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Auga tėvų sąmoningumas 
Mažesnė, bet pastovi Klaipėdos 

PSC besilankančiųjų dalis – vaikai 
ir paaugliai iki 18-os metų amžiaus. 
Pastebima, kad vis dažniau vaikų 
problemoms spręsti tėveliai ieško 
kvalifikuotos profesionalo pagalbos.

„Nemažos dalies tėvų sąmoningu-
mo lygis didėja, galbūt juos pasiekia 
daugiau informacijos. Sulaukiame 
panašiai vienodai tiek mažesnių vaikų, 
tiek vyresnių paauglių“, – sakė centro 
vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė 
Birutė Česnienė. 

Jos pastebėjimu, vis daugiau pasitai-
ko vaikų su autizmo spektro ligomis, 
padaugėjo ir elgesio, emocinio spektro 
problemų. Nemažas kontingentas – 
vaikai, patyrę gimdymo traumą, su 
sulėtėjusia raida.

„Mažieji ateina ne tik dėl raidos 
atsilikimo, autizmo, bet ir varginami 
elgesio, mokymosi problemų. Be 
abejo, pastarieji sutrikimai dažniau 
pasitaiko tarp paauglių. Juos paliečia 
ir depresija – tiek pirminė, tiek atsi-
randanti kaip kitos ligos pasekmė“, –
pasakojo B.Česnienė.

Nemažai tėvelių nori užregistruoti 
vaiką konsultacijos pas psichologą 
prieš rugsėjo pirmąją. Tačiau neretai, 
nenorint, kad susidarytų eilės, žmonės 

siunčiami į miesto pedagoginę psi-
chologinę tarnybą, kur dirba daugiau 
psichologų, besispecializuojančių 
ikimokyklinio paruošimo klausimais. 

Padeda spręsti socialines problemas
Psichikos sveikatos centre klai-

pėdiečiai sulaukia ir visapusiškos 
socialinės pagalbos.

Su suaugusiais negalią turinčiais 
žmonėmis centre užsiima penki 
socialiniai darbuotojai, vienas so-
cialinis darbuotojas dirba Vaikų 
ambulatorinėje tarnyboje. 

„Mūsų teikiamų paslaugų spektras 
yra labai platus. Bendraujame su psi-
chikos negalią turinčiais žmonėmis 
bei jų artimaisiais, konsultuojame į 
bėdą patekusius, pavyzdžiui, įsiskoli-
nusius, greitųjų kreditų prisiėmusius, 
asmenis, tarpininkaujame tarp kli-
ento ir įvairių institucijų, siunčiame 
juos, pavyzdžiui, pašalpai gauti. 
Esant būtinybei, patys sutvarkome 
dokumentus. Taip pat lankomės 
globojamų asmenų namuose. Dabar 
bene vieninteliai Lietuvoje turime 
papildomą funkciją – atstovaujame 
neveiksniems asmenims teismuo-
se“, – pasakojo 17 metų centre 
dirbanti socialinė darbuotoja Rūta 
Šiaudvytienė.

Apie gausėjantį popierizmą skep-
tiškai atsiliepė ir vyriausioji centro 
socialinė darbuotoja Raimonda Šo-
parienė: „Darbų daugėja, tačiau jie 
ne visi tiesiogiai susiję su pacientu. 
Manau, kad prasmingiausiai galime 
suteikti pagalbą tik su juo betarpiškai 
bendraudami.“

Kurs naują erdvę psichosocialinei 
reabilitacijai

Dar viena Klaipėdos PSC veikla – 
ligonių ir protinę negalią nuo gimimo 
turinčiųjų užimtumas. 

„Turime psichosocialinį reabilita-
cinį kabinetą, kur mūsų globotiniai 
gali ateiti, pabūti, pabendrauti vienas 
su kitu ar užsiimti kokia nors veikla: 
atlikti pagal jų gebėjimus pritaikytas 
užduotis, skaičiuoti, piešti, užsiimti 
rankdarbiais, megzti. Daug meno 
darbelių jie sukuria iš antrinių ža-
liavų. Užsiėmimų metu mokomasi ir 
šokių, dainų, keliaujame į netolimas 
išvykas, – vardijo įstaigoje beveik 
nuo jos įkūrimo pradžios dirbanti 
R.Šoparienė. – Yra labai daug vie-
nišų, nelaimingų žmonių. Pas mus 
pasilankius jų nuotaika pragiedrėja, 
jie išsikalba, atsiveria. Dirbdama šį 
darbą tikrai jaučiuosi savo rogėse. 
Aišku, būna problemų, kurių atsi-
rėmęs į įstatymus išspręsti negali. 
Streso taip pat pakanka – kartą vos 
spėjome įbėgti į butą, žmogus jau 
kilpoje buvo... Gerai, kad turime 
puikią komandą, padeda tokias 
situacijas išgyventi.“ 

Užimtumo užsiėmimai vyksta kiek-
vieną dieną, tačiau patalpos nėra dide-
lės – jose telpa iki dešimties žmonių. 

