo sutrikimus 
formuojantis ydingam ratui.

Ūmios psichozinės krizės ben-
dravimo aspektai:

• apsunkintas bendravimas,
• atitrūkimas nuo įprastinio ben-

dravimo,
• nesuprantama kalba,
• abipusiai sunkumai išklausyti,
• sunkumai surasti žodžius,
• baimė atverti savo mintis,
• baimė atsiverti kitų mintims,

• savęs kaip visumos suvokimo 
sutrikimas,

• baimė prarasti kontrolę,
• baimė mažina galimybę suras-

ti žodžius,
• kitų baimė, kad bus prarasta 

kontrolė,
• atsiranda gynyba,
• kinta savimonė dėl pakitusios 

situacijos.
Bendravimo atkūrimas psichozinės 

krizės metu:
• atnaujinti svarbių vienas kitam 

asmenų bendravimą,
• bendravimas turi būti svarbus, 

kai asmuo bijo prarasti savęs ir savo 
gyvenimo kontrolę,

• būdas, kuriuo asmuo nori išreikšti 
save, turi būti gerbiamas, net jei tai 
būtų tyla,

•  vengti  sprendimų, kurie 
pablogintų situaciją,

•  vengti  sprendimų, kurie 
pablogintų krizės ištikto asmens 
bendravimą su jam svarbiais asme-
nimis.

Tai padaryti įgalina refleksinės 
(atspindinčios) komandos buvimas, 
tačiau apie tai bus kalbama vėliau.

Šios žinios įgalino ligoninės dar-
buotojus bandyti naują metodą. 
Pradžia buvo lengva, tačiau vėliau 
atsirado sunkumų – kaip tęsti, kaip 
užbaigti gydymą. Trūko ir teorinių 
žinių, ir praktinių įgūdžių. Kaip išeitis 
iš šios situacijos ir buvo Ankstyvosios 
intervencijos projektas.

Projektą sudaro:
1. Teorinė ir mokomoji dalis. Tar-

Ankstyvosios intervencijos 
programa þiegþdriø 
psichiatrijos ligoninëje
Gyd. Vesta Steiblienë
Gyd. Ramunë Mazaliauskienë

gogai. Kviečiame į meno terapi-
jos, dramos, dailės, bendravimo 
pratybų, savęs pažinimo grupes, 
į kurias kartą per savaitę renkasi 
įvairių miesto mokyklų moksleiv-
iai, paskatinti tėvų bei pedagogų 
ar bendraamžių, lankančių PKJC, 
kartais nukreipti specialistų. Šią 
programą, kaip vieną esminių PKJC 
veiklos programų, plėtoti paskatino 
psichologės Loretos Dieliautienės 
patirtis vaikų klinikų psichosoma-
tiniame poskyryje, kur po gydymo-
si vaikai bei paaugliai savanoriškai 
lankė klubą „Svajoklis“. Vėliau 
buvo numatyta išplėsti  klubo, 
teikiančio psichologinę paramą 
bei padedančio įveikti psicholog-
ines krizes ir kasdienius gyvenimo 
sunkumus, veiklą ir įsteigti PKJC, 
ieškoti naujų pagalbos formų.

4. Dienos centras – darbas su 
rizikos grupės paaugliais. Ren-
giame kasdienius užsiėmimus, or-
ganizuojame laisvalaikį, socialinę 
paramą ir pan. Dienos centrą kas-
dien lanko paaugliai iš socialiai 
remtinų šeimų, bendradarbiaujame 
su vaikų teisių apsaugos tarnyba, 
policijos komisariatu.

5. Jaunimo socialiniai metai – 
jaunuoliai savanoriai globoja pa-
gyvenusius žmones, vaikus, teikia 
socialinę paramą.

6. Kūrybiniai talentų vakarai – 
ieškome talentingų jaunuolių, ku-
rie rengia autorinius kūrybinius 
vakarus jaunimo centre.

 PKJC veiklos programos nu-
olat  tobulinamos,  keičiamos 
atsižvelgiant į paauglių, jauni-
mo poreikius. Dėkojame Švedijos 
rytų šalių komitetui bei asmeniškai 
Roy Persson už paramą, konsultaci-
jas bei susitikimus su jaunimu. 

PROGRAMOS IR PROJEKTAI
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tu (Estija) universiteto dėstytojai or-
ganizavo 90 valandų bazinį šeimos 
terapijos kursą. Jo metu įgytos 
žinios svarbios vertinant procesus, 
vykstančius šeimoje, taigi ir tokio-
je, kur yra psichoze sergantis asmuo, 
taip pat kaip normalizuoti šiuos pro-
cesus;

2. Praktiniai užsiėmimai. Juos 
vedė Tromso (Norvegija) univer-
siteto ūmių psichozių gydymo ko-
manda, kuriai vadovavo gydytoja 
psichiatrė, taip pat turinti ir filosofinį 
išsilavinimą Christiane Kolberg. 
Projekte 130 dalyvių, dirbančių 
psichikos sveikatos apsaugos sri-
tyje Kauno apskrityje. Pradžia 1998 
m. Iš viso per 3 metus surengti 9 
seminarai;

3. Supervizijos asmenims, dirban-
tiems ūmių psichozių gydymo srityje 
Žiegždrių psichiatrijos ligoninėje. 
Joms vadovauja prof. Tom Anders-
en (Tromso universitetas, Norvegi-
ja) ir dr. Christiane Kolberg (Tromso 
universitetas, Norvegija);

4. VII tarptautinės ūmių psichozių 
gydymo konferencijos „Atviros di-
enos“ organizavimas. Joje dalyvavo 
psichiatrai, socialiniai darbuotojai, 
psichologai, psichiatrinės medicinos 
slaugytojos iš visos Lietuvos, taip 
pat svečiai iš Norvegijos, Suomi-
jos, Švedijos, JAV, Rusijos, Dani-
jos, Vokietijos, Latvijos ir Estijos.

Svarbiausioji dalis buvo seminarai, 
kurių tikslą galima apibūdinti taip:

• gerinti  personalo, dirbančio 
su psichoze sergančiu asmeniu, 
kompetenciją,

• išmokyti juos surasti naujus 
žodžius ir naują kalbą įvardinti 
patirčiai, kuri dar neturi žodžių ir 
pavadinimų;

• sukurti integracinę komandą, kuri 
vienytų stacionaro ir ambulatorinę 
komandas, šitaip užtikrinant gydy-
mo tęstinumą;

• su pacientu ir jo šeimos nariais 
daugiau dirbti jiems įprastoje namų 
aplinkoje, o ne ligoninės sąlygomis;

• ieškoti galimybių organizuoti 
darbą taip, kad būtų optimaliausiai 
patenkinti ir paciento, ir jo šeimos 
narių poreikiai,

• mobilizuoti psichologinius pa-
ciento ir jo šeimos išteklius.

