
Kas yra savipagalba 
kaip vienas iš 
paramos šeimai 

būdų? Ko reikia, kad ji būtų 
sėkminga? Nėra lengva 
atsakyti į šiuos klausimus. 
Nepaisant psichikos sveika-
tos ir šeimų judėjimo srityje 
padarytos pažangos, vis dar 
pasigendama tikslių sąvokų. 
Akivaizdu, kad reikia ir to-
liau skatinti  šeimų judėjimą.

Norėdami atsakyti į klau-
simą, kokią paramą šeimai 
teikia savipagalba, pirmiau-
sia turime suvokti jos ištakas 
ir vystymosi kelią. 

Senovės graikai buvo įsi-
tikinę, kad visus negalavimus 
sukelia sutrikusi keturių 
žmogaus organizmą suda-
rančių skysčių – kraujo, glei-
vių, geltonosios ir juodosios 
tulžies - pusiausvyra, todėl 
negalavimai buvo atitin-
kamai ir gydomi. Senovės 
graikai manė, kad psichikos 
ligas sukelia ne kas kita, o 
juodosios tulžies perteklius. 
Lyginant su jais, padarėme 
didžiulę pažangą. Vystantis 
medicinai ir etiologijai bei 
geriau ištyrus smegenis, pa-
vyko pašalinti ligos simpto-
mus. Tai buvo milžiniškas 
žingsnis pirmyn siekiant, kad 
sergantieji psichikos ligomis 

būtų priimti ir integruotųsi 
į visuomenę. Vakaruose 
gydymas tuo ir pasibaigė. 
Stengtasi, kad psichikos ligo-
niai būtų slaugomi bendruo-
menėje. Pirmiausia  rūpintis 
jais teko šeimoms - daugeliu 
atvejų jos likdavo vienos, 
mat nebuvo emocinę pagalbą 
teikiančių organizacijų, apie 
psichikos ligas trūko žinių. 

Rytų šalyse kurti šeimų 
organizacijas bei paramos 
šeimai sistemą skatino socia-
linės–ekonominės sąlygos ir 
žymiai didesnė nei Vaka-
ruose stigma. Panaši padėtis 
susiklostė visame pasaulyje 
– paramos šeimai praktiškai 
nebuvo. Šią tuštumą reikėjo 
užpildyti.

Žmogus iš prigimties linkęs 
ieškoti į save panašių žmo-
nių, pažįstančių jo gyvenimą 
ir problemas, greta kurių 
pajustų gyvenąs ,,normalų“ 
gyvenimą. Štai čia ir yra šei-
mų judėjimo užuomazgos. 

Apie šeimų organizacijas 
kaip judėjimą yra žinoma 
palyginti nedaug. Šiuo metu 
psichiatrė dr. Margaret 
Leggatt, buvusi Pasaulinės 
šizofrenijos ir panašių su-
trikimų draugijos prezidentė, 
rašo skyrių knygos, kurioje 
bus analizuojamas šeimų 

judėjimo vaidmuo psichikos 
sveikatos priežiūros srity-
je. Knygą redaguos prof. 
Norman Sartorius (Žene-
va) iš Pasaulinės sveikatos 
organizacijos ir kiti psichikos 
sveikatos specialistai. Dr. 
M. Leggatt prieš atlikdama 
tyrimą išsiuntė klausimyną 
balso teisę turintiems mūsų 
draugijos nariams bei papra-
šė jų pateikti informaciją apie 
savo organizacijų struktūrą, 
veiklos rūšis bei tikslus. Iš 22 
narių, turinčių balso teisę, 
atsakė tik 9 nariai, likusieji 
– neatsiliepė (manoma, jog 
dėl kalbos barjero). Tačiau 
ir gauti atsakymai leidžia 
susidaryti bendrą vaizdą 
tiek apie mažas, tiek apie na-
cionaliniu lygiu veikiančias 
šeimų organizacijas. Šiuos dr. 
M. Leggatt tyrimo rezultatus 
numatoma aptarti vėlesniuo-
se mūsų informaciniuose 
biuleteniuose, vos tik knyga 
bus išleista. 

Dabartinė šeimų savipa-
galbos situacija vertinama 
teigiamai ir teikia vilčių. 
Pasiekta neįtikėtina pažanga 
propaguojant šeimų judėjimą 
bei keliant šeimų švietimo ir 
sąmoningumo lygį. Šeimų 
judėjimas nuolat žengia pir-
myn – pradedant pavienių 
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šeimų parama savo nariams, 
baigiant dalyvavimu psichi-
kos sveikatos sistemos kū-
rimo procese, visuotinėmis 
judėjimo nariams skirtomis 
švietimo programomis. Nors 
pasiekta milžiniškų laimė-
jimų, ateityje mūsų laukia 
daugybė iššūkių. Dr. M. 
Leggatt tyrimas parodė, jog 
yra ryškus skirtumas tarp 
asmenų, dalyvaujančių šeimų 
savipagalbos grupėse, bei 
asmenų, kurie tik naudojasi 
teikiamomis paslaugomis. 

Kita kliūtis, su kuria nuolatos 
susiduria šeimų judėjimas 
- neprofesionalus požiūris. 
Šiuo metu trūksta sveikatos 
priežiūros specialistams skir-
tų privalomų mokymo kursų 
apie paramos šeimai grupes 
ir jų vaidmenį terapijos 
procese. Mažai tikėtina, jog 
specialistai, stokodami tvirtų 
žinių apie šeimų grupių 
bei kitų asmenų teikiamą 
paramą, siūlys paciento ar-
timiesiems įsijungti į šeimų 
judėjimą. 
Kai kurie specialistai 
abejoja šeimų savipagalbos 
efektyvumu. Nors atskirtis 
tarp sveikatos priežiūros 
specialistų ir šeimų 
savipagalbos grupių 
yra sumažėjusi, išliko 
siena tarp profesionalų 
,,autoriteto“ ir šeimų 
narių asmeninės patirties. 
Pasaulinė šizofrenijos ir 
panašių sutrikimų draugija 
bei kitos organizacijos 
visame pasaulyje stengiasi 
į šį judėjimą įtraukti kuo 
daugiau narių.

Vienas iš sėkmingiausių 
būdų tą daryti – tai psichiat-
rijos konferencijų metu orga-
nizuoti simpoziumus ir tuo 
būdu ne tik pademonstruoti, 
bet ir parodyti psichiatrams 

priemones, kurių dėka 
savipagalba tampa efektyvi. 
Pastaruoju metu šis metodas 
buvo pritaikytas Pasauli-
niame psichiatrijos regionų 
kongrese, vykusiame 2003 m. 
Venesuelos sostinėje Karaka-
se. Konferencijos metu mūsų 
draugijai priklausanti organi-
zacija Alianza Latina surengė 
simpoziumą bei seminarus, 
kuriuos vedė žinomas psi-
chiatras Itzhav Levav. 

Kitas būdas integruotis į 
psichikos sveikatos sistemą 
- tai bendradarbiauti teikiant 
psichikos sveikatos prie-
žiūros paslaugas ir dalintis 
patirtimi, nes šeimos nariai 
iš savo patirties geriausiai 
žino, ko iš tiesų reikia. 

Šeimos, ilgą laiką dalyvavu-
sios šeimų judėjime, išmoko 
ne tik teikti aukščiausio lygio 
priežiūros paslaugas, bet ir 
puikiai pažino savo šalių pa-
galbos sistemų trūkumus bei 
gali pasiūlyti būdų, kaip juos 
pašalinti.

Būtent šeimų judėjimas pa-
skatino steigti nestacionarias 
globos įstaigas bendruome-
nėje. Kai kuriose šalyse šiam 
judėjimui priklausančios 
organizacijos išaugo, tapo 
įtakingos, įveikė visus sunku-
mus ir pradėjo teikti priežiū-
ros paslaugas nacionaliniame 
lygmenyje. Minėtos orga-
nizacijos pateikė daugybę 
paraiškų šalių vyriausybėms 
ir ėmė pirmauti teikdamos 
priežiūros paslaugas.

Viena iš tokių sėkmingai 
veikiančių organizacijų yra 
Rethink (Didžioji Britanija). 
Ji įkūrė nestacionarių globos 
įstaigų, kuriose gyvena apie 
1200 psichikos ligonių, tin-
klą. Jai priklauso 45 užim-
tumo centrai, kuriuos lanko 

apie 500 žmonių. Ši organi-
zacija taip pat įkūrė nemažą 
skaičių socialinių įmonių, 
kurios įdarbina neįgaliuo-
sius, bei 65 dienos centrus. 
Be to, ji skatina šeimų savi-
pagalbą nacionaliniu lygiu. 

Kai kurių didelių šeimų or-
ganizacijų niekada neviliojo 
galimybė teikti priežiūros 
paslaugas. Dėl nepakankamo 
psichikos sveikatos sistemos 
finansavimo, šeimų organi-
zacijos gali būti priverstos 
pradėti teikti būtiniausias 
paslaugas, nors tuo pasirū-
pinti privalo šalies vyriausy-
bė. Norint teikti atitinkamas 
psichikos sveikatos priežiū-
ros paslaugas, reikia, kad į šią 
problemą palankiai žvelgtų 
šalies vyriausybė. 

Šeimų organizacijos visame 
pasaulyje daro viską, ką gali, 
kad įtikintų šalių vyriausybes 
teikti visapusiškas sveikatos 
(taip pat ir psichikos) prie-
žiūros paslaugas. Tarp šių 
organizacijų minėtina NAMI 
(JAV) veikianti psichikos 
ligomis sergančiųjų sąjun-
ga), vykdanti kampaniją „Už 
Amerikos protą“. Ši organi-
zacija siekia įtraukti netradi-
cinius partnerius ir pasiekti, 
kad šalyje būtų teikiamos 
geros kokybės psichikos svei-
katos priežiūros paslaugos. 
Minėta organizacija skelbia, 
kad visuomenė vis dar nepa-
jėgi suvokti, kokios svarbios 
psichikos sveikatos priežiū-
ros paslaugos psichikos ligų 
profilaktikai. Organizacija
nuolat vykdo aktyvią lobisti-
nę veiklą.  

Ar visos Pasaulinės šizofre-
nijos ir panašių sutrikimų 
draugijai priklausančios 
organizacijos gali įsijungti įšį 
pasigėrėjimo vertą darbą?

Žmogus iš prigimties 
yra linkęs ieškoti į 
save panašių žmonių, 
pažįstančių jo gyvenimą 
ir problemas, greta 
kurių pasijustų gyvenąs 
,,normalų” gyvenimą. 
Štai čia ir yra šeimų 
judėjimo užuomazgos.

Savipagalba - tai parama šeimai
Šeimų judėjimo praeitis ir dabartis

Štai  ir išryškėja 
šeimų švietimo ir 
mokymo svarba: 
vienas iš maždaug 
dešimties asmenų, 
išėjusių šeimų 
organizacijos 
parengtą 
kursą, pareiškia 
norą padėti 
bendruomenei ir 
aktyviai įsijungti 
į joje vykdomas 
programas.

LSPŽGB Informacinis leidinys/ 2005 žiema Nr. 2

          VERTIMAI



3

Daugeliui iš jų tenka 
įveikti nemažai sunkumų 
tokią veiklą pradedant ir ją 
vystant. Narystę organiza-
cijose vertinant procentine 
išraiška, net didžiausiose 
organizacijose ji tesudaro 
apie 0,1% viso gyventojų 
skaičiaus. Štai vienas iš 
svarbiausių klausimų, į kurį 
tenka atsakyti: kaip užtikrin-
ti reikiamą narių ir savano-
rių skačių, kad organizacija 
būtų gausi ir pajėgi pasiekti 
savo tikslus?

Štai ir išryškėja šeimos 
švietimo ir mokymo svarba: 
vienas iš maždaug dešimties 
asmenų, išėjusių šeimų orga-
nizacijos parengtą mokymo 
kursą, pareiškia norą padėti 
bendruomenei ir aktyviai 
įsijungti į joje vykdomas 
programas. 

Apie JAV organizacijos 
NAMI programą „Šeima 
– šeimai“ rašyta mūsų 2003 
m. trečio ketvirčio informa-
ciniame leidinyje. Ši pro-
grama neįtikėtinai sėkmingai 
atkreipė šeimų dėmesį į 
NAMI veiklą - išaugo or-
ganizacijos narių skaičius 
JAV. Svarbus šios programos 
bruožas - jos priesakas ska-
tinti programoje apmokytus 
asmenis pačius vesti tolesnių 
programų mokymus. 

Kanados šizofrenijos bendri-
ja šiuo metu rengiasi pradėti 
panašią organizuotą šeimų 
mokymo programą. Be 
abejonės, reikia lėšų parengti 
programą ir tęsti mokymus. 

Tad neišvengiamai susi-
duriame su finansavimo,
būtino tęsti mūsų veiklą ir 
teikti paslaugas, problema. 
Gerai žinoma, kad šeimų or-
ganizacijoms nuolat trūksta 
finansinių išteklių.

Savipagalba - tai parama šeimai 
Šeimų judėjimo praeitis ir dabartis

Mūsų draugijos 2003 m. 
duomenimis, iš 16 Lotynų 
Amerikoje neseniai įkurtų 
šeimų organizacijų tik dvi 
įdėjo daugiau pastangų, kad 
gautų  finansavimą.

Nepaisant to, pati evangelinė 
savipagalbos prigimtis rei-
kalauja, kad būtų kuriamos 
naujos grupės. Štai ką sako 
Gavin Bird (Pietų Kvinslen-
do draugija, Australija): „Jei-
gu mes priimame paraišką 
steigti naują organizacijos 
skyrių, mums tenka morali-
nė atsakomybė už tai, kad šis 
skyrius turėtų reikalingų fi-
nansinių išteklių savo veiklai 
organizuoti“. 

Šiame straipsnyje bandyta 
kelti klausimus, svarbius 
Pasauliniam šeimų judėjimui 
bei jo nariams - tiek dide-
liems, tiek mažiems. Tinka-
mą atsakymą į juos galima 
rasti tik šalies, vietos ar 
bendruomenės lygiu. Svarbu, 
kad mūsų nariai žinotų, jog 
šios problemos nėra būdin-
gos vien kuriai nors atskirai 
sričiai, bet aktualios visam 
judėjimui. 

Straipsnyje nebuvo paliesti 
klausimai, susiję su žmogaus 
teisėmis ir psichikos sveika-
tos teise. Juos tikimasi aptarti 
vėlesniuose mūsų informaci-
niuose leidiniuose.
 

Chronologinė šeimų 
judėjimo schema
1965 m.

Japonijoje įsikuria viena iš 
pirmųjų šeimos organizacijų 
- Zenkaren organizacija.

1971 m.

Didžiojoje Britanijoje, kaip 
atsakas į laikraštyje „The
Times“ publikuotą šizofre-
nija sergančio berniuko tėvo 
laišką, įkuriama organizacija 
NSF. 

1979 m.

JAV pradeda veikti organiza-
cija NAMI.

1981 m. 

Organizacija NSF jau vienija 
daugiau nei 100 šeimų gru-
pių - savo narių.

1982 m.

Aštuonių šalių šeimų organi-
zacijų koalicija įkuria Pasau-
linės šizofrenijos ir panašių 
sutrikimų draugiją.

1988 m.