„Išties dabar turime tik psichoso-
cialinės reabilitacijos užuomazgas. 
Todėl viena didžiausių šiandienos 
svajonių – šias pacientams ypač rei-
kalingas paslaugas teikti šalia centro 

esančiame, jau beveik suremontuoti 
baigtame pastate“, – vizija dalinosi 
centro vadovas.

A.Slatvickis pabrėžė, jog tai labai 
patogi vieta ir personalui, ir klientams – 
viskas čia pat, bet kartu ir atskira erdvė. 
Jau praktiškai viskas užbaigta, liko tik 
išvalyti patalpas, sutvarkyti aplinką. 
Toliau seks jau kiti darbai – higienos 
leidimai, licencijos veiklai, specialistų 
paieška, sutartis su ligonių kasa. 

„Dar viskam reikia įkvėpti dvasios. 
Norisi, kad čia virtų gyvenimas, kuo 
daugiau žmonių būtų padėta sugrįžti į 
gyvenimą, jie neliktų sociumo pariby-
je. Bet tam vėlgi reikia ne tik mano, bet 
viso kolektyvo pastangų ir, be abejo, 
lėšų. Tikiuosi, kad per artimiausius 
metus pavyks psichosocialinę rea-
bilitaciją išplėtoti“, – vylėsi vadovas. 

Problemų daugėja visuomenei 
senėjant

Paprašytas įvertinti sergančiųjų 
srautų tendencijas, vyr. gydytojas 
A.Slatvickis neskubėjo tvirtinti, kad, 
pavyzdžiui, sergančiųjų depresija 
sparčiai daugėja.

„Nors afektinių sutrikimų (kurių 
didžioji dalis – depresijos) labai di-
džiulis šuolis pastebimas 2010-aisiais, 
pirminių šios grupės pacientų skaičius 
išlieka maždaug vienodas, su tam ti-
krais svyravimais į vieną ar į kitą pusę. 
Aišku, nereikėtų pamiršti, kad daug 
žmonių sirgdami depresija toli gražu 
ne visada ieško gydytojo pagalbos“, –
kalbėjo 39-erių metų darbo patirtį 

turintis įstaigos vadovas. Jis pridūrė, 
kad visuomenei senėjant daugė-
ja pirminių organinių sutrikimų. 
Pastaraisiais metais pastebimas ir 
žmonių, kurie pirmą kartą susirgo 
šizofrenija, didesnis skaičius. Tačiau 
tam tiksliau įvertinti dar reikalingi šių 
metų duomenys. 

Mato įstatymo spragas
Nepaisant to, kad žmonės vis 

dažniau išdrįsta kreiptis pagalbos į 
Klaipėdos PSC, A.Slatvickio pastebė-
jimu, psichikos sveikatos problemų 
stigmatizacija visuomenėje išlieka 
didelė. To priežastimi pašnekovas 
įvardija dabartinės įstatyminės bazės 
spragas. 

„Reikia kardinaliai keisti Sveikatos 
apsaugos ministerijos poįstatyminius 
aktus, kurie reglamentuoja psichikos 
sveikatos ligoniams teikiamą pagalbą, 
liberalizuoti juos geriausia šio žodžio 
prasme. Tiek psichikos sveikatos, 
tiek priklausomybių turintieji yra 
stigmatizuojami, todėl tiek, kiek 
galėtų ir turėtų kreiptis, to nedaro. 
Su tuo tiesiogiai susijęs ir didžiulis 
savižudybių mastas. 

Pavyzdžiui, ar neparadoksali situa-
cija. Jei vairuotojo pažymėjimą gauti 
susiruošęs žmogus prieš tai gydėsi pas 
psichiatrą, kol nepraeis penkeri metai 
nuo remisijos, medicininės pažymos 
gauti negalės. O išsipagiriojęs ir savaitę 
nuo gėrimo susilaikęs, bet nesigydęs 
pilietis pažymą iš psichiatro gali gauti 
be didesnio vargo“, – kalbėjo PSC 
vadovas.

Jo manymu, anoniminis gydymas –
nėra išeitis, nes jis yra mokamas. 