2000 m. pradžioje buvo įkurtas 
mišrus 20 vietų ūmių psichozių 
gydymo skyrius, kurio darbuoto-
jai taikė šį metodą, dirbdami su pa-
cientais ir jų šeimos nariais. Sąlygas 
tam atsirasti ir toliau plėtotis sudarė 
apmokymai, praktiniai užsiėmimai, 
taip pat supervizijos, apie kurias 
jau anksčiau minėta. Be to, buvo 
verčiama literatūra, įgyta knygų, 
padedančių geriau įsisavinti teorin-
ius metodo pagrindus.

Dirbant pagal naująjį  metodą 
pravertė refleksinė komanda. Jos 
sudėtis:

• vedantysis, kuris vadovauja po-
kalbiui,

• du ar daugiau klausančiųjų, ku-
rie savo komentarus pareiškia vėliau, 
paprašius vedančiajam.

Pokalbyje dalyvauja pacientas ir 
jo šeimos nariai ar kiti jam svarbūs 
asmenys.

Darbo organizavimas:
• vedantysis supažindina su prob-

lema ir po vieną kalbina pokalbio 
dalyvius,

• refleksinė komanda tyli ir klau-
sosi,

• vienu metu kalba vienas asmuo,
• tarpusavyje kalba refleksinė kom-

anda, komentuodama tai, ką išgirdo, 
kiti tyli ir klausosi,

• vedantysis toliau kalba su pokal-
bio dalyviais apie tai, ką jie išgirdo 
naujo ir svarbaus,

• refleksinės komandos pasisa-
kymus galima kartoti, jei tam yra 
poreikis,

• pokalbį užbaigia vedantysis.

Projekto metu įgytos teorinės 
žinios ir praktiniai įgūdžiai įgalino 
Žiegždrių psichiatrinės ligoninės 
personalą pradėti  dirbti  naudo-
jant šį  metodą, sukurti  mobilią 
ir stacionarinę komandas, ūmių 
psichozių gydymo skyrių.

Taip pat  buvo suteikta daug 
vertingos informacijos ne tik Kau-
no krašto psichiatrams, klinikiniams 
psichologams, psichiatrinėms med-
icinos slaugytojoms ir socialiniams 
darbuotojams, bet ir visos Lietuvos 
asmenims, dirbantiems psichikos 
sveikatos apsaugos srityje.

Kalbėdami apie tolimąsias pasek-
mes norime pacituoti David Golden-
berg (1991 m.) žodžius:

• „Priežiūra bendruomenėje yra 
gerokai pigesnė negu priežiūra 
l igoninėje,  tai  l iečia ir  ūmių 
psichozių gydymą.

• Kartais brangesnis gydymas gali 
būti pigesnis visuomenei, vertinant 
ilgesnį laiką.

• Pacientams, kuriems reikia il-
gesnio stacionarizavimo, skyri-
ai turėtų pateikti alternatyvą, kurią 
pasirinktų patys pacientai“.

Manau, kad ilgalaikės naudos 
prasme projektas yra labai naud-
ingas Lietuvos žmonėms, nes ger-
ina pacientų gydymo sąlygas, jų 
gyvenimo kokybę, taip pat didina 
jų integraciją į visuomenę.

PROGRAMOS IR PROJEKTAI
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Pagrindinis projekto tikslas – įvairiais lygiais įvertinti dabartinę 
psichikos sveikatos sistemą naudojantis Šalies profilio klausi-

mynu bei formuluoti moksliniais tyrimais pagrįstą psichikos svei-
katos politiką remiantis Psichikos sveikatos politikos modeliu.

Psichikos sveikatos reformą suprantame kaip ciklinį procesą 
(1 pav.), kurio pagrindinės dalys:

1) problemos įvardinimas – įvardiname egzistuojančią problemą 
ar problemas, kurios kelią rūpestį, grėsmę visuomenės sveika-
tai ir pan.;

2) programos parengimas – suformuluojami tikslai ir būdai, 
kaip tų tikslų pasiekti;

3) politinis sprendimas reiškia šios programos patvirtinimą vyri-
ausybiniu lygiu;

4) įgyvendinimas reiškia skiriamą finansavimą programos vyk-
dymui, vykdančias organizacijas ir pan.;

5) įvertinimas – kiekvienas reformos ratas turi baigtis situacijos 
įvertinimu: ar iškelti tikslai pakeitė visuomenės sveikatos būklę, 
sumažino tam tikrų problemų mastą ir pan.

Šis projektas apima įvertinimo, problemos įvardinimo ir pro-
gramos ar politikos parengimo dalis šiame reformos cikle. Šalies 
profilio klausimynas pateikia tam tikrą egzistuojančios situacijos 
skerspjūvį. Analizuodami psichikos sveikatos situaciją Lietuvo-
je galime įvardinti pagrindines problemos, numatyti prioritetus ir 
tikslinti egzistuojančią psichikos sveikatos strategiją. 

 Šalies profilio klausimynas – tai priemonė, kuria siekiama su-
rinkti kokybinę bei kiekybinę informaciją apie šalies psichikos 
sveikatos sistemą, apie visuomenės psichikos sveikatą, ją 
veikiančias išorines bei vidines priežastis, bendrą šalies ir svei-
katos, taip pat psichikos sveikatos politiką, apie sveikatos bei 
socialines paslaugas, teikiamas žmonėms, turintiems psichikos 
sveikatos problemų ar sergantiems psichikos liga, psichikos svei-
katos problemų prevenciją ir psichikos sveikatos gerinimą.   

Klausimyne išskiriamos keturios pagrindinės sritys – kontekstas 
(socialinis, kultūrinis, politinis), kuriame psichikos sveikatos poli-

Psichikos sveikatos 

tika yra įgyvendinama; ištekliai (fiziniai, finansiniai, žmogiškieji), 
kurie yra investuojami į sistemą; paslaugų teikimas (asmens svei-
katos priežiūra ir visuomenės sveikata, egzistuojančios paslaugos 
ir pan.); ir rezultatai (sveikatos, ekonominiai, socialiniai) – tai 
pokyčiai atsirandantys įgyvendinant egzistuojančią psichikos 
sveikatos politiką. 