NAMI vienija daugiau nei 
600 šeimų grupių - savo 
narių.

1991 m.

Pasaulinė šizofrenijos ir 
panašių sutrikimų draugija 
padeda įsikurti pirmai šeimų 
grupei Meksikoje.

1992 m.

23 šeimų organizacijos iš 
19 Europos valstybių įkuria 
organizaciją EUFAMI - Eu-
ropos šeimų, globojančių 
psichikos ligomis sergančius 
asmenis, sąjungą.

1996 m.

Pasaulinė šizofrenijos ir 
panašių sutrikimų draugija 
padeda įsikurti šizofrenijos 
draugijoms Ugandoje ir 
Kenijoje.

1999 m.

Šeimų organizacijos Aasha 
ir Chennai (Indija) švenčia 
sėkmingo darbo dešimtmetį.

2000 m.

Šeimų organizacijų atstovai 
iš 30 valstybių susitinka 
Pasaulinės šizofrenijos ir 
panašių sutrikimų draugijos 
organizuotoje pasaulinėje 
konferencijoje Jeruzalėje.

2002 m.

Pasaulinė šizofrenijos ir pa-
našių sutrikimų draugiją įku-
ria Alianza Latina. Ją sudaro 
16 šeimų organizacijų iš 12 
Centrinės ir Pietų Amerikos 
šalių.

Versta iš: 
Family support through self-help 
– the family movement‘s past and 
future.

WFSAD Newsletter ,,World Fellows-
hip for Schizophrenia and Allied 
Disorders“, Third Quarter 2004.

WFSAD leidinys ,,Pasaulinė šizofre-
nijos ir panašių sutrikimų draugija“, 
2004 m. trečiasis ketvirtis.

Vertė: LIETUVOS SUTRIKUSIOS 
PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS 
BENDRIJOS  savanoriai.
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Šeimų, globojančių pagrindinėmis psichikos 
ligomis sergančius asmenis, švietimo svarba

Šeimos nariai taip pat jaučia 
socialinį susvetimėjimą bei 
stigmą. Pažymėtina ir didelė 
finansinė našta – dirban-
tis globėjas turi laikinai ar 
visam laikui atsitraukti nuo 
darbo ir globoti sergantįjį.

■ Šeimos nariai patiria ir 
kalba apie didelius sunku-
mus, kylančius dėl sergančio 
giminaičio priežiūros. Ne- 
paisant to, jie nėra įtraukiami 
į gydymo procesą ir jų rūpes-
čiai lieka neišgirsti. Nutolę 
nuo savo sergančio giminai-
čio, jie jaučia kaltę, stigmą, 
sunkumus ir baimę.

Šeimos nesupranta dauge-
lio dalykų: kodėl sergančio 
asmens elgesys yra keistas ir 
gąsdinantis; kodėl sergan-
tis asmuo neigia, kad jam 
kažkas negerai; kodėl jis 
nesutinka ir nenori vartoti 
vaistų ar gultis į gydymo 
įstaigą, ir kodėl labai dažnai 
pati šeima susilaukia kaltini-
mų tiek iš paties sergančiojo, 
tiek iš sveikatos priežiūros 
specialistų. Šeimoms turi 
būti teikiamas savalaikis, 
elementarus švietimas apie šį 
skausmingą ir ilgai trunkantį 
psichikos ligos poveikį tiek 
sergančiajam, tiek jo šeimos 
nariams.

Kas įtraukiama į  psichikos 
švietimą?

Šeimai susidūrus su jau iš-
vardintais sunkumais reikia 
konkrečios informacijos apie 
ligos diagnozę, atskirų simp-
tomų reikšmę, žinių apie 
psichikos ligos priežastis ir 
pasekmes. Šeima turi suvokti 
ligos prigimtį ir eigą, žinoti, 
kad psichikos liga sergantieji 
gali pasveikti ir yra sėkmin-
gai gydomi. Kuo daugiau 
šeima ir draugai žino, tuo 
mažiau jie linkę kaltinti ser-

Gyvenimas susidūrus su 
psichikos liga

Jūsų mylimo žmogaus, 
šeimos nario ar draugo 
psichikos liga įtakoja ir visus 
jį supančius asmenis. Tai 
liečia ir Jus bei kitus šeimos 
narius: vienus daugiau, kitus 
– mažiau. 

Pirmasis ligos pasireiškimas 
ar etapas dažnai liūdina, nes 
nežinote, kas atsitiko ar kaip 
padėti sergančiajam. Ligonis 
gali pasakyti ar padaryti 
pačių keisčiausių dalykų arba 
tiesiog būti pernelyg sukrės-
tas ir todėl nepajėgus spręsti 
paprasčiausių problemų.

Nuo to laiko Jūs daug suži-
nojote, gal ir toliau mokotės. 
Galbūt nuo pat pradžių jūsų 
supratimas  apie ligą buvo 
neteisingas. Tikėtina, kad ir 
dabar norėtumėte gauti dau-
giau informacijos, nes Jums 
trūksta žinių; norėtumėte 
būti kantresni ar užduoti 
gydytojui daugiau klausimų. 
Tikriausiai spėliojate - ar 
ligos pasireiškimas buvo tik 
laikinas nelengvas etapas; ar 
normalu jausti kaltę bei gėdą; 
ar buvo galima ką nors pada-
ryti, kad šito būtų išvengta. 

Visi šie rūpesčiai, jausmai 
ir abejonės yra natūralūs. 
Bet iš kur gauti atsakymus? 
Psichikos sveikatos specialis-
tai padeda šeimoms spręsti 
šias problemas naudodami 
terapiją, vadinamą psichikos 
švietimu. 

Kas yra psichikos 
švietimas?

Psichikos švietimas – tai 
procesas, kurio metu su 
sergančiuoju ar jo šeimos 
nariu diskutuojama ir jam 
perteikiamos žinios, pa-
dedančios pasiekti gydymo 

ir reabilitacijos tikslus. Jo 
metu mokoma, kaip spręsti 
iškilusias problemas, kaip 
iš anksto atpažinti atkryčio 
požymius, kad reikalingas 
gydymas būtų savalaikis bei 
suteiktas iki prasidedant 
krizei ar jai kartojantis. Už-
mezgus dialogą kinta asmens 
požiūris, įsitikinimai ir  
tolesnis elgesys.

Ar švietimas būtinas?

Taip, štai keletas priežasčių:

■ Šeima – svarbus paramos 
šaltinis sergančiam jos 
nariui. Vakaruose nuo 50 
iki  80 % žmonių, sergančių 
šizofrenija ir panašiomis 
psichikos ligomis, gyvena 
kartu arba palaiko pastovius 
santykius su jį globojančiu 
šeimos nariu. Indijoje be-
veik visi sergantieji gydomi 
šeimose. 

■ Šeimos nariai geriausiai 
pažįsta ligonį, tačiau dažnai 
jiems pritrūksta elementarių 
žinių apie ligą – jos diagnozę, 
simptomus, įvairius gydymo 
būdus, ligos priežastis ir pro-
gnozes. Jiems taip pat trūksta 
žinių apie psichikos sveikatos 
išteklius ir globos vadybos 
strategiją.

■ Šeimos nariai (dažnai tėvai 
ir motinos, kurių nemaža 
dalis yra vyresnio amžiaus) 
taip pat turi ribotas finan-
sines galimybes, bet dažnai 
atlieka svarbiausią vaidmenį 
besirūpinant savo sergančiu 
giminaičiu bei mažiau laiko 
gali skirti savo asmeniniams 
poreikiams.

■ Šeimos nariai paprastai turi 
susitaikyti su jiems tenkan-
čiu globėjo vaidmeniu ir juos 
apimančiu nerimu. Ligos 
simptomai didina įtampą 
bei išsiskyrimo tikimybę. 

Jo metu mokoma, 
kaip spręsti iškilusias 
problemas, kaip iš 
anksto atpažinti 
atkryčio požymius, kad 
reikalingas gydymas būtų 
savalaikis bei suteiktas 
iki prasidedant krizei ar 
jai kartojantis. Užmezgus 
dialogą, kinta asmens 
požiūris, įsitikinimai ir  
tolesnis elgesys.

LSPŽGB Informacinis leidinys/ 2005 žiema Nr. 2

          VERTIMAI

Psichikos švietimas 
- tai procesas, 
kurio metu su 
sergančiuoju ar 
jo šeimos nariu 
diskutuojama ir 
jam perteikiamos 
žinios, padedančios 
pasiekti gydymo 
ir reabilitacijos 
tikslus.
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Šeimų, globojančių pagrindinėmis psichikos 
ligomis sergančius asmenis, švietimo svarba

nustatyta, kad žymiai mažiau 
atkryčių patirta toje grupėje, 
kuriai buvo taikomas psichi-
kos švietimas nei toje, kur 
buvo vartojami vien vaistai.

Štai kiti teigiami psichikos 
švietimo rezultatai - aktyves-
nis dalyvavimas profesinėje 
reabilitacijoje bei mažesnės 
gydymo išlaidos. Be to, 
šeimos švietimas padeda 
mažinti nerimą, stigmą, 
izoliaciją ir suteikia viltį. 

Versta iš: 
The importance of Family Educa-
tion for Caregivers of people with 
major mental illness, dr. Mathew 
Varghese & Isabel Paul, National 
institute of Mental Health and Ne-
urosciences (NMHANS), Bangalore 
(India).

COMPENDIUM OF ABSTRACTS 
AND ARTICLES. Sixth Biennial 
Conference of World Fellowship for 
Schizophrenia and Allied Disorders 
(WFSAD) hosted jointly with AAS-
HA, Chennai (INDIA). Theme: „THE
POWER OF THE FAMILY MOVE-
MENT - SHARING THE KNOW-
LEDGE“, 2–4 November, 2004.

STRAIPSNIŲ IR SĄVOKŲ VA-
DOVAS. Šeštoji dvimetė Pasaulinės 
šizofrenijos ir panašių sutrikimų 
draugijos konferencija  tema: ,,ŠEI-
MŲ JUDĖJIMO JĖGA – DALIJIMA-
SIS ŽINIOMIS“, 2004 m.,  lapkričio 
2-4 d. rengta kartu su AASHA, 
Chennai (INDIA).

Vertė: LIETUVOS SUTRIKUSIOS 
PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS 
BENDRIJOS savanoriai

gantį giminaitį ar save. 

Šeimoms reikia žinoti, 
kodėl vartojami konkre-
tūs vaistai, koks šių vaistų 
šalutinis poveikis, kokios 
gali būti nustatyto gydymo 
režimo nesilaikymo prie-
žastys bei pasekmės, kaip 
iki minimumo sumažinti 
atkryčio tikimybę, kokios 
yra ambulatorinės bei šeimai 
teikiamos paslaugos, pra-
dėjus gydytis ambulatoriškai. 
Šeimoms būtinos žinios apie 
ligos profilaktiką bei tam
reikalingus įgūdžius. Jos 
mokomos bendrauti ir įveikti 
sunkumus, kad prireikus 
gebėtų tinkamai pasielgti.                                       
Kokią įtaką tai daro?          
Šeima yra svarbus informaci-
jos, bendradarbiavimo ir pa-
ramos šaltinis. Šis švietimas 
padeda atremti sergančiojo 
šeimai mestus kaltinimus ir 
skatina jos narius aktyviai 
dalyvauti gydymo procese, 
mažina sielvartą, sąmyšį ir 
nerimą, kurį išgyvena jos 
nariai. Į šį švietimą taip pat 
įtrauktos įvairios programos 
ir mokymai (kaip spręsti 
problemas), skirti padėti 
šeimoms, draugams ir/ar 
globėjams tinkamai elgtis su 
sergančiuoju.

Ką šeimos laimi?

Turėdami daugiau žinių apie 
ligą šeimos nariai geriau su-
vokia jos prognozę, gydymą 
skatinančius ir trikdančius 
faktorius bei vaistų varto-
jimo svarbą ir privalumus. 
Aktyviai stebimi ir aprašomi 
ankstyvieji atkryčio požy-
miai. Šeimoms padedama 
suprasti, kad įtempta namų 
atmosfera gali skatinti ar pa-
laikyti ligos simptomus. 

Geriau pažindami ligą, 
šeimos nariai gali tapti 

nusimanančiais ir savimi pa-
sitikinčiais gydymo proceso 
dalyviais. Jeigu globėjai jau-
čiasi vertinami kaip svarbūs 
pagalbininkai, jie aktyviau 
įsitraukia į gydymo procesą.

Gilesnis ligos pažinimas 
įtakoja šeimos narių nuosta-
tas ir lūkesčius, susijusius su 
liga ir artimuoju. Tai gerina 
jų bendravimą, tarpusavio 
santykius bei santykius su 
sergančiuoju. Tada šeimos 
nariai jaučiasi pajėgūs 
sėkmingiau įveikti ligą, mat 
žino, ko galima tikėtis, ir 
tam ruošiasi. Šeimos gali 
numatyti ir prisitaikyti prie 
ilgalaikių emocinių ir elgesio 
sunkumų. Gautos žinios 
padeda šeimos nariams pa-
žvelgti į situaciją iš šalies ir 
pradėti keisti savo gyvenimą. 
Jie išmoksta valdyti krizes, 
pasinaudoti kitomis prieina-
momis pagalbos priemonė-
mis - dėl to pagerėja šeimos 
narių savijauta. 

Kiek tai efektyvu?

Patirtis ne kartą parodė, kad 
dėl šeimos psichikos švieti-
mo sumažėjo ligos atkryčių, 
sunkumų, dažniau naudo-
jamasi prieinama pagalba. 
Todėl šeimos psichikos 
švietimas ir parama jai pri-
pažįstami kaip geriausi būdai 
gydyti šizofreniją. Išsamios 
studijos rodo, kad vienuolika 
ar daugiau individualių psi-
chikos švietimo seansų buvo 
žymiai efektyvesnis būdas 
išvengti atkryčio nei vien tik 
vaistų vartojimas. Trum-
palaikis grupinis psichikos 
švietimas taip pat buvo efek-
tyvus būdas, užkirsti kelią 
atkryčiui ar pakartotiniam 
hospitalizavimui (per viene-
rius metus). Apibendrinant 
atliktų bandymų rezultatus, 

          VERTIMAI

Gautos žinios 
padeda šeimos 
nariams pažvelgti 
į situaciją iš šalies 
ir pradėti keisti 
savo gyvenimą. Jie 
išmoksta valdyti 
krizes, pasinaudoti 
kitomis 
prieinamomis 
pagalbos 
priemonėmis - dėl 
to pagerėja šeimos 
narių savijauta.

Geriau pažindami 
ligą, šeimos nariai gali 
tapti nusimanančiais 
ir savimi pasitikinčiais 
gydymo proceso dayviais. 
Jeigu globėjai jaučiasi 
vertinami kaip svarbūs 
pagalbininkai, jie 
aktyviau įsitraukia į 
gydymo procesą. Tada 
jie jaučiasi  pajėgūs 
sėkmingiau įveikti ligą.
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SSGG (Stiprybė - Silpnybė - Galimybė - Grėsmė)
                                    analizė
Stiprybė: Ši didelė, vieninga, paramą šeimai teikianti organizacija gali sulaukti tokių 

visuomenės simpatijų bei palaikymo, jog net privers valstybės institucijas ją 
išgirsti.