Psichikos sveikatos politikos modelis – tai priemonė, kuria galima 
formuluoti ar tikslinti egzistuojančią psichikos sveikatos strategiją, 
analizuojant Šalies profilio klausimynu gautus rezultatus. Modelis 
leidžia įvardyti aktualiausias problemas, išskirti prioritetus, racio-
naliai perskirstyti egzistuojančius išteklius, modernizuoti teikiamas 
paslaugas. Psichikos sveikatos politikos modelį sudaro tos pačios 
sritys, kaip ir Šalies profilio klausimyną – kontekstas, ištekliai, 
paslaugų teikimas ir rezultatai (2 pav.)

Projekto vykdymo metu buvo suformuota įvairių sričių specialistų 
darbo grupė, kuri naudodamasi aukščiau apibūdintomis priemonėmis 
aprašė šalies psichikos sveikatos sritis, psichikos sveikatos srityje 
vykstančias permainas, reformavimo procesus. Analizuojant gautus 
duomenis siekiama identifikuoti esmines psichikos sveikatos poli-
tikos formavimo ar reformavimo sritis ir kryptis.

 
Projekto konsultantai

• Prof. Toma Tomov, Naujasis Sofijos universitetas
• Prof. Harvey Whiteford, Kvinslendo universitetas, Pasaulio 

banko Psichikos sveikatos ekspertas, Australija
• Dr. Clare Townsend, Kvinslendo universitetas, Australija
• Prof. Rachel Jenkins, Pasaulio sveikatos organizacijos ben-

dradarbiavimo centras, Psichiatrijos institutas, Londonas, Didžioji 
Britanija

Projektas vykdomas 2000– 2002 metais.
Projektas finansuojamas Atviros Lietuvos fondo, Ženevos inici-

atyvos psichiatrijoje, Australijos Kvinslendo universiteto, Valstybinė 
psichikos ligų profilaktikos programos.

1 pav. Reformos ratas 2 pav. Psichikos sveikatos politikos modelis

Kontekstas Ištekliai Paslaugų teikimas Rezultatai

Visuomenės organ-
izacijos ir kultūra Finansavimas Asmens psichikos 

sveikatos priežiūra
Sveikata

•Visuomenės
•Individo

Viešoji politika Žmogiškieji 
ištekliai

Visuomenės 
psichikos sveikatos 

apsauga
Rezultatai paslaugų 

lygyje

Valdymas Fizinis kapitalas Tarpsektorinės 
paslaugos

Ekonominės 
pasekmės

Visuomenės 
poreikiai

Vartojimo 
reikmenys

Socialinės 
pasekmės

Socialinis kapitalas

Problemos įvardinimas

Įvertinimas Programos parengimas

Įgyvendinimas Politinis sprendimas

doc. Dainius Puras ir psichologas R. Povilaitis
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1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos psichiatrų asociacija (to-

liau - asociacija) - tai ne pelno organizaci-
ja, savanoriškas gydytojų psichiatrų, 
psichoterapeutų, kitų psichikos sveikatos 
specialistų, visuomeninių organizacijų, 
besirūpinančių psichikos sveikata, susivi-
enijimas, vykdantis asociacijos narių nus-
tatytus uždavinius bei funkcijas. 

1.2. Asociacija yra juridinis asmuo 
nuo jos įregistravimo dienos, turin-
tis antspaudą su savo pavadinimu, 
atsiskaitomąją sąskaitą. Pagal savo 
prievoles asociacija atsako visu savo 
turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus 
įsipareigojimus.

1.3. Asociacija turi Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos, Asociacijų bei 
kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, 
Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, 
iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nus-
tatytas pareigas, o savo veiklą grindžia 
šiais įstatais.

1.4. Asociacijos buveinės adresas – Va-
saros g. 5, LT-2000 Vilnius.

1.5. Asociacijos veikla neterminuo-
ta. Jos apskaitos metai yra kalendorin-
iai metai.

2. Asociacijos tikslai, 
funkcijos ir uþdaviniai
2.1. Pagrindinis asociacijos tikslas – vie-

nyti gydytojus psichiatrus, teismo, vaikų, 
paauglių psichiatrus, psichoterapeutus, 
priklausomybių ligų psichiatrus, psichia-
trus – rezidentus, Lietuvos Respublikoje 
įregistruotas visuomenines organizacijas, 
kurios rūpinasi psichikos sveikata.

2.2. Asociacijos uždaviniai ir funkci-
jos:

2.2.1. dalyvauti rengiant psichiatrinės 
pagalbos programas, psichiatrinės pagal-
bos įstatymų projektus, pateikiant Seimui 
ir Vyriausybei savo pasiūlymus;

2.2.2. rūpintis psichiatrijos moks-
lo vystymu, organizuoti mokslinius 
suvažiavimus, konferencijas ir simpozi-
umus;

2.2.3. padėti realizuoti mokslo pasieki-
mus praktikoje;

LIETUVOS PSICHIATRØ ASOCIACIJOS 
ÁSTATAI

2.2.4. rūpintis gydytojų psichiatrų kval-
ifikacija, dalyvauti jų atestacijoje;

2.2.5. palaikyti mokslinius, praktin-
ius ryšius su Lietuvos Respublikos, kitų 
valstybių medikų draugijomis ir asoci-
acijomis bei kitomis įstaigomis ir orga-
nizacijomis;

2.2.6. kartu su socialinės apsaugos insti-
tucijomis rūpintis ligonių socialiniais in-
teresais ir teisėmis;

2.2.7. rūpintis reabilitacija asmenų, 
nukentėjusių nuo piktnaudžiavimo psich-
iatrija, taip pat nuo diagnostikos ir gydy-
mo klaidų;

2.2.8. remti psichikos sveikatos pro-
gramas;

2.2.9. organizuoti leidybinę veiklą, leis-
ti LPA informacinį biuletenį;

2.2.10. informuoti visuomenę apie 
Lietuvos gyventojų psichinę sveikatą, 
psichiatrinės pagalbos būklę;

2.2.11. puoselėti Lietuvos psichiatrijos 
palikimą, įtvirtinti lietuvišką psichiatrijos 
terminologiją;

2.2.12. ginti savo narių profesinius ir so-
cialinius interesus bei teises valstybinėse 
bei nevalstybinėse organizacijose;

2.2.13. rūpintis Lietuvos psichiatri-
jai nusipelniusių žmonių pagerbimu, 
pažymėjimu;

2.2.14. dalyvauti pasaulinės psichiatrų 
asociacijos veikloje.

2.3. Asociacija gali:
2.3.1. turėti atsiskaitomąją ir valiu-

tos sąskaitas bankuose įstatymų nustaty-
ta tvarka;

2.3.2. valdyti, naudoti jai priklausantį 
turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

2.3.3. sudaryti sutartis ir prisiimti 
įsipareigojimus;

2.3.4. steigti įmones ir organizacijas. 
Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos 
rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą;

2.3.5. steigti visuomenės informavimo 
priemones;

2.3.6. jungtis į asociacijų sąjungą 
(konfederaciją) ir išstoti iš jos;

2.3.7. stoti į tarptautines organizacijas;
2.3.8. užsiimti kita, įstatymais 

neuždrausta veikla.
2.4. Asociacijai draudžiama užsiimti ko-

mercine veikla.

3. Asociacijos nariø teisës 
ir pareigos
3.1. Asociacijos nariais gali būti šie 

asmenys, jeigu jie pripažįsta asociaci-
jos įstatus ir materialiai remia asociaci-
jos veiklą:

3.1.1. fiziniai asmenys – psichikos svei-
katos specialistai: gydytojai psichiatrai, 
vaikų ir paauglių psichiatrai, psichoter-
apeutai, priklausomybių ligų psichiatrai, 
psichiatrai rezidentai;

3.1.2. juridiniai asmenys – Lietuvos 
Respublikoje registruotos visuomeninės 
organizacijos, kurios rūpinasi psichikos 
sveikata ir jungia tik psichikos sveikatos 
profesionalus.

3.2. Nariai privalo:
3.2.1. laikytis asociacijos įstatų;
3.2.2. vykdyti asociacijos suvažiavimo 

ir valdybos nutarimus;
3.2.3. aktyviai dalyvauti asociacijos 

veikloje;
3.2.4. mokėti nustatytus asociacijos 

narių įnašus ir mokesčius.
3.3. Asociacijoje turi būti visų, o filia-

le - jam priklausančių narių sąrašas. Su 
šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvi-
enas asociacijos narys.

3.4. Asociacijos nariai turi teisę:
3.4.1. naudotis asociacijos teikiamomis 

paslaugomis, sukaupta informacija;
3.4.2. gauti informaciją apie asociaci-

jos ir jos valdybos veiklą;
3.4.3. dalyvauti asociacijos ruošiamose 

ir vykdomose programose, renginiuose 
ir darbuose, siūlyti asociacijai problemų 
sprendimo projektus ir būdus;

3.4.4. rinkti ir būti išrinktais į asociaci-
jos valdymo organus;

3.4.5. balsuoti, priimant sprendimus 
asociacijos suvažiavimuose;

3.4.6. ginčyti teisme suvažiavimo bei 
valdybos nutarimus;

3.4.7. gauti reikalingą pagalbą, 
susijusią su profesine veikla;

3.4.8. siūlyti sušaukti neeilinį asociaci-
jos suvažiavimą;

3.4.9. išstoti iš asociacijos.
3.5. Jeigu nario teisės ir teisėti interesai 

asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi 
teisę juos ginti teismine tvarka.
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4. Asociacijos nariø 
priëmimo, jø iðstojimo 
ir paðalinimo tvarka bei 
sàlygos
4.1. Individualių asociacijos narių priė-

mimo bei išstojimo klausimą, pateikus 
raštišką prašymą, sprendžia asociacijos 
valdyba balsų dauguma per 1 mėn. nuo 
prašymo stoti į asociaciją pateikimo di-
enos.

4.2. Juridinių asmenų priėmimo į 
asociaciją klausimą, pateikus raštišką 
prašymą, sprendžia suvažiavimas.

4.3. Nariai turi teisę bet kada išstoti iš 
asociacijos, raštu apie tai pranešę asociaci-
jos valdybai. Asociacija turi teisę pašalinti 
narius už šiuose įstatuose nurodytų pareigų 
nevykdymą. Išstojusiems bei pašalintiems 
nariams narių įnašai bei mokesčiai 
negrąžinami.

4.4. Asociacijos nario pašalinimo 
klausimą sprendžia suvažiavimas.

5. Asociacijos valdymo 
organai, jø sudarymo 
tvarka, kompetencija ir 
funkcijos
5.1. Asociacijos organai yra suvažiavimas, 

valdyba ir administracija.
5.2. Suvažiavimas yra aukščiausias aso-

ciacijos organas. Suvažiavimo kompeten-
cijai priklauso:

5.2.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;
5.2.2. nustatyti asociacijos tikslus ir 

pagrindinius uždavinius;
5.2.3. nustatyti valdybos formavimo 

tvarką, rinkti jos narius bei asociacijos 
prezidentą ir juos atšaukti;

5.2.4. rinkti revizorių, nustatyti jo 
atlyginimą;

5.2.5. nustatyti asociacijos narių įnašų ir 
mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

5.2.6. steigti asociacijai priklausančias 
įmones, visuomenės informavimo 
priemones, reorganizuoti ir likviduoti 
asociaciją;

5.2.7. priimti sprendimą dėl juridinio as-
mens priėmimo į asociaciją;

5.2.8. priimti sprendimą dėl asociacijos 
nario pašalinimo;

5.2.9. tvirtinti asociacijos prezidento ir 
revizoriaus ataskaitas, metinę finansinę 
atskaitomybę;

5.2.10. esant reikalui, stabdyti asociaci-
jos valdybos sprendimų vykdymą.

5.3. Suvažiavimas šaukiamas ne rečiau 
kaip kartą metuose. Neeilinis suvažiavimas 
turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne 

mažiau kaip 1/3 asociacijos narių, valdy-
ba savo nutarimu, prezidentas arba revi-
zorius.

5.4. Suvažiavimus sušaukia asociaci-
jos valdyba, pranešdama kiekvienam aso-
ciacijos nariui suvažiavimo datą, vietą ir 
darbotvarkę.

5.5. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu 
jame dalyvauja daugiau kaip pusė asoci-
acijos narių. Sprendimai priimami paprasta 
balsų dauguma. Nutarimams dėl asociaci-
jos reorganizavimo ar likvidavimo, asoci-
acijos prezidento, revizoriaus rinkimo ir 
atšaukimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/
3 dalyvaujančių suvažiavime narių balsų. 
Kiekvienas asociacijos narys balsuojant 
turi vieną sprendžiamąjį balsą.