Silpnybė: Bijodamos socialinės stigmos tik nedaugelis šeimų įsijungia į paramos šeimai 
grupę, o įsijungusios šeimos neturi finansinių išteklių ar reikiamo patyrimo 
valdyti ir plėtoti grupę.

Galimybė: Pagalba nedrąsioms šeimoms įveikti jų sąmonėje slypinčius barjerus - ideali 
terpė skleisti sąmoningumą ir kovoti su stigma.

Grėsmė: Užkulisiniai žaidimai dėl valdžios (tarp globėjų; globėjų ir specialistų; pačių 
specialistų) kelia sumaištį bei nukreipia nuo tikrųjų tikslų. 

Stiprybė: Globėjai, besirūpinantys asmeniu, turinčiu psichikos negalią, dažniausiai 
būna pasišventę ir nesavanaudžiai.

Silpnybė: Nesavanaudžius globėjus sunku rasti, nes jie paprastai jau turi savo globotinių, 
šeimą ar patiria finansinių sunkumų.

Galimybė: Parodyti, kokios sėkmės gali sulaukti šeimų paramos grupės, dalyvavusios 
paramos programose, šeimų susitikimuose ir lankiusios atskiras šeimas.

Grėsmė: Sunku nesusierzinant atsakyti į klausimą: „Ką jūsų organizacija duos mano 
psichikos liga sergančiam giminaičiui?“ .

Stiprybė: Visada kas nors tave išklausys ir supras.
Silpnybė: Šeimos paprastai giliai slepia stigmą, kurią patys sieja su psichikos liga. 
Galimybė: Dalintis bendromis ar specifinėmis problemomis ir pasinaudoti kitų 

patirtimi.
Grėsmė: Sužinojus apie psichikos liga sergantį giminaitį, kitiems šeimos nariams 

(kuriems „viskas gerai“) gali sumažėti tikimybė susituokti ar įsidarbinti. 

Stiprybė: Bendras tikslas skatina bičiulystę ir vienybę tarp žmonių, turinčių panašių 
problemų.

Silpnybė: Retas globėjas yra pajėgus prisiimti aktyvias pareigas, todėl pagrindinį darbą  
  metų metais atlieka tie patys asmenys. 
Galimybė: Įvesti rotacijos principą, įtraukiant naujus žmones skirtingoms užduotims 

vykdyti, tikintis, kad bent keletui iš jų pavyks išsilaikyti ilgesnį laiką.
Grėsmė: Užkulisiniai žaidimai dėl įtakos sėkmingiau veikiančiose šeimų 

organizacijose.

Stiprybė: Specialistai daugiau dėmesio skirs ir geriau reaguos į šeimų organizacijos, o ne 
į individualius pasisakymus.

Silpnybė: Paramos šeimai grupė gali atsidurti „juodajame“ psichikos sveikatos priežiūros 
specialisto sąraše.

Galimybė: Siekdami pažangos šeimos bei specialistai gali dirbti kartu.
Grėsmė: Padidėjęs sąmoningumas ir ligų pažinimas, įgyjamas per paramos šeimai 

programą, neretai tampa požiūrių dėl gydymo ir reabilitacijos išsiskyrimo 
priežastimi.

A SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities - Threats) Analysis, Family Support Organization.
AASHA. AN ALLIANCE FOR THE MENTALLY ILL. Family support. August – October 2004. 

SSGG (Stiprybė – Silpnybė – Galimybė – Grėsmė) analizė, Paramos šeimai organizacija.
ŽMONIŲ, SERGANČIŲ PSIHIKOS LIGOMIS,  SĄJUNGA. Parama šeimai. 2004 m. rugpjūtis – spalis.

Vertė: LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS savanoriai

          VERTIMAI

Pagalba 
nedrąsioms 
šeimoms įveikti 
jų sąmonėje 
slypinčius barjerus 
- ideali terpė skleisti 
sąmoningumą ir 
kovoti su stigma.

PARAMOS ŠEIMAI ORGANIZACIJA

Bendras tikslas skatina 
bičiulystę ir vienybę tarp 
žmonių, turinčių pana-
šių problemų.
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          VERTIMAI

Depresija yra skaudi tikrovė. Tai krizė, tačiau tuo pat metu jei suvoksime, kaip ją ištverti ir kaip 
siekti išgijimo, krizė gali būti mūsų didesnės laisvės akstinu.

Depresija, kaip jau esme ją apibūdinę, yra užslėpto sielvarto, kurio ištakos siekia ankstyvąją 
mūsų vaikystę, išryškėjimas mūsų sąmonėje. Tos užslėptos kančios lemia daugelį mūsų nuo-
statų, nors to ir nesuvokiame. Jos trukdo mums būti laisviems, yra tarsi didžiulė sunkenybė, 
užgriuvusi mūsų širdis, tarsi nuodai kraujuje. Ateina diena, kai pradedame geriau suprasti, su 
pasibaisėjimu suvokti šį vidinį skausmą, ir jis būna tarsi užkratas, virstąs pūliniu. Tada galime 
įvardyti šią ligą, atsekti jos kilmę ir rasti būdą, kaip išgyti.

Kai depresija tampa akivaizdesnė ir labiau pripažinta kaip tokia, ji gali mus veikti kaip tikro 
širdies išlaisvinimo paskata, tai įpareigoja mus stabtelėti ir pažvelgti į tai, kas yra tikrai svarbu 
mūsų asmeniniame gyvenime ir gyvenime apskritai, tai padeda mums apčiuopiamai priartėti 
prie giliojo mūsų poreikio, meilės bei širdžių bendrystės poreikio – ir, antra vertus – prie mūsų 
baimių jų atžvilgiu. Tai padeda mums suprasti, kad virš ir anapus visų žmogiškųjų santykių 
mes galime gerti iš visatos ir gyvenimo šaltinio.

Žvilgsnis anapus depresijos
Jean VANIER      KNYGYNUOSE

Depresija

Dauguma žmonių jaučiasi 
prislėgti tam tikrais savo 
gyvenimo tarpsniais, tačiau 
yra asmenų, kurie šiuos 
jausmus išgyvena intensy-
viau ir ilgesnį laikotarpį.

Ši depresijos rūšis taip papra-
stai ,,nepasitraukia“, visai 
nepadeda skatinimai ,,pra-
linksmėti“ ar ,,susiimti“.

Tačiau esama vilties. 

Depresija - tai būsena, kuri 
gali būti gydoma. Gydytojas 
gali paskirti vaistus ar terapi-
ją – arba derinti viena ir kita.

Svarbu ieškoti pagalbos.

Atkreipti dėmesį į šiuos 
simptomus:

▪ Prislėgta nuotaika – di-
džiąją dienos dalį, kiekvieną 
dieną.

▪ Nuotaikos svyravimai 
– vieną akimirką pakili, kitą 
prislėgta.

▪ Energijos stoka ir prarastas 
susidomėjimas gyvenimu.

▪ Irzlumas ir neramumas.

▪ Sutrikęs miegas – miegama 
per daug arba per mažai.

▪ Ženklus svorio praradimas 
ar priaugimas.

▪ Nevertumo ir kaltės jaus-
mas.

▪ Sunkumas susikoncentruo-
ti ir aiškiai mąstyti.

▪ Mintys apie mirtį ir savi-
žudybę.

Kas yra depresija:

▪ Depresija yra liga - kaip ir 
diabetas ar širdies ligos.

▪ Depresija yra liga, kuri 
paliečia visą kūną, ne tik 
mintis.

▪ Depresija yra liga, nuo 
kurios per savo gyvenimą 
kenčia kas penktas žmogus.

▪ Depresija yra pagrindinė 
alkoholizmo, narkomanijos 
ar kitų priklausomybių prie-
žastis.

▪ Depresija yra liga, kuri 
daugiau nei 80% atvejų yra 
sėkmingai gydoma.

▪ Depresija - tai liga, kuria 
sergama nepriklausomai 
amžiaus, rasės, ekonominės 
grupės ir lyties. Moterys ser-
ga depresija dukart dažniau 
nei vyrai.

▪ Mažiausiai pusė žmonių, 
sergančių šia liga, negauna 
tinkamo gydymo.

▪ Negydoma depresija yra 
pagrindinė savižudybių prie-
žastis.

▪ Po širdies ligų depresija yra 
antroji, dėl kurios žmonės 

negali atvykti į darbą Ame-
rikoje.

▪ Sunki depresija yra svar-
biausia neįgalumo priežastis.

Kas nėra depresija:

▪ Depresija nėra kažkas, dėl 
ko turėtų būti gėda.

▪ Depresija nėra tas pat, kas 
jaustis ,,žydru“ ar ,,apačioje“.

▪ Depresija nėra charakterio 
trūkumas ar silpnos asmeny-
bės požymis.

▪ Depresija nėra ,,nuotaika“, 
iš kurios asmuo gali tiesiog 
,,ištrūkti“ (ar jūs galite žmo-
gaus paprašyti išsivaduoti 
iš diabeto ar aukšto kraujo 
spaudimo?)

▪ Daugelis sveikatos draudi-
mo tiekėjų depresijos galu-
tinai nepripažįsta kaip ligos. 
Daugelis sutinka padengti tik 
50% gydymo kainos...

                   www.world-schizophrenia.orgVersta iš:
Vertė: Kristina Jašinauskaitė

JEAN VANIER - Kanados generalgubernatoriaus sūnus, buvęs Kanados Karališkojo karinio jūro laivyno karininkas, paskui filosofijos
profesorius. 1964 m., priėmęs du suaugusius žmones su proto negalia kartu gyventi vienuose namuose, pradeda ARKOS bendruomenę 
(šiuo metu jau gyvuoja 115 bendruomenių 30 pasaulio šalių, penkiuose kontinentuose). 1971 m. kartu su Marie-Helene Mathieu įkūrė 
Tikėjimo ir Šviesos judėjimą. 1997 m. Jonas Paulius II jam įteikė Pauliaus VI apdovanojimą. Jean Vanier taip pat apdovanotas Prancūzi-
jos Garbės legiono ordinu.
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I SEMINARAS (2005 09 07)

SEMINARŲ MEDŽIAGA

2002 m. kartu su psichi-
kos sveikatos specialistais 
parengėme ,,Savižudybių 
prevencijos programą Tel-
šių regione 2002-2006m.“ 
Keletas šios programos nuo-
statų įtraukta į 2003-2006m. 
Valstybinę savižudybių 
prevencijos programą. 

2002-2003 m. rengtuo-       
se mokymuose dalyvavo 103 
įvairių rajono įstaigų bei 
organizacijų atstovai. Skaity-
tos dešimtys paskaitų darbo 
kolektyvuose, tėvų susirinki-
muose, mokyklose.

2002-2003 m. vykdyta post-
vencija 5 šeimose, kuriose 
įvyko savižudybės.

2003 m. Vilties linijos darbo 
laikas prailginamas iki 69 
val. per savaitę. Dalyvau-
jame darbo biržos viešųjų 
darbų programoje – pro-
jekte ,,Psichologinių krizių 
prevencija“. Vaikų ir jaunimo 
psichologinis centras dirba 
kiekvieną darbo dieną 8-20 
val. - besikreipiančius iš-
klauso ir informaciją suteikia 
socialinis konsultantas.

Vilties linijos skambučių 
statistika:

Viso sulaukta 2920, iš jų 
24 asmenys išgyveno gilią 
psichologinę krizę, 22 mąstė 
apie savižudybę, 3 skambino 
bandymo žudytis metu, 9 
– anksčiau bandę žudytis.

Rezultatai:

▪ VJPC klientų skaičius per 7 
metus išaugo 15 kartų!

▪ 2003 m. savęs pažinimo 
paskaitose, seminaruose, psi-
chologinės pagalbos konsul-
tacijose dalyvavo 2200 vaikų 
ir suaugusiųjų.

▪ Pirmieji tarpžinybinio ben-
dradarbiavimo daigai.

2004-2005 m. projekto 
rėmėjai:

▪ Valstybinis Psichikos svei-
katos centras;

▪ Telšių darbo birža;

▪ Telšių raj. Savivaldybė;

▪ Socialinių įstaigų priežiū-
ros it audito departamentas 
prie SADM;

▪ SADM infrastruktūros 
plėtros programa.

Nerimą keliančios prob-
lemos:

▪ Laimėtas konkursas infras-
truktūros plėtrai, bet nesame 
tikri, kad bus suteiktas finan-
savimas visą parą veiksian-
čiam krizių centrui;

▪ Nesame tikri, kad sukur-
ta sistema bus išsaugota ir 
plėsis.

Viltys ir lūkesčiai

▪ Tikimės, kad savivaldybė 
padengs svarbiausias admi-
nistracines išlaidas;

▪ Viliamės, kad vyriausybė 
ras galimybių skirti numaty-
tą finansavimą savižudybių
prevencijai.

Projekto prioritetai

▪ Metinis savanorystės indė-
lis - 54 240 Lt;

▪ 8 metų nuoseklaus darbo 
patirtis;

▪ LTPPTA priežiūra ir pa-
laikymas;

▪ Nuostatos dirbti bendra-
darbiaujant;

▪ Projektas yra ilgalaikis ir 
tęstinis;

▪ Nuosekliai dirbame, kad 
Telšiuose įsikurtų krizių 
centras.

2004 m. intensyvios pre-
vencinės veiklos kaime 
rezultatai:

▪ Apmokyti kaimų seniūnijų 
darbuotojai,  su jais palaiky-
tas ryšys - rasti 5 asmenys su 
aukšta savižudybės rizika.

▪ Rezultatai:

2003 m. - 34 savižudybės;

2004 m. - 27 savižudybės;

2005 m. (8 mėn.) - 27 savi-
žudybės.

Nacionalinės psichologinės 
pagalbos telefonu linijos:

▪ Jaunimo linija – 8 800 
28888

I-V  16.00 – 07.00, VI-VII 
visą parą;

▪Vaikų linija – 8 800 11111

I-VI  11.00 – 21.00

▪Moksleivių linija – 8 800 
23300

I-VII  15.00 – 21.00

▪Rusakalbių linija – 8 800 
77277

▪Pagalbos moterims linija 
- 8 800 66366

I-V  16.00 – 21.00

▪ Vilties linija suaugusiems 
– 8 800 60700

Dirba 20 val.per parą: I-VII  
10.00 - 06.00

Psichologinės pagalbos 
telefonu privalumai:

■ Paslaugos priimtinumas 

ir patogumas – nemokami 
pokalbiai fiksuoto ryšio,
Omnitel ir Bites tinkluose.

■ Įvestos nacionalinės linijos 
– patogu klientui.

■ Konfidencialumas ir anoni-
miškumas.

■ Labiau prieinama informa-
cija apie paslaugas.

■ ,,Vilties linijos“ skam-
bučių analizė rodo, kad 
daugiausia besikreipusių 
asmenų vargino šios pro-
blemos:

■ Vienišumas (42 %)

■ Nepasitikėjimas savimi (37 
%)

■ Sunkumai darbe (24 %)

■ Skyrybos (16 %)

■ Santykiai šeimoje – tarp 
sutuoktinių, partnerių, su 
vaikais (27 %)

■ Santykiuose iškylantys sun-
kumai (su vaikinu, mergina, 
bendraamžiais) (26 %)

■ Finansiniai sunkumai      
(14 %)

■ Savirealizacijos problemos 
(8 %)

Psichologinė pagalba ir 
informacija internetu

JPPC - ,,Draugo laiškai“

Vaikų telefono linija - ,,Klau-
sučio šalis“

LTPPTA veiklos perspekty-
va:

▪ VILTIES LINIJA dirbs visą 
parą (iki 2006-04-01...???)

▪ Rusakalbių linijoje – gali-
mybė skambinti iš mobiliųjų 
telefonų.

▪ Numatoma didinti galimy-
bę prisiskambinti į VL ir JL.

Savižudybių prevencija Telšių rajone. Lietuvos 
telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų 
asociacijos vykdoma veikla 

Iš ciklo ,,NĖRA SVEIKATOS 
BE PSICHIKOS SVEIKATOS“

Vanda BENAITIENĖ, Telšių vaikų ir jaunimo psihologinio centro vadovė, psichologė 
(vandos@email.lt)
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Kodėl vykdoma paauglių 
suicidų prevencija?

▪ Paauglystė - tai amžius, 
kai išauga suicidinio elgesio 
dažnis.

▪ Tai amžius, kai išauga 
predisponuojančių faktorių 
dažnis.

▪ Bandymai žudytis šiame 
amžiuje – savižudybės rizika 
ateityje.

Ką žinome apie paauglių 
savižudišką elgesį?

▪ Tai seniai žinomas reiški-
nys.

Prancūzijoje 1867-1875 m. 
m. nusižudė 482 nepilname-
čiai.

Prūsijoje 1884-1898 m. m. 
nusižudė 936 vaikai ir pa-
augliai.

▪ Dėsningumai panašūs 
įvairiose šalyse.

Savižudybių paplitimas:

▪ 1-2 savižudybės 100 tūkst. 
gyventojų 10-14 m. vaikų 
grupėje.

▪ Savižudybių dažnis auga 
iki 20-24 m. grupėje.

▪ Lietuvoje (1999 m.):

15-19 m. grupėje 23,2 / 
100.000

20-24 m. grupėje > 40 / 
100.000

Nemirtini bandymai žudytis:

▪ 1 mirtinai savižudybei 
tenka iki 100 nemirtinų 
bandymų žudytis.

▪ Žudytis bandė 2,2 % Olan-
dijos, 8 proc. JAV, Norvegijos 
paauglių.

▪ Daugiau nei 15 % paauglių 
rimtai panavo savižudybę.

▪ Apie 30 %  galvojo apie 

savižudybę.

1998 m. Lietuvoje:

▪ 1,8 %  paauglių bandė 
žudytis.

▪ Daugiau nei 10 % rimtai 
planavo savižudybę.

▪ Apie 30 %  galvojo apie 
savižudybę.

Savižudybės priežastys:

▪ Retai tėra vienintelė prie-
žastis.

▪ Savižudybės rizikos fakto-
riai.

▪ Savižudubę išprovokavę 
įvykiai.

Socialinės priežastys (K. 
Hawton):

▪ Pasikeitimai socialinėje 
aplinkoje.

▪ Palankesnis požiūris į 
savižudybę.

▪ Dažniau vartojami vaistai 
ir narkotikai.

Savižudybės rizikos faktoriai:

▪ 90 % atvejų - psichikos su-
trikimai: depresija, elgesio/
asmenybės sutrikimai, pikt-
naudžiavimas alkoholiu/nar-
kotikais, nerimo sutrikimai.

▪ Praeityje buvę bandymai 
žudytis.

▪ Šeimos faktoriai: savižudiš-
kas elgesys šeimoje, psichi-
kos ligos, nepilna šeima, 
nepriežiūra.

▪ Psichologinės/asmenybi-
nės savybės: impulsyvumas, 
agresyvus elgesys, savęs 
nuvertinimas, atsiribojantis 
elgesys, bendravimo ir pro-
blemų sprendimo įgūdžių 
stoka ir kt.

▪ Seksualinė, fizinė ir/ar
emocinė prievarta, smurtas.

▪ Homoseksuali patirtis/
orientacija.

Savižudybę 
išprovokuojantys įvykiai:

▪ Tarpasmeniniai konfliktai
su tėvais ar bendraamžiais.

▪ Atlikti nusikaltimai/prasi-
žengimai.

▪ Mokymosi problemos.

▪ Iki 1/3 atvejų – be provo-
kuojančių įvykių.

▪ Savižudybę paskatinantys 
jausmai: pyktis, beviltišku-
mas, laukimo nerimas.

▪ Ko siekiama: išvengti/pa-
sišalinti iš nemalonios situa-
cijos, būti kartu su mirusiu 
asmeniu, atkeršyti, pakeisti 
tarpasmeninius santykius, 
susilaukti dėmesio.

Prevencija

Pirminė prevencija – visai 
populiacijai:

▪ Savižudybės priemonių 
prieinamumo ribojimas.

▪ Masinės informacijos prie-
monių švietimas.

▪ Psichologinės pagalbos 
telefonu linijos.

▪ Atvejų radimas mokant 
moksleivius.

▪ Tiesioginis atvejų nusta-
tymas.

Antrinė prevencija:

▪ Specialistų mokymas 
geriau atpažinti ir gydyti 
depresiją, išgyventi suicidinę 
krizę.

▪ Adekvatus gydymas 
– ,,nesižudymo kontraktas“, 
psichoterapija, adekvati psi-
chofarmakoterapija, kontak-
tas su tėvais/globėjais.

Įvertinimas:

▪ Tikslas – nustatyti trumpa-
laikę (pakartotinės)  savi-
žudybės riziką ir pasirinkti 
gydymo/pagalbos taktiką.

▪ Įvertinti savižudybę  išpro-
vokuoti galinčius faktorius 
socialinėje aplinkoje.

▪ Įvertinti psichikos būklę ir 
esamus psichikos sutrikimus.

Prevencija

Stacionarinis gydymas:

▪ Indikuotinas jeigu:

Aiškiai išsakomi suicidiniai 
ketinimai, apgalvotos/pa-
ruoštos priemonės, elgiamasi 
impulsyviai ar agresyviai, 
nepakankama priežiūra 
namuose, ambulatorinis 
gydymas nedavė pageidauja-
mų rezultatų, praeityje buvo 
rimtų bandymų žudytis.

Stacionarinį gydymo etapą 
baigiant rekomenduojama 
įsitikinti, kad:

▪ Iš namų pašalintos galimos 
savižudybės priemonės.

▪ Yra suaugęs žmogus, kuris 
rūpinsis paaugliu.

▪ Susitarta dėl konsultacijos 
pas psichiatrą ambulatorinėje 
grandyje.

Tretinė prevencija (postven-
cija) – bandžiusiųjų žudytis 
gydymas:

▪ Principai tie patys kaip 
gydant didelės savižudybių 
rizikos grupei priklausančius 
paauglius.

▪ Būtina bendradarbiauti  
siekiant užtikrinti tęstinumą.

Paauglių savižudiško elgesio prevencija
Darius LESKAUSKAS, vaikų-paauglių psichiatras, medicinos mokslų daktaras 
(dleskauskas@yahoo.com)

I SEMINARAS                                             
(2005 09 07)
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Atvejo vadyba apima 
visuomeninį ir 
privatų sektorius, 

daugelį disciplinų. Social-
iniai darbuotojai tradiciškai 
akcentuoja asmenį aplinkoje 
ir siekia panaudoti aplinkos 
resursus. Socialinio darbuo-
tojo pagalba patekusiam į 
krizę jaunuoliui yra susijusi 
su gydymu, socialinio darbo 
programomis ir agentūros 
patirtimi. Socialiniam dar-
buotojui rūpi, kaip padėti 
ugdyti jaunuolių ir šeimos 
socialinę kompetenciją, ir 
padidinti aplinkos jautrumą. 
Štai svarbiausias social-
inio darbuotojo klausimas: 
„Kaip aplinkos kokybė 
įtakoja jaunuolio ir šeimos 
elgesį?“ Jis turi įvertinti 
jaunuolio aplinkos resursus 
ir iš jos gaunamą paramą, 
įstatymus bei politiką, kuri 
gali suteikti galimybes ir 
nustatyti ribas (LeCroy, 
1992). Atvejo vadyba apima 
ir terapinę intervenciją, 
ir bendruomenės resursų 
koordinavimą. White (1986) 
išskiria 6 žingsnius:

1. Atvejo radimą;                                                    
2. Įvertinimą;                                           
3.Globą, paslaugų planavimą;                                           
4. Koordinavimą;                   
5. Tolesnį tyrimą, gilinimąsi;                      
6. Pakartotiną įvertinimą.

Taikant šiuolaikinį atvejo va-
dybos modelį svarbiausia yra 
tikslas. Loomis (1988) skiria 
tris atvejo vadybos tikslų 
tipus: (1) socialinį, (2) globos 
ir (3) sociomedicininį. 

1. Socialiniais tikslais siekia-
ma gero žmonių gyvenimo 
bendruomenėje.  Daugiau 
stengiamasi užtikrinti para-
mą nei pasirūpinti sveikatos 
priežiūra, bandoma taip 
įgalinti klientus, kad jiems 
daugiau neprireiktų atvejo 

vadybos. 

2. Siekiant svarbiausio 
- globos - tikslo, remia-
masi tradiciniu medicinos 
modeliu, artimu atvejo 
vadybai, dažnai siejamo su 
apsaugos funkcija. Atvejo 
vadybos programos tikslas 
yra taip kontroliuoti paslau-
gų teikimą, kad resursai būtų  
efektyviausiai panaudojami. 

3. Siekiant sociomedicininio 
tikslo, dėmesys nukreipia-
mas į klientą,  jau esantį 
pavojuje.  Atvejo vadybos 
programomis siekiama ap-
saugoti pažeidžiamą (jautrią) 
populiaciją nuo papildomų 
problemų ir atstatyti pusiaus-
vyrą. Atvejo vadyba gali būti 
vykdoma namuose, ilgalaikės 
globos aplinkoje, gydymo 
centruose, globos namuose 
ir t. t.

Atvejo vadybos modeliai 
skiriasi atsižvelgiant į atvejo 
vadybininko atliekamus 
vaidmenis. Weil (1985) 
nuomone, atvejo vadybi-
ninkai vienu metu atlieka 
keletą vaidmenų: problemų 
atskleidėjo ir sprendėjo, ad-
vokato, brokerio, planuotojo, 
bendruomenės organizato-
riaus, ribų kūrėjo, įvertintojo, 
konsultanto, bendradarbio, 
koordinatoriaus, patarėjo, 
operatoriaus. Atvejo vadybą 
gali atlikti socialinis darbuo-
tojas, slaugytojas, gydytojas, 
psichologas ar specialistų 
komanda. Kai kuriuos atvejo 
vadybos modelius naudoja 
savanoriai, globėjai.

Atvejo analizė

Į socialinę darbuotoją krei-
pėsi 25 metų mergina. 

Klientės problema – gyveni-
mo prasmės krizė, savižu-
dybės grėsmė, probleminiai 

santykiai su vyrais. Meilės, 
priklausomybės troškimas. 

Anot Viktoro Franklio savi-
žudybės motyvai labai dažnai 
glūdi skriaudoje. Paklausus, 
ką jautė savižudybės vyk-
dymo metu, klientė atsakė: 
“skriaudą, kad netekau tėvų”. 

Kaip teigia Irvinas Jalomas, 
patenkinamam socialiniam 
santykiui atsirasti trukdo 
konfliktiniai jausmai, susiję
su artimumu. Egzistencinė 
izoliacija kyla dėl neperžen-
giamos prarajos tarp klientės 
ir kitų žmonių. Ši izoliacija 
reiškia dar fundamentalesnę 
izoliaciją – individo atskir-
tumą nuo pasaulio. Viena iš 
Irvino Jalomo pacienčių pa-
tirdavo periodiškus panikos 
priepuolius, apimdavusius ją 
tuomet, kai iškildavo grėsmė 
jos santykiams su dominuo-
jančiu kitu asmeniu. Tada 
ji jausdavosi visiškai viena 
šiame pasaulyje. Mūsų apta-
riama klientė taip pat bijojo 
vienatvės.

Pagalbos plano rengimas

 Tikslas - sumažinti savižu-
dybės riziką, padedant klien-
tei susivokti savo pasaulyje.

a) Klientei siūlomas už-
imtumas grupėje - norima 
suteikti jai galimybę mo-
kytis užmegzti bei išlaikyti 
socialinius santykius su 
kitais žmonėmis bei atitrauk-
ti nuo pastovių minčių apie 
savižudybę. Klientei siūloma 
lankyti baseiną ir dalyvauti 
programoje “Užimtumo 
centras psichikos problemų 
turinčiam jaunimui”.  Šiuo 
projektu siekiama stiprin-
ti 14–29 metų jaunuolių 
psichikos sveikatą, gerinti jų 
gyvenimo kokybę; didin-
ti  socialinį aktyvumą ir 
savarankiškumą,  mažinti 

psichologinių krizių grėsmę; 
padėti pozityviai keisti mąs-
tymą ir jausmus. Tikslui pa-
siekti buvo taikomos įvairios 
grupių terapijos priemonės: 
muzikos, dailės, literatūros 
terapija, ergoterapija, asmens 
higienos, konfliktų valdymo
mokymai, baseinas.

b) Klientei siūlomi pokalbiai 
su socialine darbuotoja. Po-
kalbių metu būtų aptariamos 
santykių su priešinga lytimi, 
netekties, savižudybės, dar-
bo, šeimos, gėdos, skriaudos, 
meilės ir nevilties temos. (Jos 
blogos savijautos priežastis 
yra neviltis, kylanti iš baimės 
likti vienai.) Empatiškas, dė-
mesingas klausymasis - pa-
grindinė socialinės darbuo-
tojos naudojama technika. 
Ji stengtųsi sudaryti klientei 
tinkamas sąlygas atsiverti; 
pokalbių metu bandytų at-
skleisti, jog tai, kas klientei 
gyvenimo duota, daro ją 
vienintelę ir nepakartojamą 
– iš malonumų siekiančių 
bei po barus besitrankančių 
bendraamžių išsiskiriančią 
gilesniu mąstymu, kuriuo ji 
didžiuojasi. Vadovaudama-
si V. Franklio teorija (kuo 
sunkesnis gyvenimas, tuo jis 
prasmingesnis, nes sudaro 
sąlygas žmogui vykdyti savo 
misiją) drįstu teigti, kad 
klientės gyvenimo aplin-
kybės, tėvų netektis daro ją 
unikalią, vienintelę, nepakar-
tojamą ir įdomią (ji prisipa-
žino bijanti būti neįdomi). 
Dirbdama su šiuo atveju 
socialinė darbuotoja atliko 
konsultantės ir koordinatorės 
vaidmenis. Grupėje dalyvavo 
įvairių problemų turintys 
asmenys. Tai padėjo klien-
tei naujai pažvelgti į savo 
gyvenimą, praturtino nauja 
patirtimi. 