5.6. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, ne 
vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas 
pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę 
priimti nutarimus neįvykusio suvažiavimo 
darbotvarkės klausimais nepaisant 
dalyvaujančių narių skaičiaus.

5.7. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp 
suvažiavimų vadovauja kolegialus valdy-
mo organas - valdyba, kurios veiklai vado-
vauja prezidentas. Valdybos narius 3 metų 
laikotarpiui renka suvažiavimas. Pirmi-
ausiai išrenkamas asociacijos preziden-
tas, kuris turi teisę suvažiavimui pasiūlyti 
septynis kandidatus į valdybos narius. Aso-
ciacijai įsteigus filialą, valdyba papildoma 
vienu nariu nuo kiekvieno įsteigto filialo, 
be to, kiekvienas asociacijos narys – ju-
ridinis asmuo – į valdybą deleguoja savo 
atstovą. Valdybos narys gali atsistatydinti 
iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai 
raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 
15 kalendorinių dienų. 

5.8. Valdyba iš savo narių išrenka 
viceprezidentą, atsakingąjį sekretorių ir 
finansų sekretorių.

5.9. Valdybos funkcijos ir įgaliojimai:
5.9.1. tvarko asociacijos reikalus tarp 

suvažiavimų ir jai atstovauja;
5.9.2. šaukia asociacijos suvažiavimus;
5.9.3. paruošia ir pateikia suvažiavimui 

svarstyti ir tvirtinti asociacijos veiklos 
programą artimiausių 2 metų laikotar-
piui;

5.9.4. stebi asociacijos įstatų 
laikymąsi; 

5.9.5. nustato asociacijos administraci-
jos darbuotojų pareigybes, atlyginimus, 
priėmimo tvarką;

5.9.6. skiria asociacijos direktorių ir 
vyriausią finansininką (buhalterį) bei 
atleidžia jį iš pareigų, nustato jų atlyginimų 
dydį;

5.9.7. analizuoja asociacijos veiklos re-
zultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, 

inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos 
duomenis;

5.9.8. teikia suvažiavimui asociacijos ir 
jos valdybos veiklos ataskaitas;

5.9.9. sprendžia asociacijos narių – 
fizinių asmenų - priėmimo ir asociacijos 
narių išstojimo klausimus.

5.10. Valdyba savo sprendimus priima 
posėdžiuose. Valdybos posėdžius orga-
nizuoja prezidentas ne rečiau kaip vieną 
kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jeigu 
jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos 
narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai 
už juos balsuoja ne mažiau kaip ˝ valdy-
bos narių. Nariai turi lygias balso teises. 
Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pre-
zidento balsas. 

5.11. Asociacijos prezidentas atstovau-
ja asociacijai santykiuose su valstybinės 
valdžios ir valdymo institucijomis, koordin-
uoja asociacijos veiklą, šaukia valdybos 
posėdžius ir jiems pirmininkauja. Už savo 
veiklą prezidentas atsiskaito asociacijos 
suvažiavimui.

5.12. Asociacijos viceprezidentas pa-
vaduoja prezidentą, kai šis negali vykdy-
ti savo pareigų bei vykdo kitas valdybos 
pavestas funkcijas.

5.13. Atsakingasis sekretorius tvarko 
asociacijos narių sąrašą, kuris turi būti 
prieinamas kiekvienam asociacijos nari-
ui, valdybos posėdžių protokolus ir kitus 
valdybos dokumentus.

5.14. Finansų sekretorius renka asociaci-
jos narių įnašus ir mokesčius.

5.15. Operatyvią asociacijos veiklą or-
ganizuoja ir vykdo administracija. Ji dir-
ba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės aktais, asociaci-
jos įstatais, pareigybių nuostatais ir valdy-
bos sprendimais.

5.16. Asociacija turi administraci-
jos vadovą - direktorių ir vyriausiąjį 
finansininką (buhalterį). Juos skiria ir jų 
atlyginimą nustato asociacijos valdyba. 
Darbo sutartį su asociacijos direktoriumi 
pasirašo asociacijos prezidentas.

5.17. Administracijos vadovas - direk-
torius:

5.17.1. vadovauja administracijai;
5.17.2. pagal suteiktus įgaliojimus aso-

ciacijos vardu sudaro sandorius bei at-
stovauja asociacijai kitose institucijose;

5.17.3. priima ir atleidžia administraci-
jos darbuotojus, tvirtina jų pareigines in-
strukcijas, skiria jiems paskatinimus ir 
nuobaudas;

5.17.4. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų 
įstaigose;

5.17.5. teikia valdybos posėdžiams savo 
veiklos ataskaitas.
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6. Filialø steigimo bei 
likvidavimo tvarka
6.1. Asociacija turi teisę steigti, reorga-

nizuoti ir likviduoti filialus ar struktūrinius 
padalinius (skyrius, grupes ar pan.). Jie 
steigiami, reorganizuojami ir likviduoja-
mi asociacijos suvažiavimo sprendimu, ini-
ciatyvinei filialo ar struktūrinio padalinio 
steigimo grupei arba veikiančio filialo ar 
struktūrinio padalinio vadovaujančiam 
organui pateikus asociacijos valdybai 
pasiūlymą dėl steigimo, reorganizavimo ar 
likvidavimo. Asociacijos filialų ir struktūrinių 
padalinių skaičius neribojamas.

6.2. Filialas yra asociacijos padalinys, 
turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridi-
nis asmuo ir naudojasi asociacijos, kaip ju-
ridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal 
asociacijos įstatus ir suvažiavimo suteiktus 
įgaliojimus, kurie nurodomi filialo nuostatu-
ose. Filialo nuostatus priima, keičia ir papil-
do suvažiavimas.

6.3. Filialo turtas įtraukiamas į apskaitą 
asociacijos finansinės atskaitomybės doku-
mentuose, taip pat atskiros filialo finansinės 
atskaitomybės dokumentuose. Filialas turi 
savo sąskaitą.

6.4. Suvažiavimas, priėmęs sprendimą 
likviduoti filialą, sprendžia klausimą dėl fil-
ialo turto perdavimo.

7. Asociacijos turto ir læðø 
ðaltiniai
7.1. Asociacijai nuosavybės teise gali 

priklausyti pastatai, transporto priemonės, 
įrenginiai ir kitas šiuose įstatuose numaty-
tai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti 
įgytas iš šių šaltinių:

7.1.1. narių stojamieji įnašai, narių 
mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

7.1.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės 
paskirties lėšos;

7.1.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygin-
tinai perduotos lėšos ir turtas;

7.1.4. palikimai, pagal testamentą tenkan-
tys asociacijai;

7.1.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos 
už jose saugomas lėšas;

7.1.6. lėšos, gaunamos iš asociacijos 
įsteigtų įmonių veiklos.