Socialinio darbuotojo vaidmuo dirbant su 
jaunuoliais psichikos sutrikimų ir savižudybių 
srityje: atvejo analizė

Polina ŠEDIENĖ, KMU Slaugos ir rūpybos katedros dėstytoja (polinai@delfi.lt)

I SEMINARAS                                             
(2005 09 07)
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Nuo 2005 m. sau-
sio mėn. bendrija 
„Giedra“ pradėjo 

vykdyti pagalbos namuose 
programą, kurios tikslas 
- sukurti vieną iš alternatyvų 
psichoneurologiniams 
pensionatams, padėti 
psichikos liga sergančiam 
žmogui visuomenėje ir savo 
namuose jaustis saugiai, su-
laukti paramos ir palaikymo.
Programoje dirba 3 žmonės, 
gaunantys atlyginimą (380 
litų) ir 4 bendrijos savano-
riai, kuriems yra kompen-
suojamos transporto išlaidos.
Buvo numatyta per metus 
į programą įtraukti iki 100 
neįgalių žmonių. Šiandien 
pagalba namuose  teikiama 
tik 38 žmonėms - iki metų 
pabaigos tepajėgtume 
įtraukti dar 10 asmenų. Buvo 
numatyta 3 mėn. dirbti su 
neįgaliais žmonėmis - atvesti 
juos į dienos centrus ir tuo 
užbaigti pagalbą namuose. 
Tačiau praktiškai beveik 
visiems asmenims šios 
pagalbos namuose nutraukti 
negalime - tada susiauri-
name jos apimtis.

Kokios pagalbos reikia 
žmonėms, turintiems 
psichikos negalią: 

▪  Bendravimo (iš 38 žmonių 
- 34);

▪ Pagalbos atlikti buities dar-
bus namuose (29 žmonėms);

▪ Teisininko paslaugų (8 
žmonėms);

 ▪  Namų tvarkymo, atlieka-
mo tik programos darbuoto-
jų (3 žmonėms);

▪ Maisto pagaminimo, tik 
programos darbuotojų (1 
žmogui).

Kiekvienas atlyginimą 
gaunantis programos dalyvis 

dirba 16-18 val. per savaitę-
daugiausia poilsio dienomis 
bei po pietų ir vakarais.

Keletas efektyvios pagalbos 
pavyzdžių:

▪ Virš 40 metų moteris - bu-
vusi medicinos sesuo, turinti 
II negalios grupę,  gyvenanti 
su paaugle dukra. Išsisky-
rusi. Vyras išvykęs, moka 
alimentus (120 litų). Tėvams 
mirus brolis mėgino padaryti 
ją neveiksnia ir pasisavinti 
jos butą. Dėl to vyko du 
teismai. Moterį ėmė kamuoti 
paniška baimė. Priepuolių 
metu negali būti viena. Labai 
netvarkinga - bute prikrauta 
nereikalingų senų daiktų. 
Teikta ši pagalba: su moteri-
mi bendrauta, ji supažindin-
ta su netoliese gyvenančia  
panašių problemų turinčia 
bendrijos nario šeima, jai pa-
dėta sutvarkyti butą. Panikos 
priepuolių metu raminama, 
išvedama pasivaikščioti. Ją 
konsultavo teisininkas, kuris 
ir toliau rūpinasi buto iš-
keitimo reikalais. 2-3 kartus 
per savaitę moteris pradėjo 
lankyti dienos centrą, daly-
vavo vasaros poilsio stovyk-
loje. Įtraukimas į programą 
davė gerų rezultatų - moteris 
tapo daug ramesnė, pagerėjo 
dėmesys,  pradėjo pati susi-
tvarkyti su buities darbais. 
Kartu su ja nueita į darbo 
biržą. Jau mėnuo, kai ji (1/4 
etato) dirba valytoja. Pripa-
žįsta, kad dirbti visu krūviu 
dar būtų sunku. Su ja toliau 
palaikomas ryšys, domimasi 
jos problemomis, kartą per 
savaitę ją aplanko savanoriai. 
Bendrauta ir su jos broliu. 
Pagerėjo jų santykiai: brolis 
ją ėmė globoti. Likusi pro-
blema - motinos ir dukros 
bendravimas.  Dukra nuolat 
prašo iš mamos pinigų. 

Motiną tai erzina. Kitokio 
bendravimo tarp jų beveik 
nėra. Dukrai reikalinga psi-
chologo pagalba.

▪ Beveik 50 metų moteris. 
Psichikos liga serga apie 20 
metų. Netekus darbo, jos 
būklė labai pablogėjo. Gulėjo 
ligoninėje. Buvo depresiška. 
Pradėjo piktnaudžiauti alko-
holiu. Gyvena viena. Brolis 
gyvena Vilniuje, tačiau turi 
savo šeimą ir seserimi mažai 
tesidomi. Moterį vargina 
vienišumo jausmas, ypač 
išeiginėmis dienomis - tada 
ir pradeda vartoti alkoholį. 
Lankė ir baigė savanorių kur-
sus. Šiuo metu lanko darbo 
biržos organizuojamus virėjų 
kursus. Turbūt bus įdarbinta. 
Moteriai ir toliau reikia ben-
dravimo, pagalbos atliekant 
buities darbus. Ypač svarbu 
pasirūpinti jos užimtumu 
laikotarpiais, kai pagilėja 
depresija. Daugiausia su ja 
bendraujama išeiginėmis 
dienomis.

▪ Motina (80 metų) ir dukra 
(50 metų) gyvena kartu. Dėl 
psichikos ligos dukra turi I 
negalios grupę. Joms reikia 
įvairios pagalbos: apskalbti, 
paruošti maistą, padėti duk-
rai pavalgyti, sutvarkyti butą. 
Galbūt norėdama patikrinti 
programos darbuotojų 
sąžiningumą, buto šeimi-
ninkė palieka besimėtančius 
pinigus, kitus daiktus... Kartą 
paprašė sutvarkyti butą. Na-
muose buvo likusi tik dukra. 
Programos  darbuotoja 
drauge su savanore betvarky-
damos išmetė tuščias vaistų 
dėžutes ir kitas iš pažiūros 
nereikalingas smulkmenas. 
Tarp šiukšlėmis palaikytų 
daiktų buvo ir plastelino 
gumulėlis. Grįžusi namo, 
buto šeimininkė prisipažino, 

kad šiuo plastelinu buvo 
apklijuota daugiau nei 10 
auksinių žiedų (jų vertė - virš 
1000 Lt) Surasti nepavyko. 
Nuostolius iš dalies atlygino 
programos darbuotoja. Pa-
galba tęsiama.

Išvados:

1. Pagalbos namuose nu-
traukti negalima - tik suma-
žinti jos apimtį. Žmogus turi 
būti globojamas;

2. Sudaryti programoje dir-
bantiems žmonėms parei-
gybines instrukcijas (reko-
mendacijas ir kitas taisykles). 
Suteikti galimybę parinkti 
klientus teritoriniu principu 
ir atsižvelgti į  asmeninį su-
derinamumą;

3. Daliai negalią turinčių  
žmonių teikiamas paslau-
gas galima apibūdinti kaip 
patarnavimo paslaugas. Pir-
miausia, tai žmonės, sulaukę 
70 ir daugiau metų. Jiems 
netaikoma psichosocialinė 
reabilitacija, jiems tereikia  
padėti gyventi. Suvokiame, 
kad ateityje jų būklė tik blo-
gės - jų nei įdarbinsime, nei 
atstatysime įgūdžius. Tokių 
žmonių šiuo metu turime 4 
(apie 10 procentų).

4. Teikiant pagalbos namuo-
se paslaugas, pirmiausia rei-
kia suvokti kliento poreikius 
ir asmeninius pageidavimus 
- tada pagalba bus efektyvi.

5. Pagalbos namuose paslau-
gos yra reikalingos žmo-
nėms, turintiems psichikos 
negalią.  Lyginant su kitomis 
paslaugomis, jos yra efekty-
vios.  Iš 38 programoje da-
lyvaujančių neįgalių žmonių 
2 jau įdarbinti. Tai nemažas 
pasiekimas! Bendrijoje sava-
norių kursus baigė 8 žmonės.
Jiems ši programa yra gera 
proga pradėti praktinį darbą.

Pagalbos namuose organizavimas

Auksė ANDRIŪNIENĖ, Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijos ,,Giedra“ pirminin-
kė (bgiedra@erdves.lt )

II SEMINARAS                                             
(2005 10 13)
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SEMINARŲ MEDŽIAGABendruomenės nuomonės formavimas teikiant 
nuoseklią ir visapusišką pagalbą psichikos negalią 
turintiems asmenims bei jų šeimos nariams

Sonata VERŠELIENĖ, Anykščių PSC soc. darbuotoja, LSPŽGB Anykščių skyriaus pirmininkė          
(aps@res.lt)

III SEMINARAS                                             
(2005 11 29)

Bendruomenės švietimas

Dažnai psichikos sutrikimų 
turinčių asmenų integracijai į 
visuomenę trukdo visuome-
nės nepasirengimas priimti 
šiuos žmones. Teigiama, kad 
būtina šviesti visuomenę, 
ugdyti toleranciją, tačiau 
šie teiginiai dažnai taip ir 
lieka retoriniai. Kovojant su 
neigiamomis nuostatomis, 
svarbus vaidmuo tenka 
visuomenės informavimo 
organizacijoms, galinčioms 
padėti išsklaidyti vyraujantį 
mitą ir šviesti visuomenę 
(aiškinant psichikos sutriki-
mų priežastis, paplitimą bei 
poveikį), taip pat skatinti ap-
linkinių tolerantišką požiūrį 
ir elgesį. 

Todėl labai svarbu, kad 
specialistų pagalba būtų 
efektyvi. Kaip rodo praktika, 
nemaža dalis darbuotojų, 
(ypač rajonuose) stokoja 
kompetencijos, o  tiems, 
kurie jos turi, reikalingas 
profesinis palaikymas, tobu-
linimasis. 

Asmeniui, kenčiančiam dėl 
psichikos sutrikimų, itin 
svarbus bendruomenės pa-
laikymas. Tačiau šiuo metu 
mūsų rajone bendruomenių 
nariai dar neturi pakankamai 
žinių apie  psichikos sutriki-
mus, jų priežastis bei pasek-
mes, dar jaučiama labai stipri 
psichikos ligų stigmatizacija, 
trukdanti psichikos ligo-
niams sėkmingai integruotis 
į bendruomenės gyvenimą.

Bendruomenės švietimo 
tikslai  

▪ Informuoti visuomenę apie 
psichikos sveikatos sutriki-
mų prevenciją ir gydymą bei 
socialinį darbą su psichikos 
sutrikimų turinčiais asme-
nimis.

▪ Mažinti psichikos su-
trikimų turinčių asmenų 
diskriminaciją, suteikiant 
žinių sveikatos priežiūros, 
socialinės paramos sistemų 
specialistams ir bendruome-
nių nariams.

Poveikio grupės

Susiduriant su sveikatos prie-
žiūros, socialines paslaugas 
teikiančiais specialistais bei 
bendruomenių nariais, pa-
aiškėja, kad jie mažai žino 
apie psichikos sutrikimų 
turinčių asmenų problemas, 
gyvenimo kokybę, jų psicho-
socialinę reabilitaciją.

Švietėjiškas–mokomasis 
darbas organizuojamas, 
įtraukiant aktualiausias klau-
sytojų grupes:

1. Socialinius darbuotojus, 
mokyklų darbuotojus, me-
dikus, teikiančius socialines 
paslaugas asmenims su 
psichikos negalia, ir ben-
druomenių atstovus;

2. Psichikos negalią turinčius 
asmenis;

3.Psichikos negalią turinčių 
asmenų tėvus (globėjus) bei 
kitus šeimos narius.  

Pagalbą teikiantys specia-
listai (medikai, socialinių 
paslaugų teikėjai) ir ben-
druomenių nariai dažnai 
prisipažįsta nesugebantys 
bendrauti, suprasti psichikos 
sutrikimų turinčius žmones. 
Todėl šiame projekte numa-
toma imti šviesti visuomenę 
pradedant nuo žmonių, kurie 
tiesiogiai susiduria su šia 
problema.          

Psichikos neįgaliųjų at-
metimas

Psichikos neįgaliųjų at-
metimas visuomenėje yra 
giliai įsišaknijusi problema. 

Dažnai apsiribojama tik me-
dikamentiniu gydymu, arba 
šie žmonės tiesiog patalpi-
nami į psichoneurologinius 
pensionatus. Dėl izoliacijos, 
bendruomenėje patiriamo 
atstūmimo, priklausomybės 
nuo medikamentų, nedarbo 
bei kasdienybės monotonijos 
šiuos žmones lydi depresija, 
bejėgiškumo jausmas, padi-
dėjusi savižudybės rizika, jie 
pradeda vartoti narkotikus, 
alkoholį. Prielaidos savižu-
dybei kaip tik atsiranda tada, 
kai sutrikdoma žmonių so-
cialinė integracija-harmonija 
tarp individo ir jo socialinių 
sąlygų, kai suyra optimalūs 
socialiniai ir emociniai su 
kitais bendruomenės nariais 
siejantys ryšiai.

Problemą spręsti padė-
tų sėkminga šių žmonių 
psichosocialinė integracija 
į  visuomenę. Tam būtina 
sukurti tinkamas psichoso-
cialinės reabilitacijos sąlygas, 
įsteigiant bendruomenės 
psichosocialines  komplek-
sines paslaugas teikiantį 
centrą. Šiuo metu šalyje 
veikia Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos 
bendrijos įkurti užimtumo 
kambariai, kurie padeda 
struktūrizuoti šių žmonių 
kasdienį gyvenimą, planuo-
ti laisvalaikį, sėkmingiau 
integruotis visuomenėje bei 
jaustis visaverčiu jos nariu. 

Pasiūlymai

▪ Švietėjiškas mokomasis 
darbas su bendruomenės 
nariais organizuojant įvairias 
konferencijas-seminarus; 

▪ Įvairių straipsnių, kurie 
padėtų mažinti žmonių 
su psichikos sutrikimais 
stigmatizaciją, publikavimas 
spaudoje;

▪ Sėkminga psichosocialinė 
integracija visuomenėje;

▪ Būtų idealu, jei psichikos 
ligonių gydymas ir psichoso-
cialinė reabilitacija vyktų tuo 
pačiu metu arba netrukus 
vienas po kito;

Sprendžiant aktualias visuo-
menės psichikos sveikatos 
problemas, būtina skirti ypa-
tingą dėmesį į mokymus apie 
sveikatą bei sveikos gyven-
senos ugdymą mokyklose, 
darbo vietose, ligoninėse ir 
bendruomenėse. 

Tarp kitų sveikatos mokymo 
proceso prioritetų svarbu 
pabrėžti: 

▪ Sveikos mitybos principų 
propagavimą;

▪ Tabako ir alkoholio žalą;

▪ Psichikos sveikatą silpni-
nančius veiksnius; 

▪ Lėtinių neinfekcinių, 
širdies ir kraujagyslių ligų, 
rizikos veiksnių slopinimą;

▪ Bendradarbiavimą.

Seniūnijose, mokyklose ir ki-
tose organizacijose dirbantys 
socialiniai darbuotojai turi 
imtis veiklos, kuri motyvuo-
tų klientus aktyviai dalyvauti 
atgaunant prarastus kasdie-
nio gyvenimo gebėjimus.

Socialinis darbuotojas turi: 
▪ Būti aktyvus ir aktyvinti 
kitus ieškodamas finansinių
galimybių plėsti psichikos 
sveikatos veiklą, atitinkančią 
vartotojų poreikius (pvz., 
rašyti projektus, suaktyvinti 
verslininkus, įtraukti ben-
druomenės narius);

▪ Ieškoti galimybių plėsti 
centro patalpas užimtumui 
bei ieškoti įvairesnių, pa-
trauklesnių ir kliento porei-
kius atitinkančių veiklų. 
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parengti socialinis darbuoto-
jas ir slaugytoja.

▪ Prie geriatrinių skyrių 
įsteigti specializuotas lovas 
sergantiems demencija ir 
specializuotus skyrius  slau-
gos ir palaikomojo gydymo 
ligoninėse.

▪ Kurti dienos centrus, kurie 
yra būtina gydymo bei prie-
žiūros plano dalis.

Savitarpio pagalbos grupės 
yra reali pagalba ligonių 
artimiesiems. Tačiau to ne-
pakanka. Jiems reikalinga 
profesionali psichologinė 
pagalba. Pagalba slaugyto-
jams turėtų tapti gydymo 
programos dalimi. Savitarpio 
pagalbos grupės turėtų veikti 
kiekvienoje poliklinikoje ar 
psichikos sveikatos cen-
tre, kad šia pagalba galėtų 
pasinaudoti kuo daugiau 
žmonių. 

Noriu paprašyti  psichikos 
sveikatos centrų vadovus pa-
skatinti  artimuosius susibur-
ti. Bendra veikla, mokymasis 
iš kitų padeda geriau slaugyti 
savo artimuosius. Jeigu Alz-
heimerio klubai bus visuose 
miestuose ir miesteliuose 
ir mes aktyviai ginsime 
sergančiųjų Alzheimerio liga 
ir kitomis demencijomis bei 
jų slaugytojų interesus, tikrai 
pasieksime daugiau.

reikia atlikti nemažai bran-
gių tyrimų, ligonį testuoti, 
stebėti, surinkti duomenis iš 
aplinkinių. 

Mano manymu, norint pa-
gerinti padėtį, reikėtų prie 
geriatrinių skyrių įkurti 
atminties klinikas, kurio-
se pacientai būtų tiriami 
naudojant standartizuotą 
diagnostikos priemonių 
paketą. Tai leistų efektyviau 
diagnozuoti demencijas, 
įvertinti dementiškų ligonių 
poreikius, paskirti gydymą 
ir sudaryti ligonio prie-
žiūros planą. Dabar ligo-
nio gydymas dažniausiai 
baigiasi ligos diagnozavimu. 
Tokiems ligoniams turėtų 
būti pravedamos atminties 
treniruotės, teikiama psicho-
loginė reabilitacija, pagalba 
ir palaikymas įveikiant savo 
veiklos susilpnėjimą. Alz-
heimerio liga nėra išgydo-
ma. Kadangi nėra išvystyto 
gydymo ir slaugos institucijų 
tinklo, slaugos našta gula ant 
ligonio artimųjų pačių. Nu-
statyta, kad daugiau nei pusė  
slaugytojų (kurių dauguma 
moterys) serga depresija ir 
patys naudoja vaistus. 

Siekiant pagerinti sergan-
čiųjų ir jų artimųjų gyve-
nimo kokybę, reikia kurti 
socialinių paslaugų sistemą 
remiantis principu: žmogus 
kuo ilgiau turi gyventi savo 
namuose. Norint tą pasiekti, 
reikia:

▪ Prie savivaldybių organi-
zuoti tarnybas, kurios teiktų 
kompleksinę socialinę pagal-
bą sergantiems Alzheimerio 
liga ir kitomis demencijo-
mis. Paslaugas turėtų teikti 
darbui su Alzheimerio liga 
darbui su Alzheimerio liga 
ir kitomis demencijomis ser-
gančiais asmenimis specialiai 

Nėra tikslių duomenų, 
kiek Lietuvoje yra 
žmonių, sergančių 

Alzheimerio liga ir kitomis 
demencijomis. Remiantis 
kitų šalių duomenimis, 
galima teigti, kad Lietuvoje 
demencija serga apie 31 000 
asmenų.  

Kauno Alzheimerio klubas 
įregistruotas 2001 m. Tokie 
klubai yra Alytuje Vilniuje, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. 
2003 m. vasario mėn. buvo 
įkurta Lietuvos Alzheimerio 
ligos asociacija.

Klubo tikslas - savo veikla 
padėti sergantiems demen-
cijomis, jų slaugytojams 
bei šeimos nariams gyventi 
pilnavertį gyvenimą; siekti, 
kad jie gautų visapusišką 
informaciją apie ligą, jos 
gydymo būdus; organizuoti 
narių tarpusavio pagalbą; at-
stovauti sergančiųjų intere-
sams Lietuvos Respublikos 
socialinės globos, sveikatos 
apsaugos, socialinio drau-
dimo, labdaros įstaigose ir 
organizacijose.

Pagrindinės problemos, su 
kuriomis susiduria ligoniai 
ir jų artimieji:

Liga diagnozuojama vėlai 
ir toli pažengusios stadijos. 
Taip yra dėl daugelio prie-
žasčių. Visų pirma, visuo-
menei trūksta informacijos 
apie ligą. Dažnai pats ligonis, 
jo artimieji ir,  kaip bebūtų 
liūdna, dalis šeimos gydytojų 
atminties sutrikimus vertina 
kaip  normalų senėjimą 
lydintį reiškinį - į gydytojus 
kreipiamasi per vėlai.  Alz-
heimerio liga per vėlai diag-
nozuojama dar ir dėl to, kad 
ją diagnozuoti nėra lengva. 
Norint tiksliai nustatyti ligą 
bei atskirti ją nuo kitų ligų, 

Pagalba sergantems Alzheimerio 
liga - galimybės ir problemos

Vida DANIENĖ, Kauno Alzheimerio klubo 
pirmininkė (www.alzheimer.lt)

III SEMINARAS                                             
(2005 11 29)

Bendruomenė turėtų 
padėti  psichikos sveikatos 
problemų turinčiam 
asmeniui suvokti, kad ji 
pasirengusi jam padėti...                 

Bendruomenės 
pagalba ir 
nukreipimas pas 
specialistus tikrai 
nebus žmogaus 
teisių pažeidimas... 
Bendruomenė 
turėtų informuoti 
pagalbos 
reikalingus asmenis 
apie psichiatrinę, 
socialinę, 
psichologinę 
pagalbą teikiančias 
organizacijas.
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1. Kauno apskrities 
gyventojų psichikos sveika-
tos būklė

Psichikos sveikatos sutriki-
mams bei ligoms vienodai 
svarbią įtaką turi biologiniai 
(amžius, lytis, ligos), psicho-
loginiai (dėmesys, intelek-
tas, emocijos) ir socialiniai 
(skurdas, nedarbas, naujos 
technologijos, žiniasklaida, 
globalizacija) veiksniai. 
Konkrečiame regione ir ap-
linkoje gyventojų psichikos 
sveikatos būklę nulemia šių 
veiksnių deriniai ir kom-
pleksinis jų poveikis. Kokia 
situacija Kauno apskrityje?

Ligotumas psichikos ligomis 
mūsų apskrityje, kur gyvena 
penktadalis Lietuvos gyven-
tojų, yra didžiausias: ketvir-
tadalis Lietuvoje registruotų 
sergančiųjų psichikos ligomis 
– Kauno apskrities gyvento-
jai. Iš jų 2/3 – Kauno miesto 
gyventojai. 2004 metais (lygi-
nant su  2003 metais) Kauno 
apskrityje ligotumo rodiklis 
šiek tiek padidėjo ir siekė  
3576 atvejus 100000 gyv.

Sergamumas psichikos ligo-
mis Kauno apskrityje 2004 
metais (lyginant su 2003 me-
tais) šiek tiek padidėjo ir iš-
augo iki 296 naujų psichikos 
ligų atvejų 100000 gyventojų. 
2004 m. Kauno apskrities 
gyventojų sergamumo psi-
chikos ligomis rodikliai buvo 
didesni už Lietuvos vidurkį. 
2004 metais Kauno apskrity-
je didžiausias sergamumas ir 
ligotumas psichikos ligomis  
užfiksuotas Kauno mieste
(atitinkamai 391 ir 4607,5).

Viena iš sunkiausių psichikos 
ligų – šizofrenija. Ja Kauno 
apskrityje serga apie 0,5 
proc. gyventojų (įvairiose 
šalyse šia liga serga nuo 0,2 

iki  2 proc. gyventojų). Ser-
gamumas šizofrenija Kauno 
apskrityje 2004 metais (ly-
ginant su 2003 metais) šiek 
tiek padidėjo ir siekė 15,7 
naujų atvejų 100000 gyven-
tojų. Ligotumas šizofrenija 
praėjusiais metais (lyginant 
su 2003 metais) taip pat šiek 
tiek padidėjo ir siekė 485,3 
atvejų 100000 gyv. Kauno 
apskrities gyventojų serga-
mumo ir ligotumo šizofreni-
ja 2004 metais rodikliai buvo 
šiek tiek didesni už Lietuvos 
vidurkį (atitinkamai 10,7 ir 
469,6). Didžiausias serga-
mumas šizofrenija Kauno 
apskrityje 2004 metais 
užfiksuotas Kauno mieste
(20,7), didžiausias ligotumas 
– Kaišiadorių rajone (582,8). 

Pagal savižudybių paplitimą 
Lietuva užima vieną pirmųjų 
vietų pasaulyje. Savižudybių 
skaičius, tenkantis 100000 
gyventojų, yra apie du kartus 
didesnis negu daugelyje 
išsivysčiųsių šalių ir 2004 
metais siekė 40,2 savižudybės 
100000 gyv. Kauno apskri-
ties gyventojų savižudybių 
skaičius praėjusiais metais 
siekė 36,3 / 100000 gyv. 
Kauno apskrityje stebimi di-
deli teritoriniai mirtingumo 
nuo savižudybių rodikliai:                             
2004 metais didžiausias sa-
vižudybių skaičius, tenkantis 
100000 gyv., užfiksuotas
Birštone (74,9), Prienų rajo-
ne (57,3) ir Kėdainių rajone 
(52,4), mažiausias – Kauno 
mieste (25,4).   

Sergamumas priklausomybės 
ligomis Kauno apskrityje 
2004 metais padidėjo nuo 
38,2 iki 56,1 naujų atvejų 
100000 gyventojų. Ligotu-
mas priklausomybės ligomis 
praėjusiais metais (lyginant 
su 2003 metais) Kauno ap-

skrityje šiek tiek sumažėjo ir 
siekė 2742,2 atvejo 100000 
gyv. (Lietuvos vidurkis 
– 2004,2). Didžiausias serga-
mumas priklausomybės ligo-
mis Kauno apskrityje 2004 
metais užfiksuotas Raseinių
rajone (154,8), didžiausias 
ligotumas – Kauno mieste 
(3606,3).

Sergamumas alkoholinėmis 
psichozėmis Kauno apskri-
tyje 2004 metais (lyginant 
su 2003 metais)  padidėjo 
ir siekė 22,8 naujų atvejų 
100000 gyventojų. Ligotu-
mas alkoholinėmis psichozė-
mis praėjusiais metais Kauno 
apskrityje išaugo nuo 83,5 iki 
108 atvejų 100000 gyventojų 
ir buvo didesnis nei Lietuvos 
vidurkis (81,5). Didžiausias 
sergamumas alkoholinėmis 
psichozėmis Kauno apskri-
tyje 2004 metais užfiksuotas
Raseinių rajone (92,4), di-
džiausias ligotumas – Kauno 
rajone (208,1). 

Sergamumas narkomanija 
ir toksikomanija Kauno ap-
skrityje 2004 metais padidėjo 
nuo 2,6 iki 10 naujų atvejų 
100000 gyventojų (Lietuvos 
vidurkis – 12,3). Ligotumas 
narkomanija ir toksikomani-
ja praėjusiais metais Kauno 
apskrityje padidėjo nuo 70,3 
iki 79,5 atvejų 100000 gyv. 
(Lietuvos vidurkis – 146,3). 
Didžiausias sergamumas 
narkomanija ir toksikoma-
nija Kauno apskrityje 2004 
metais užfiksuotas Kauno
mieste (15), didžiausias 
ligotumas – taip pat Kauno 
mieste (108).

Henrikas G. ČEIDA, Kauno apskrities gydytojas (agt@kaunas.aps.lt)
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2.Psichikos ligomis 
sergančiųjų sveikatos 
priežiūra

2.1. Pirminė sveikatos prie-
žiūra

Pirminę ligonių, sergančių 
psichikos ligomis, sveikatos 
priežiūrą Kauno apskrityje 
pagal savo kompetenciją 
vykdo:

- virš 430 bendrosios prakti-
kos (šeimos) gydytojų1, kurie 
aptarnauja 76 proc. Kauno 
apskrities gyventojų;

- 11 psichikos sveikatos 
centrų2, iš kurių du - Kai-
šiadorių ir Raseinių Psichi-
kos sveikatos centrai - yra 
atskiri juridiniai asmenys 
(Lietuvoje tokių centrų yra 
16) ir 9 – Pirminės sveikatos 
priežiūros centrų padaliniai 
(Lietuvoje tokių – 49). Vals-
tybinio Psichikos sveikatos 
centro duomenimis, 2005 m. 
sausio 1 d. Kauno apskrity-
je veikiančiuose Psichikos 
sveikatos centruose dirbo 51 
psichiatras, 25 psichologai, 
35 slaugos specialistai ir 28 
socialiniai darbuotojai. 

- slaugos ir palaikomojo 
gydymo ligoninės.

2.2. Antrinio ir tretinio lygio 
psicjhikos sveiatos priežiūra

Antrinio ir tretinio lygio am-
bulatorinės ir stacionarinės 
psichikos sveikatos priežiū-
ros paslaugos teikiamos Kau-
no medicinos universiteto 
klinikų Psichiatrijos klinikoje 
(85 lovos), tik antrinio lygio 
- Žiegždrių psichiatrijos li-
goninėje (444 lovos), Kauno 
apskrities ligoninės padali-
nyje - Psichiatrijos ligoninėje 
(315 lovų), Kauno apskrities 
Priklausomybės ligų centre 
(18 lovų), Kėdainių ligoni-
nėje (23 lovos). Iš viso 2004 

metų pabaigoje staciona-
rinei psichiatrijos pagalbai 
teikti Kauno apskrityje buvo 
naudojamas 885 lovų fondas. 
Tai 24,3 proc. viso Lietuvos 
šio profilio lovų fondo ir
14 proc. bendro apskrities 
lovų fondo, arba 1,3 lovos 
/1000 gyv. Stacionarų darbas 
tampa vis intensyvesnis: 
2004 metais gydėsi 8324 pa-
cientai (51 pacientu daugiau 
nei 2003 metais), užfiksuota
264,8 tūkst. lovadienių (12 
tūkst. lovadienių mažiau nei 
2003 metais), vidutiniškai 
pacientas tokiame skyriuje 
gydėsi 32 dienas (1,5 dienos 
trumpiau nei 2003 metais).

2.3. Problemos

Ne visi PSC turi juridinį 
savarankiškumą;

Aptarnaujamų teritorijų pri-
skyrimas; 

Nevienodos sąlygos priva-
čioms SPĮ;

Specialistų trūkumas (ypač 
vaikų psichiatrų);

Socialinių ir bendruomeni-
nių paslaugų trūkumas. 