8. Finansinës veiklos 
kontrolë
8.1. Asociacija privalo periodiškai tikrin-

ti finansinę veiklą. Tai turi atlikti revizorius, 
kurį renka suvažiavimas trims metams. Juo 
gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos 

diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę 
teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali 
būti asociacijos valdybos narys bei adminis-
tracijos darbuotojas.

8.2. Revizorius kontroliuoja asociacijos 
finansinę veiklą. Jis privalo:

8.2.1. tikrinti asociacijos metų finansinę 
atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės 
veiklos dokumentus;

8.2.2. suvažiavimo ar valdybos pavedimu 
atlikti asociacijos finansinius buhalterinius 
patikrinimus;

8.2.3. artimiausiame suvažiavime ar valdy-
bos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu 
nustatytus pažeidimus;

8.2.4. suvažiavime pateikti asociaci-
jos finansinės veiklos patikrinimo metų 
ataskaitą.

8.3. Asociacijos administracija ir valdyba 
privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus fi-
nansinius buhalterinius dokumentus.

8.4. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka 
atsako už asociacijos veiklos trūkumų 
nuslėpimą.

8.5. Gautų valstybės ir savivaldybių 
lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės 
kontrolė.

9. Asociacijos ástatø keitimo 
ir papildymo tvarka
9.1. Asociacijos įstatų pakeitimų ir 

papildymų projektą paruošia asociacijos 
valdyba ir pateikia susipažinti kiekvienam to 
pageidaujančiam asociacijos nariui prieš 15 
kalendorinių dienų iki suvažiavimo, kuriame 
tie pakeitimai ir papildymai bus svarstomi. 
Įstatai keičiami ir pildomi suvažiavimo nu-
tarimu, priimtu 1/2 dalyvaujančių balsų. Pri-
imti įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, 
juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

10. Asociacijos 
reorganizavimo ir 
likvidavimo tvarka
10.1. Asociacija gali būti reorganizuota 

suvažiavimo nutarimu. Asociaciją galima 
reorganizuoti šiais būdais:

10.1.1. Jungiant su kitomis asociacijomis.
10.1.2. Skaidant į kelias asociacijas.
10.2. Reorganizuojant asociaciją būtinas 

jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu 
iki suvažiavimo, kuriame numatyta svarsty-
ti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti re-
vizorius arba auditorius.

10.3. Reorganizuotos asociacijos teisių ir 
prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo 
veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių 
perėmimo tvarką bei terminus nustato 

suvažiavimas.
10.4. Reorganizuotos asociacijos regis-

truojamos įstatymų nustatyta tvarka.
10.5. Asociacijos likvidavimo pagrindas 

gali būti:
10.5.1. suvažiavimo nutarimas;
10.5.2. faktas, kad liko mažiau asociacijos 

narių negu įstatymo nustatyta;
10.5.3. teismo sprendimas likviduo-

ti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės 
pažeidimus.

10.6. Valdymo organas ar institucija, nuta-
rusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, 
nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, 
inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. 
Paskyrus likvidatorių, asociacija įgyja likvid-
uojamos asociacijos statusą: valdymo orga-
nai netenka įgaliojimų valdyti asociaciją, jų 
funkcijas atlieka likvidatorius.

10.7. Apie asociacijos likvidavimą ar 
reorganizavimą turi būti viešai spaudoje 
(medicininiame laikraštyje “Lietuvos svei-
kata”) skelbiama du kartus, antrą kartą - ne 
anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skel-
bimo.

10.8. Asociaciją likvidavus, likvida-
torius privalo sudaryti likvidavimo aktą, 
išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą 
jį išdavusiam rejestro tvarkytojui.

10.9. Likviduojant asociaciją, jos turtas ir 
lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami 
kitai panašią veiklą vykdančiai asociacijai. 
Jos nariams gali būti grąžinami tik stoja-
mieji įnašai.

Asociacijos prezidentas

Lietuvos psichiatrų asociacijos vi-
ceprezidentas prof. habil. dr. A. Dem-
binskas protestavo prieš naujesnių 
vaistų šizofrenijai ir šizoafektiniams 
sutrikimams gydyti apribojimus. Pri-
valomojo sveikatos draudimo Tarybos 
posėdyje 2002-06-20 buvo priimtas nu-
tarimas 100% kompensaciją palikti tik 
risperidonui, skiriant amisulpiridui ir 
olanzapinui 50% kompensavimą. Nu-
rodant, kad tokia kompensavimo sche-
ma pasirinkta nepakankamai objektyviai 
įvertinus šių vaistų efektyvumą, nepage-
idaujamus šalutinius reiškinius ir kainą, 
buvo kreiptasi į LR Ministrą pirmininką 
A. M. Brazauską. 

Pateiktame pareiškime nurodoma, kad 
jei būtina mažinti kompensacijos dydį, 
tuomet tai turi būti taikoma visiems 
trims preparatams. Kitaip lėšų ne tik bus 
nesutaupyta, bet dėl neadekvataus gy-
dymo gausės rehospitalizacijos atvejų ir 
didės psichiatrinės pagalbos išlaidos.
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Spitomino veiklioji medžiaga, buš-
pironas, yra pirmasis ir iki šiol 

vienintelis naujos kartos nerimą gy-
dantis vaistas.

Bušpirono nerimą mažinantis povei-
kis yra lygiavertis benzodiazepinų 
poveikiui, tačiau jo farmakologinės 
savybės kitokios, veikimo mecha-
nizmas užtikrina naujo tipo veiks-
mingumą. Kitaip tariant, stiprus 
bušpirono nerimą malšinantis povei-
kis pasiekiamas taip, kad vartojant 
šio vaisto, nenukenčia budrumas, 
kognityvinės bei psichomotorinės 
funkcijos.

Bušpironas nesukelia priklauso-
mybės reiškinių; staiga nutraukus 
vaisto vartojimą, neišsivysto nutrau-
kimo sindromas. Tad bušpironas yra 
vienintelis anksioselektyvinis nerimą 
malšinantis medikamentas, kuris ypač 
tinka nuo nerimo kenčiančių aktyvi-
ai gyvenančių ligonių ilgalaikiam gy-
dymui.