Trūksta valstybės remiamų 
ilgalaikės psichosocialinės 
reabiliatacijos vietų priklau-
somybės ligomis sergan-
tiesiems ir visiškai jų nėra 
vaikams ir paaugliams. 

Alternatyvių paslaugų trūku-
mas sąlygoja didelį staciona-
rių globos paslaugų poreikį: 
nors Kauno apskrityje vei-
kiančiose socialinės globos 
įstaigose (trijuose psichoneu-
rologiniuose pensionatuose) 
šiuo metu gyvena apie 630 
žmonių su proto ir psichikos 
negalios požymiais, norinčių 
čia patekti eilės gana didelės.

Trūksta psichiatrijos bei 
priklausomybės ligų profilių

stacionarių vietų vaikams 
(galvojama įsteigti 15 lovų 
skyrių KAL, 4 vietų posky-
rį KAPLC, padalinį iki 20 
vietų vaikų psichosocialinei 
reabilitacijai)    

Išnašos
1 Bendrosios praktikos 
gydytojo (BPG)teikiamas 
psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas regla-
mentuoja Sveikatos apsaugos 
ministerijos 1996-03-26 
įsakymu Nr. 174 patvirtinta 
BPG medicinos norma, ku-
rioje numatyta, kad gydyto-
jas privalo: 

1) išmanyti dažniausius visų 
amžiaus grupių pacientų 
psichikos ligų simptomus bei 
sindromus, komplikacijas, 
profilaktikos ir reabilitaci-
jos galimybes, dažniausiai 
psichiatrijoje vartojamų 
vaistų skyrimo indikacijas, 
kontraindikacijas ir šalutinį 
poveikį, indikacijas skubiai 
specialisto konsultacijai, 
stacionarizavimui;

2) įtarti psichozes, toksiko-
maniją, alkoholizmą, lėtines 
psichikos ligas su asmenybės 
pakitimais;

3) diagnozuoti panikos ir 
nerimo sutrikimus, neuro-
zinę anoreksiją ir bulimiją, 
senatvinius (Alzheimerio, 
senatvinės demencijos) psi-
chikos sutrikimus, depresinį 
sindromą;

4) gydyti panikos ir nerimo 
sutrikimus, senatvinius (Alz-
heimerio, senatvinės demen-
cijos) psichikos sutrikimus, 
depresinį sindromą;

5) mokėti įvertinti paciento 
psichikos būklę ir prižiūrėti 
psichikos ligomis sergančius 
ligonius namuose;

2 Psichikos sveikatos centrų 
(PSC) teikiamas psichikos 
sveikatos priežiūros pa-
slaugas reglamentuoja LR 
Vyriausybės 1996-02-09 
nutarimu Nr. 234 patvirtinti 
PSC nuostatai, pagal kuriuos 
PSC atlieka šias funkcijas:

1. Teikia medicinos pagalbą 
ūmių psichikos sutrikimų 
atvejais;

2. Prireikus siunčia psichi-
kos ligonius į psichiatrijos 
įstaigos stacionarą;

3. Siunčia psichikos ligonius 
į psichiatrijos įstaigos sta-
cionarą, jeigu ambulatorinis 
gydymas yra neveiksmingas;

4. Vykdo ambulatorinę psi-
chikos sveikatos priežiūrą;

5. Teikia pagalbą dvasinės 
krizės ištiktiems asmenims, 
gresiant savižudybei bei po 
mėginimų nusižudyti;

6. Teikia psichoterapinę ir 
psichologinę pagalbą;

7. Teikia pirmąją ir neatidė-
liotiną narkologinę pagalbą;

8.Stebi pacientus, kurių 
psichikos sutrikimai daž-
nai paūmėja ir paūmėjimo 
metu kelia pavojų jų pačių 
ar aplinkinių sveikatai bei 
gyvybei;

9. Kartu su socialinės globos 
ir rūpybos organizacijomis 
teikia socialinę pagalbą as-
menims, turintiems psichi-
kos sutrikimų, dalyvauja jų 
reabilitacijoje ir abilitacijoje;

10. Teikia psichologinę pa-
galbą psichikos sutrikimų 
turinčių asmenų šeimoms.  

Psichikos sveikatos priežiūra Kauno apskrityje
Henrikas G. Čeida, Kauno apskrities gydytojas (agt@kaunas.aps.lt)
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Svorio kontrolės programa pacientams, 
vartojantiems psichotropinius medikamentus

SEMINARŲ MEDŽIAGA
Sonata RUDŽIANSKIENĖ, Kauno Šilainių poliklinikos PSC vadovė 

(psichika@silainiupoliklinika.lt)

Kauno Šilainių poliklinikos 
Psichikos sveikatos centre 
lankosi apie 850 šizofrenija ir 
šizofreninio registro psicho-
zėmis sergančių asmenų. Šie 
psichikos vartotojai susiduria  
su socialinėmis, psicho-
loginėmis bei užimtumo 
problemomis - dažnai jaučia 
įtampą, stresą, baimę, neri-
mą, nepasitiki savo jėgomis, 
kenčia dėl vienišumo. Ne 
vienas iš jų susiduria su svo-
rio didėjimo problema, išky-
lančia vartojant antipsichozi-
nius vaistus (tiek klasikinius, 
tiek atipinius neuroleptikus). 
Kūno proporcijų pokytis 
sukelia nepilnavertiškumo  
kompleksą.

Antipsichozinių vaistų 
sukelto svorio didėjimo 
mechanizmai nėra labai 
aiškūs. Manoma, jog svoris 
didėja dėl to, kad atipiniai 
antipsichoziniai vaistai anta-
gonistiškai veikia serotonino 
(5-HT2C) ir histamino (H1) 
receptorius, taip pat - dėl 
mažesnio KMI (<23) prade-
dant gydymą, jauno amžiaus, 
gero klinikinio poveikio, 
gydant antipsichotiniais 
vaistais padidėjusio apetito. 
Svoris gali imti didėti, kai 
vienu metu vartojami keletas 
medikamentų. Dėl nutukimo 
rizikuojama  susirgti tam 
tikromis ligomis: 2 tipo cuk-
riniu diabetu, tulžies pūslės 
akmenlige, osteoartroze, šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, 
tam tikrų organų vėžiu.

Kūno masės didėjimas 
turi  ir socialinių pasekmių:
mažėja paciento savivertė, 
pacientas nustoja vartoti 
vaistus arba juos vartoja ne-
tinkamai.

Buvo manoma, kad asme-
nims, kenčiantiems nuo 
šizofrenijos ar šizofreninio 

registro sutrikimų ,dėl 
mąstymo, valios ir afektinių  
pokyčių, svorio mažinimo 
programos yra neefekty-
vios. Tačiau tyrimai rodo, 
kad tokiems pacientams 
svorio didėjimo prevencijos 
ir svorio mažinimo pro-
grama visgi yra naudinga: 
pacientai aktyviai įsitraukia 
į programas, stebimas svorio 
mažėjimas. Net nedidelis 
svorio sumažėjimas (5-10%) 
teigiamai veikia sveikatą: 
mažina širdies ir kraujagyslių 
ligų, 2 tipo cukrinio diabeto 
riziką, mažina trigliceridų 
ir MTL , cholesterolio kiekį 
kraujyje bei arterinį kraujo 
spaudimą.

Svorio kontroliavimas yra 
svarbi gydymo proceso dalis. 
Dėl to padidėja šių pacien-
tų savivertė bei motyvacija 
gydytis.

Kauno Šilainių poliklinikos 
PSC pirmą kartą respubliko-
je pradėta vykdyti pacientų, 
vartojančių antipsichozi-
nius medikamentus, svorio 
kontroliavimo programa.
Programos tikslas - padėti 
psichikos sveikatos prie-
žiūros  paslaugų vartotojams  
kontroliuoti svorį bei tokiu 
būdu vykdyti I ir II su viršs-
voriu ir nutukimu susijusių 
ligų prevenciją. Programos 
uždaviniai: sustabdyti 
pacientų svorio didėjimą 
gydymo antipsichoziniais 
vaistais metu; mažinti svorį 
pacientų, kuriems, vartojant 
antipsichotinius vaistus, išsi-
vystė antsvoris ar nutukimas; 
vykdant I ir II prevencijos 
veiklą, mažinti su nutukimu 
susijusių ligų atsiradimo 
riziką; skatinti psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugų 
vartotojus  aktyviai dalyvauti 
svorio kontroliavimo pro-

cese; gerinti  jų gyvenimo 
kokybę.

Programa skirta visiems 
Šilainių poliklinikos PSC 
pacientams. Pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus atitin-
kamos programos veiklos 
skirtos atskiroms psichikos 
sveikatos sutrikimų turinčių 
asmenų grupėms. Pirminės 
viršsvorio didėjimo preven-
cijos paslaugomis galės pasi-
naudoti visi to norintys PSC 
pacientai, antrinės prevenci-
jos paslaugomis -  psichikos 
sutrikimų turintys pacientai, 
kuriems gydymo antipsicho-
ziniais vaistais metu padidėjo 
svoris.

Skiriamos trys rizikos gru-
pės. Pirmos rizikos grupės 
pacientams išleistas infor-
macinis leidinys „Patarimai, 
kaip išvengti antsvorio var-
tojantiems psichotropinius 
vaistus“. Taip pat jiems bus 
skirtos edukacinės prevenci-
nės paskaitos.

Antros rizikos grupės  pa-
cientai siunčiami į gydytojos 
dietologės ir psichikos svei-
katos slaugytojos vedamus 
grupinius užsiėmimus, kurių 
tikslas - padėti  keisti gyveni-
mo būdą, mitybos įpročius.  
Kiekvieno užsiėmimo metu  
pasidalinama asmenine 
patirtimi, vyksta diskusija 
bei švietimas ir mokymas.
Pacientai raginami aktyviai 
įsitraukti į svorio mažini-
mo procesą, koreguoti savo 
maitinimosi įpročius ir fizinį
aktyvumą. PSC treniruoklių 
salėje vyksta ergoterapeutės 
vedami užsiėmimai. Apiben-
drinant  2005 m. pasiekimus 
II grupėje pastebima, kad:    
8 % pacientų svoris sumažė-
jo; 76 % svoris nedidėjo; 16 
% pacientų užsiėmimus lan-
kė nereguliariai, jų rezultatai 

nevertinti.

Trečios rizikos grupės pa-
cientai individualiai konsul-
tuojami gydytojos dietologės, 
remiantis National Heart 
Lung, and Blood Institute 
rekomendacijomis. Šių kon-
sultacijų metu sudaromas 
individualus valgiaraštis (pa-
siekiamas energijos deficitas,
bet išvengiama diskomforto) 
rekomenduojama didinti fi-
zinį aktyvumą, keisti gyveni-
mo būdą. Skiriamas medika-
mentinis gydymas. Siekiama 
saugiai sumažinti paciento 
svorį, nesulėtinant medžiagų 
apykaitos ir išvengiant jo-jo 
efekto. Taip pat  sudaromas 
individualus fizinio aktyvu-
mo (treniruočių) planas. 

Individualiai konsultuoti pa-
cientai, kurių vidutinis kūno 
masės indeksas KMI – 32.    
Pakartotinėms konsultaci-
joms grįžo 30% pacientų. Iš 
grįžusių: 56% svoris sumažė-
jo, 44 % svoris nepakito.

2005 metų vasarą visų Kauno 
miesto PSC pacientams bei 
klubų  „Likimo draugai“ 
bei „Prošvaistė“ nariams  
organizuota  sporto šventė 
„Sveikame kūne -  sveika 
siela“.  Programoje aktyviai 
dalyvaujantys asmenys galėjo 
pasidalinti svorio kontro-
liavimo patirtimi ir taip pa-
skatinti  kitus pacientus su-
sirūpinti savo fizine sveikata.
Įvykdžius visus programoje 
iškeltus uždavinius tikimasi, 
kad  prevencinės priemonės 
paskatins psichikos sveikatos 
centro lankytojus kontro-
liuoti savo svorį, siekiant iš-
vengti su viršsvoriu susijusių 
ligų; programos rezultatų 
publikavimas paskatins kitus 
psichikos sveikatos centrus 
teikti panašias paslaugas. 
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mas problemos sprendimo 
progresas. Trumpalaikis į 
sprendimus orientuotas kon-
sultavimas taikytas remiantis 
konsultavimo eigą nurodan-
čiu protokolu (DeJong, Berg, 
1998; deShazer, Berg, 1997). 

Tyrimas atliktas 2003-2005 
m. Jame dalyvavo 62 dvi-
ejuose Kauno PPSPC-se 
besigydantys 12-18 m. 
paaugliai. Kontrolinė grupė 
buvo atrinkta iš bendrojo la-
vinimo mokyklų moksleivių, 
kurių psichologinė-socialinė 
adaptacija ir jos kitimas buvo 
įvertinti naudojant tuos pa-
čius vertinimo metodus.

Rezultatai: Tyrimo rezultatai 
atskleidė, kad PPSPC bes-
igydančių paauglių psicho-
loginė-socialinė adaptacija 
blogesnė nei bendrojo lavi-
nimo mokyklų moksleivių. 
Tai įrodo, kad jiems būtina 
specializuota psichologinė 
pagalba. 

Vidutinis konsultavimą 
baigusių paauglių konsultaci-
jų  skaičius - 3,30. Rezultatų 
analizė parodė, kad taikant  
Trumpalaikį į sprendimus 
orientuotą konsultavimą, 
mažėja problemų, o teigia-
mų psichologinės socialinės 
adaptacijos pokyčių žymiai 
daugiau poveikio grupėje nei 
kontrolinėje.  

Rezultatai atskleidžia, kad 
Trumpalaikis į sprendimus 
orientuotas konsultavimas 
gali būti efektyviai taiko-
mas dirbant su paaugliais 
pirminės psichikos sveikatos 
priežiūros sistemoje.

skatinamas kliento ir konsul-
tanto  bendradarbiavimas; 
vengiama konfrontavimo; 
remiamasi kliento turimais 
resursais; atsižvelgiama į 
kliento sėkmę praeityje ir 
ateities tikslus. Tai leidžia 
sukurti bendradarbiavimo 
atmosferą, mažina pasiprieši-
nimą konsultavimo procesui, 
didina klientų pasitenkinimą 
teikiama paslauga (Berg, De-
Jong, 1996; DeJong, Berg, 1998; 
deShazer, Berg, 1992, 1997; 
deShazer, Berg, Lipchik, 1986; 
Fleming, 2004; Johnson, Miller, 
1994; Iveson, 2002, Lethem, 
2002, O‘Connell, 2003). 

Trumpalaikis į sprendimus 
orientuotas konsultavimas 
nemažai tyrinėjamas dirbant 
su suaugusiais klientais.
Tačiau stinga bandymų 
įvertinti šio modelio efekty-
vumą dirbant su pirminėje 
psichikos sveikatos priežiū-
ros sistemoje besigydančiais 
paaugliais (Macdonald, 2003; 
McKeel, 2000).

Darbo tikslas: nustatyti, kaip 
kinta Pirminės psichikos 
sveikatos priežiūros centruo-
se (PPSPC) besilankančių 
paauglių psichologinė-so-
cialinė adaptacija, taikant 
trumpalaikį į sprendimus 
orientuotą konsultavimą.