Naujausi genetiniai tyrimai bei 
nerimo sindromo ir kitų emocinių 
sutrikimų dinamikos analizė rodo, kad 
šios ligų grupės yra glaudžiai susiju-
sios. Kadangi simptomai yra panašūs, 
greitai progresuojantys, padidėjo 
anksti pradėto ilgalaikio gydymo 
nerimo simptomams šalinti reikšmė. 
Todėl atsirado tokių anksiolitikų, 
kurie yra efektyvūs, ilgo vartoji-
mo metu nesukelia nepageidaujamų 
poveikių, teigiamai veikia emocinę bei 
kognityvinę sferą, poreikis. Spitomi-
nas (bušpironas) atitinka šiuos moder-
nios medicinos reikalavimus.

Bušpironas – tai azapironų klasės 
anksiolitikas, kuris skiriasi nuo ben-
zodiazepinų tiek struktūriškai, tiek 
farmakologiškai, tačiau nerimą 
mažinantis jo poveikis yra lygiaver-

tis benzodiazepinams. Bušpironas 
nepasižymi stipriu sedaciniu poveikiu.

Vartojant bušpironą, nenukenčia psi-
chomotorika, budrumas bei kognityvinė 
funkcija.

Šis preparatas nesukelia prik-
lausomybės reiškinių; staiga nurau-
kus bušpirono vartojimą, nutraukimo 
sindromas neišsivysto. Bušpironui 
nebūdinga sąveika su alkoholiu.

Farmakodinamika 
Nors tikslus bušpirono anksiolitinio 

poveikio mechanizmas nežinomas, 
tačiau aišku, kad pirminis farmak-
ologinis poveikis – per centrines seroto-
nergines sistemas. Bušpironui būdingas 
presinapsinis ir postsinaptinis jungima-
sis prie serotonino (5-HT1A) receptorių 
smegenyse. Raphe dorsalis presinaptin-
ius receptorius bušpironas veikia kaip 
pilnas 5HT1A agonistas. Hippocampus 
posinaptinius receptorius jis veikia kaip 

dalinis 5HT1A agonistas. Bušpironui 
būdingas presinaptinis jungimasis prie 
dofamino D2 receptorių. Skirtingai nei 
benzodiazepinai, bušpironas neveikia 
gama amino sviesto rūgšties  – GABA 
(angl. gamma-amino-butyric acid) ir 
benzodiazepinų komplekso. 

Farmakokinetika 
Bušpironas (spitominas/Spitomin®) 

gerai absorbuojamas vartojant per os, 
jo kinetika linijinė. Pusinės eliminaci-
jos laikas 2-11 val. Farmakokinetinės 
savybės nuo paciento amžiaus ne-
priklauso. Eliminacija lėtesnė pa-
cientams, sergantiems kepenų ciroze, 
taip pat galbūt pacientams, sergan-
tiems inkstų nepakankamumu.

Terapinis efektyvumas 
Dvigubai aklų, su atsitiktinai atrink-

tais pacientais paralelinių grupių tyrimų, 
lyginusių bušpirono ir benzodiazepinų 
bei placebo efektyvumą, rezultatai:

Spitominas (buðpironas) – 
anksiolitikas, nesukeliantis 
priklausomybës 

1 lentelë. Klinikiniai skirtumai tarp buðpirono ir benzodiazepinø 

Savybės Bušpironas Benzodiazepinai 
Greitas poveikis nerimui 0 +
Greitas poveikis psichozei ar 
sujaudinimui 0 +

Traukulius slopinantis poveikis 0 +
Laipsniškas poveikis nerimo simptom-
ams + +

Antidepresinis poveikis + 0 (išskyrus alprazolamą)
Greitas poveikis panikai 0 Alprazolamas
Sustiprina SSRI (selektyviųjų se-
rotonino reabsorbcijos inhibitorių) 
poveikį, gydant OKS (obsesinį-
kompuldinį sutrikimą)

+ 0

Sedacija 0 +
Sustiprina alkoholio poveikį 0 +
Euforizuojantis poveikis 0 +
Priklausomybės pavojus 0 +
Sumažina benzodiazepinų abstinenci-
jos simptomus 0 +

Injekcinė forma 0 +
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Šaltinis Pacientų 
skaičius 

Dozė
(mg/p.)

Trukmė
(sav.)

Pradiniai 
HAM-A  – 
(angl. Ham-
ilton Anxiety 
Scale) Ham-

iltono nerimo 
skalės

duomenys

Efektyvumas

HAM-A 
balų 
sumažėji-
mas pro-
centais

Bendras 
efektyvu-
mas 

Lyginimas su 
alprazolamu(A)
Dimitriou ir kt.

30
B (bušpi-
rono) 
15 – 25

4 26,2 45 B = A

30 A 1,5-2,5 25,9 43
Lyginimas su 
bromazepamu 
(Br)
Sacchetti et al.

56 B 15 –30 4 29,7 55 B = Br

53 Br 9  – 
18 30,7 46

Lyginimas su 
klorazepatu 
(K): Goldberg 
& Finnerty

98 B 16 4 24,3 37 B = C

31 K 20,4 25,6 29

Lyginimas su 
diazepamu (D):
Cohn & Rickels

92 B 10  – 
60 4 26,0 57 B=D>Pla

85 D 10  – 
60 26,0 57

74 Pla (pla-
cebas) 25,8 35

Feighner et al. 77 B 10  – 
50 5 26,4 39 B ? D

23 D 10 –50 27,1 38

Lyginimas su 
lorazepamu (L)
Sacchetti et al.

58 B 15 –30 4 30,7 60 B ? L

55 L 3 – 6 32,2 59

Lyginimas su 
oksazepamu(O)
Strand et al.

100 B 15  – 
30 6 23,9 56 B ? O

106 O 30  – 
60 23,8 52

Terapinis spitomino efektyvumas 
ekvivalentiškas benzodiazepinų efek-
tyvumui. Preparato poveikio pradžia 
laipsniška, poveikis prasideda po 
1-4 savaičių – vėliau, nei vartojant 
benzodiazepinų. Bušpironas efektyvi-
ai mažina psichinius nerimo simptom-
us: įtampą, baimę, nemigą, dėmesio 
koncentracijos sutrikimą, depresišką 
nuotaiką. 

Bušpironas taip pat efektyviai 
mažina ir somatinius nerimo simp-
tomus: motorinius, sensorinius, 
kardiovaskulinius, kvėpavimo, gas-
trointestinalinius, urogenitalinius, 
vegetacinius. 