Tyrimo metodika: Psicholo-
ginei-socialinei adaptacijai ir 
jos kitimui vertinti naudoti 
Standartizuotas interviu (pa-
auglių problemoms vertinti) 
ir Paauglio elgesio klausimy-
nas (abu metodai sudaryti 
A.Goštauto, R.Pakrosnio, 
V.Čepukienės, VDU Teori-
nės psichologijos katedroje). 
Norint įvertinti, kaip kinta 
konsultavimo metu spręstos 
problemos, naudoti du me-
todai: Konsultanto vertina-
mas problemos sprendimo 
progresas ir Kliento vertina-

Problema: Vienas pagrin-
dinių psichologo, dirbančio 
pirminės psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas teikian-
čioje specialistų komandoje, 
uždavinių – psichologinėmis 
priemonėmis gerinti pa-
cientų psichologinę-socialinę 
adaptaciją. Pastaruoju metu 
pasaulyje, kaip ir Lietuvoje, 
sveikatos priežiūros siste-
moje dirbantys psichologai 
raginami naudoti empiriškai 
patvirtintus, efektyvius ir 
ekonomiškus psichologinės 
pagalbos metodus. To reika-
lauja greitėjantys gyvenimo 
tempai bei ekonomikos po-
kyčiai (Fleming, 2004). Ypač 
svarbu pasirinkti tinkamą 
psichologinės pagalbos me-
todą dirbant su paaugliais, 
kurie paprastai pasižymi 
menka motyvacija ieškoti ir 
priimti specialistų pagalbą, 
turi sunkumų užmezgant ar-
timą kontaktą su suaugusiais, 
yra linkę greitai nutraukti 
psichologinį konsultavi-
mą (Kazdin, 2003). Tyrimų 
rezultatai rodo, kad darbui 
su paaugliais, labiausiai 
tinka trumpalaikiai, mažiau 
direktyvūs konsultavimo 
modeliai, kuriuos taikant 
atsižvelgiama į paauglio nuo-
monę. (Kazdin, 2002; Kazdin, 
2003). Todėl su paaaugliais 
dirbantys vis dažniau taiko 
Trumpalaikį į sprendimus 
orientuotą konsultavimą 
(Corcoran, 2003; Gingerich, 
Wabeke, 2001; Fleming, 2004; 
Kazdin, 2003). Tai kogni-
tyvinės-elgesinės krypties 
psichologinio konsultavimo 
modelis, kurį taikant siekia-
ma keisti kliento požiūrį į 
savo situaciją ir padėti nu-
matyti naujas, priimtinesnes 
elgesio strategijas; pabrė-
žiamas pozityvus požiūris į 
klientą ir terapinį procesą; 

Trumpalaikio į sprendimus orientuoto 
konsultavimo efektyvumas PSPC sprendžiant 
besilankančių paauglių problemas

SEMINARŲ MEDŽIAGA
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Ypač svarbu pasirinkti 
tinkamą psichologinės 
pagalbos metodą dirbant 
su paaugliais, kurie 
paprastai pasižymi 
menka motyvacija ieškoti 
ir priimti specialistų 
pagalbą, turi sunkumų 
užmezgant artimą 
kontaktą su suaugusiais, 
yra linkę greitai 
nutraukti psichologinį 
konsultavimą.

III SEMINARAS                                             
(2005 11 29)

Darbui su 
paaugliais 
labiausiai tinka 
trumpalaikiai, 
mažiau direktyvūs 
konsultavimo 
modeliai, 
kuriuos taikant 
atsižvelgama į 
paauglio nuomonę.

Rytis PAKROSNIS, VDU Teorinės psichologijos katedros doktoranatas
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Buvo įprasta, kad Jonas 
Paulius II iš anksto paskelb-
davo šiai dienai mintimis ir 
darbais pasiruošti kviečiantį 
laišką, o gruodžio 8 d. tokį 
laišką pirmą kartą paskelbė 
popiežius Benediktas XVI.

Savo kreipimesi į tikinčiuo-
sius Šventasis Tėvas rašo, 
jog nori dvasiškai dalyvauti 
būsimame Pasaulinės ligonių 
dienos minėjime ir kartu 
su kitais ją apmąstyti. Kaip 
minėta, šį kartą ypatingas 
dėmesys skiriamas psichikos 
sveikatos problemoms, nuo 
kurių, pasak popiežiaus, 
kenčia penktadalis žmonijos. 
Toks psichikos sveikatos 
sutrikimų mastas jau verčia 
imtis neatidėliotinų priemo-
nių jiems spręsti.

Šventasis Tėvas išvardijo 
nemažai problemų. Visų 
pirma daugelyje šalių vis dar 
nėra atitinkamos teisinės 
bazės, o jei yra, tai dažnai 
trūksta konkrečios psichikos 
sveikatos politikos. Įvairiose 
pasaulio vietose užsiplies-
kiantys kariniai konfliktai,
teroristiniai išpuoliai ir 
gamtinės katastrofos nusi-
neša ne tik daugybę žmonių 
gyvybių, bet ir palieka gilių, 
kartais net neišgydomų žaiz-
dų išgyvenusiesiems. Aukštą 
išsivystymo ir saugumo lygį 
pasiekusių šalių piliečiai 
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2006 metų vasario 11 dieną 
14 kartą bus minima Pasauli-
nė ligonių diena. Pagrindine 
jos minėjimo vieta šįkart pa-
sirinktas Adelaidės miestas 
Australijoje, o svarbiausia 
tema – psichikos sveikata. 

Pasaulinę ligonių dieną 1992 
metais įsteigė popiežius Jo-
nas Paulius II. Neatsitiktinai 
šiai dienai paminėti pasi-
rinkta vasario 11-oji, kada 
taip pat švenčiama Lurdo 
Dievo Motinos šventė, susi-
jusi su XIX a. viduryje Pietų 
Prancūzijos miestelyje Lurde 
buvusiais Dievo Motinos ap-
sireiškimais jaunai merginai 
Bernadetai Soubirous ir ste-
buklingų pagijimų išgarsinta 
Lurdo šventove. Įsteigimo 
dokumente Jonas Paulius II 
įvardijo tokius Pasaulinės 
ligonių dienos tikslus: at-
kreipti didesnį Dievo Tautos, 
atitinkamų institucijų ir 
pilietinės visuomenės dėmesį 
į būtinybę pagerinti ligonių 
priežiūrą, padėti patiems 
ligoniams žmogiškai ir 
ypač krikščioniškai suvokti 
kančios prasmę, paskatinti 
savanorišką darbą, pri-
minti moralinės ir dvasinės 
medicinos srities darbuotojų 
formacijos svarbą, galiausiai 
pabrėžti kapelionų ir kunigų 
teikiamos religinės pagalbos 
svarbą ligoniams.

kenčia ne nuo kruvinų 
konfliktų sukeliamų, bet nuo
kitokių psichikos sutrikimų 
formų, kurių viena iš prie-
žasčių yra išsivysčiusį pasaulį 
ištikusi moralinė vertybių 
krizė. Pastaroji įstumia 
žmogų į vienatvę ir grasina 
tokioms fundamentalioms 
visuomenės socialinėms 
institucijoms kaip šeima. 
Psichikos liga sergančio 
ligonio socialinis atskyrimas 
taip pat yra vertybių krizės, 
nuvertinusios Evangelijos, 
solidarumo ir asmens verty-
bes, pasekmė.

Todėl popiežius pakvietė 
visus stengtis, kad psichikos 
ligomis sergantys žmonės 
gautų reikalingą paramą, gy-
dymą ir dvasinę pagalbą, de-
rančią kiekvienam asmeniui. 
Parengti darbuotojai turi 
padėti šeimoms, kurioms 
vienoms dažnai per sunku 
tinkamai rūpintis sergančiais 
nariais. Tačiau Šventasis 
Tėvas pabrėžė, kad reikalinga 
ne tik tinkama terapija, bet ir 
naujas požiūris į tokias ligas. 
Kreipdamasis į ligonius, Be-
nediktas XVI pakvietė juos 
aukoti savo kančias Dievui 
ir būti įsitikinusiems, jog 
kiekvieną tinkamai pri-
imtą išbandymą lydi Dievo 
malonė.

www.lcn.lt

Benedikto XVI laiškas Pasaulinės ligonių dienos 
proga  (2005-12-14) 

Kreipdamasis į ligonius, 
Benediktas XVI 
pakvietė juos aukoti 
savo kančias Dievui 
ir būti įsitikinusiems, 
jog kiekvieną tinkamai 
priimtą išbandymą lydi 
Dievo malonė.

SVARBU ŽINOTI

2006 m. vasario 11 
- Pasaulinė ligonių 
diena, kurios 
svarbiausia tema:
PSICHIKOS 
SVEIKATA.
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Pranutė Grigelionytė
(Pasvalio raj.)
PALATOJE

Mums palatoje - ne šventė,
Visos mokosi gyventi:
Kad nesirgtų, neliūdėtų
Ir namo važiuot galėtų.

Jariemkievič skaito, paišo,
Kol jai viskas susimaišo.
Jurgina ramiausiai snaudžia,
Ją vaisati prie lovos spaudžia.

Atsikraustė čia ir Vilma,
Viskas vyko tarsi filme.
O kita (nesako vardo)
Ilsisi visai be vargo.

Alė tvarkosi valgykloj,
Gal nueis ir į kirpyklą.
Antakius dažyt jai reikia,
Nors mes ir tokios nepeikiam.

Valė pamiegoti myli,
Na, ir visą laiką tyli,
Janės vos nepamiršau,
Tad labai atsiprašau.

Ji mane seniūnu šaukia
Ir dūmelį lengvą traukia.
Daug čia lovų dar baltų
Ir eilučių nebaigtų.

Susitiksim kitą kartą,
Paminėsiu savo vardą,
O dabr greit išvažiuosiu,
Jei labai nesiožiuosiu.

Poezija

Laura Grybauskaitė
(Panevėžys)
TYLI MELODIJA

Ar girdi? Tik paklausyk - 
Kažkas labai labai toli
Tylią melodiją niūniuoja...
Jos aidas skamba vienumoje.

Šita melodija garsėja...
O vėjas sniegą sėja sėja...
Dainuoja medžiai apsnigti,
Arti, arti, arti, arti...

Vitalija Januškevičienė
(Šiauliai)
TAKELIS

Verpia vėjas baltą siūlą
Iš pusnies kuodelio,
Apipynė tvorą,
Nesimato kelio...
Kaip suras brangus Dievulis
Siaurąjį takelį,
Kurs į mano širdį
Jį atvesti gali?

Ričardas Minginas
(Trakai)

Atverk, Viešpatie,
Akis mano,
Kad aš praregėčiau
Ir pakeisčiau savo gyvenimą.

Atverk, Viešpatie,
Ausis mano,
Kad aš girdėčiau
Žodžius Tavo.

Atverk Viešpatie,
Lūpas mano,
Kad kalbėčiau žodžius Tavo.

Izolina Irena Nenaškina
(Mažeikiai)
MIŠKO ANGELAI

Debesys balti, miškas taip toli,
O miške beržai - tartum angelai.
Apsnigti baltai, stovi lyg sargai.
Debesys balti, miškas taip toli.

Nei pasiekt beržų, nei pareit namo.
Kaip man be beržų -miško angelų?
Jie linguos miškuos, šakomi man mos...
Miško angelai - tie balti beržai.

Edita Lažauninkienė
(Kaišiadorys)

Širdis yra gražiausias sodas:
Su žodžiais - tūkstančiais margų žiedų
Su šaltiniu, kur spindi meilės akmenėliai,
Ir su upe, - ji gerumu vadinasi.

Tegul ta upė niekad neišsenka.
Tegul ir meilės akmenėlių bus kalnai.
Ir nenuvystančiais žiedais težydi tavo sodas - 
Ir lai širdis jauna bus amžinai.

NEĮGALIŲJŲ KŪRYBA



I seminaras 2005 09 07 – skirtas Pasaulinei 
savižudybių prevencijos dienai (KMU)

„PSICHIKOS SVEIKATOS PROBLEMŲ IR 
SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA“

II seminaras 2005 10 13 – skirtas Pasauli-
nei psichikos sveikatos dienai (Vilnius m. 
Antakalnio poliklinika)

„SUVOKIMO APIE PSICHIKOS SVEIKA-
TOS SVARBĄ FORMAVIMAS“

III seminaras 2005 11 29 (Kauno m. savi-
valdybė)

„TINKAMAS PIRMINĖS PSICHIKOS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS UŽTIKRINI-
MAS“

IV seminaras 2006 01 17 – skirtas Hel-
sinkio Psichikos sveikatos deklaracijos 
pirmosioms metinėms paminėti (Vilniaus 
m. Antakalnio poliklinika)

„VISUOMENĖS PSICHINĖS GEROVĖS 
UGDYMAS“

V seminaras 2006 m. vasaris – skirtas Pa-
saulinei ligonių dienai (Vilniaus m. Anta-
kalnio poliklinika)

„KOVA SU NEIGIAMU VISUOMENĖS 
POŽIŪRIU IR DISKRIMINACIJA“

VI seminaras 2006 m. balandis – skirtas 
Pasaulinei sveikatos dienai (Kaunas)

„VEIKLOS, ORIENTUOTOS Į PAŽEI-
DŽIAMO AMŽIAUS ŽMONIŲ POREI-
KIUS, SKATINIMAS“

VII seminaras 2006 m. birželis

„EFEKTYVI PRIEŽIŪRA, SIŪLOMA RIMTŲ 
PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMŲ 
TURINTIEMS ASMENIMS KARTU SU 
BENDRUOMENĖJE TEIKIAMOMIS PA-
SLAUGOMIS“

VIII seminaras 2006 m. rugsėjis

„PARTNERYSTĖS TARP SEKTORIŲ KŪRI-
MAS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE“

IX seminaras 2006 spalis – skirtas Pasaulinei 
psichikos sveikatos dienai

„TINKAMOS INFORMACIJOS APIE PSI-
CHIKOS SVEIKATĄ KAUPIMAS“

X seminaras 2006 gruodis – skirtas Pasaulinei 
neįgaliųjų dienai

„PAKANKAMOS IR KOMPETETINGOS 
DARBO JĖGOS UŽTIKRINIMAS PSICHI-
KOS SVEIKATOS SRITYJE“

XI seminaras 2007 m. sausis – skirtas Helsin-
kio Psichikos sveikatos deklaracijos antrosioms 
metinėms paminėti

„TEISINGO IR PAKANKAMO FINANSAVI-
MO UŽTIKRINIMAS“

XII seminaras 2007 m. kovas

„EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS IR NAUJŲ 
ĮRODYMŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SRITY-
JE KAUPIMAS“

Patikslintas seminarų ciklas
„NĖRA SVEIKATOS BE PSICHIKOS SVEIKATOS“

Numerį rengė                  
Kristina Jašinauskaitė

Tiražas 750 egz.

Spausdino UAB Ignalinos 
spaustuvė. Laisvės g. 71, 
Ignalina. Tel. 8-386 52071.

Sudarytas pagal Europos psichikos  sveikatos veiksmų planą (12 sričių).

Rengiamas kartu su Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinika, Valstybiniu 
psichikos sveikatos centru, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Ambulatorinių 
Psichikos sveikatos centrų  asociacija, Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga, Dienos 
centru ,,Šviesa“ ir kt.
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Organizatorių vardu - LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA

2005 metai

2007 metai

2006 metai