Vartojant spitomino, psichiniai 
nerimo simptomai pradeda mažėti 
anksčiau už somatinius: jau po pir-
mosios gydymo savaitės. 

Nustatyta, kad bušpironas efek-
tyvesnis pacientams, prieš tai nevar-
tojusiems benzodiazepinų.

Dažniausios spitomino indika-
cijos:
• Generalizuoto nerimo sutrikimas,
• Mišrus depresijos-nerimo sutri-

kimas,
• Reaktyvinės būsenos,
• Nerimas sergant somatinėmis li-

gomis,
• Premenstruacinis sindromas.

Bušpironas pasižymi antidepre-
sinėmis savybėmis:

5 placebu kontroliuotų tyrimų analizė 
parodė, kad bušpironas (15  – 90 mg/
p.), skirtas didžiąja depresija sergan-
tiems pacientams (bendras pacientų 
skaičius – 382), labai sumažino ne 
tik nerimo simptomus, bet taip pat 
stipriai sumažino depresijos simpto-
mus: bušpirono grupėje Hamiltono 
depresijos vertinimo skalės – HAMD 
(angl. Hamilton Depression Rating 
Scale) balai sumažėjo 38 proc., o 
placebo grupėje – tik 24 proc. Pagal 
HAMD labai mažėjo kardinaliniai 
depresijos simptomai: depresiška nu-
otaika, kaltės jausmas, anergija, paros 
nuotaikos svyravimai.

6 klinikinių tyrimų duomenys (anal-
izuoti 427 pacientai, sergantys gener-
alizuoto nerimo sutrikimu ir gydyti 
bušpironu 10 – 60 mg/p.) parodė, kad 
bušpironas efektyviai sumažino visus 
nerimo simptomus: psichiniai nerimo 
simptomai pradėjo mažėti anksčiau – 
po savaitės, somatiniai simptomai – po 
2-3 savaičių.

Klinikinių tyrimų metu bušpironas 
nesukėlė jokių reikšmingų šalutinių 
poveikių. 

Bušpironas ir priklausomybė nuo 
alkoholio 

5 dvigubai aklų, placebu kontroliuotų 
tyrimų duomenys parodė, kad 
bušpironą vartojantys pacientai ilgesnį 
laiką nevartojo alkoholio, nei placebą 
vartojusios grupės pacientai; bendras 
suvartoto alkoholio kiekis bušpirono 
grupėje buvo mažesnis nei placebo 
grupėje.

2 lentelë. Dvigubai aklø, su atsitiktinai atrinktais pacientais paraleliniø grupiø tyrimø, 
lyginusiø buðpirono ir benzodiazepinø bei placebo efektyvumà, rezultatai
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Bušpironas ir panika 
Bušpirono efektyvumas gydant 

panikos sutrikimą nedidelis, du 
palyginamieji 8 sav. trukmės tyri-
mai parodė, kad bušpironas (57 – 61 
mg/p.), skirtingai nei alprazolamas 
(vidutinė dozė 5,2 mg) ir imiprami-
nas (vidutinė dozė 292 mg) panikos 
priepuolius retino panašiai kaip pla-
cebas. 

Bušpironas ir rūkymas 
Preliminarūs tyrimai rodo, kad 

bušpironas efektyvus nikotino ab-
stinencijos simptomams mažinti ir 
nerūkymui prailginti tik tais atve-
jais, kai pacientų nerimo lygis būna 
didelis.

Gydymo augmentacija (sustiprin-
imas) gydant depresiją ir socialinę 
fobiją

Bušpironas 30 – 90 mg/p. buvo pap-
ildomai paskirtas pacientams, sergan-
tiems didžiąja depresija ir gydomiems 
SSRI (fluoksetinu, paroksetinu, flu-
voksaminu, citalopramu), kai anks-
čiau skirtų vaistų poveikis buvo 
nepakankamas: Bendro kliniki-
nio vertinimo – CGI (angl. Clinical 
Global Impression) skalės rezulta-
tas sumažėjo 2-3 balais. Bušpironas 
(30 – 60 mg/p.), papildomai paskirtas 
socialine fobija sergantiems ir SSRI 
gydomiems pacientams, pacientų 
būseną taip pat pagerino: CGI skalės 
rezultatai sumažėjo 2 – 3 balais. 

Šalutinis bušpirono poveikis 
17 klinikinių tyrimų (iš viso tir-

ti 477 pacientai, vartoję bušpironą 
ir 464, vartoję placebą) duomenys 
parodė, kad dažniausiai pasitaikė šie 
šalutiniai bušpirono poveikiai: galvos 
svaigimas (12 proc.), mieguistumas 
(10 proc.), pykinimas (8 proc.), gal-
vos skausmas (6 proc.), nervingumas 
5 proc.), nemiga (3 proc.), nuovargis 
(4 proc.), burnos džiūvimas (3 proc.), 
sujaudinimas (2 proc.). 

Bušpirono dozavimas ir vartojimas
• Rekomenduojama pradinė dozė 

yra 15 mg/p., padalinta į 2 dalis,
• Dozė turi būti padidinama iki 

30 mg/p. (dozę didinti po 5-10 mg 
kas 3 dienas),
• Rekomenduojama paros dozė 

Didžiojoje Britanijoje 45 mg, JAV  – 
60 mg,

• Dozė koreguotina pacientams, ser-
gantiems sunkiais kepenų ir inkstų 
pakenkimais.

Ką svarbu prisiminti apie 
bušpironą:
• Tai kol kas vienintelis ne-benzodi-

azepininis, naujos kartos anksioliti-
kas, nesukeliantis priklausomybės. 
Staiga nutraukus jo vartojimą, nu-
traukimo sindromas neišsivysto.
• Bušpironas toks pat efektyvus 

kaip benzodiazepinai, tačiau suke-
lia mažiau šalutinių poveikių, ne-
trikdo atminties bei nesukelia kitų 
kognityvinės funkcijos sutrikimų.
• Bušpironas pradeda veikti iš lėto, 

jo poveikis pasireiškia vartojant 
vaisto reguliariai keletą savaičių, 
taigi jis netinka panikos sutrikimui 
gydyti bei kitais atvejais, kai reika-
lingas staigus anksiolitinis poveikis. 
Pirmąsias gydymo bušpironu savaites 
galima kartu skirti benzodiazepininių 
anksiolitikų.
• Tai idealus vaistas lėtiniams neri-

mo sutrikimams gydyti.
• Bušpironas pasižymi antidepresin-

iu poveikiu.
• Bušpironui nebūdinga sąveika su 

alkoholiu.
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