„Tai tik dar vienas įrodymas, kad 
kalbėti apie psichikos sutrikimas – 
didžiulė stigma. Priklausomybė nuo 
alkoholio kaip medžiagų apykaitos liga 
nieko nesiskiria nuo cukrinio diabeto. 
Daugelyje Vakarų šalių apie tai kalbėti 
nesigėdijama. Manau, kad aukščiausias 
lygmuo mūsų sveikatos priežiūroje 
ir šalyje bus pasiektas, kai žmogus 
nebijodamas pasmerkimo ir pašaipos 
galės pasakyti – nevartoju alkoholio, 
nes esu priklausomas. Ir jei valstybė 
prie to prisidėtų, rezultatai būtų daug 
greitesni“, – įsitikinęs A.Slatvickis. ■
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Išlieka didžiausias
Aštuoniolika metų gyvuojantis 

Klaipėdos psichikos sveikatos centras 
(PSC) – didžiausia tokio tipo įstaigašaly-
je, prie kurios priregistruota 147 tūkst. 
gyventojų. Čia ambulatorinę pagalbą 
randa įvairių psichikos sutrikimų ir 
ligų kamuojami, dvasinių problemų ir 
priklausomybių turintys žmonės. Be 
to, jiems padedama spręsti socialines 
problemas, teikiamos psichosocialinės 
reabilitacijos paslaugos.

Centre suburta aukščiausio lygio 
patyrusių profesionalų komanda – 
suaugusiųjų ir vaikų psichiatrai, medi-
cinos psichologai, psichikos sveikatos 
slaugytojos, socialiniai darbuotojai.  
Atskirai veikia Suaugusiųjų ir Vaikų 
ambulatorinės tarnybos. Dauguma 
specialistų dirba nuo įstaigos įkūrimo 
pradžios. Jau dvyliktus metus įstaigai 
vadovaujantis patyręs praktikuojantis 
psichiatras Aleksandras Slatvickis 
pabrėžia, kad šiandien gerai organi-
zuoto ir kokybiškas psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančio centro 
pradžia nebuvo lengva. 

„Klaipėdos PSC kaip atskira įstaiga 
atsirado vaikų ir paauglių psichiatrės 
Teresės Ramanauskienės didelių 
pastangų dėka. Iki 1999-ųjų metų 
ambulatorinė psichiatrinė tarnyba 

buvo „išbarstyta“, teikiama pirmi-
niuose asmens sveikatos priežiūros 
centruose. Tai nebuvo paranku nei 
pacientams, nei pačiai tarnybai.

Įkūrus PSC gydytojai psichiatrai 
iš pirminės sveikatos priežiūros įs-
taigų buvo suburti į vieną vietą. Prie 
sėkmingo įstaigos starto ir tolesnio 
egzistavimo daug prisidėjo miesto 
savivaldybė, džiaugiamės lig šiol 
trunkančiu gražiu bendradarbiavi-
mu“, – sakė įstaigos vadovas. 

Prireikia pagalbos ir paciento šeimai
Klaipėdos PSC specialistai išskiria 

tris pagrindines pacientų grupes. Tai 
– įvairių demencijų (organinių sutri-
kimų), šizofrenijos ir kitų psichozinių 

bei afektinių (nuotaikos) sutrikimų 
varginami asmenys.

Gydytoja suaugusiųjų psichiatrė 
Jelena Feigelson pasakojo sulaukianti 
labai įvairių pacientų. „Tai – ir ser-
gantys sunkiomis psichiatrinėmis 
ligomis – šizofrenija, ir kenčiantys nuo 
depresijos žmonės, patyrę traumas, 
insultus, sergantys senatvinėmis 

ligomis. Neretai pacientus prireikia 
lankyti namuose“, – kalbėjo gydytoja. 

Jos teigimu, jaunus žmones daž-
niau vargina socialinės problemos. 
„Jie stokoja bendravimo, atvyksta 
tiesiog pasikalbėti. Tačiau dirbdami 
dideliais krūviais neturime prabangos 
pacientui skirti tiek laiko, kiek jam 
norėtųsi, – apgailestavo specialistė. –
Jei namuose yra sunkesnis ar senyvo 
amžiaus ligonis, dažnai prireikia 
psichologinės pagalbos visai šeimai, 
su kiekvienu rasti bendrą kalbą. Na-
miškiai pavargsta, neturi pakankamai 
kantrybės ir laiko...“

Stiprybė – glaudus komandinis darbas 
Paklausta apie specifinio darbo 

sunkumus gydytoja tik nusijuokė – 
kai 50-ies metų profesinė patirtis už 
pečių, kokių nors didesnių sunkumų 
su ligoniais nekyla. 

„Ar sunku pačiam neįsileisti sunkių 
pacientų išgyvenimų? Per tiek laiko 
išmoksti atsiriboti. Aišku, kolegos, 
pastebėję pasikeitusias nuotaikas, 
matyt, savaime vieni kitiems pade-
da. Kolektyvą išties turime puikų ir 
draugišką“, – gerų žodžių negailėjo 
gydytoja. 

Tiesa, ji pastebėjo, kad darbo tiek 
daug, jog su kolega gali ir mėnesį 
neprasilenkti. 

„Išties viskas sustyguota taip, kad 
net ir iš anksto planuojant susiburti 
į susirinkimą sudėtinga, neišeina 
pacientų palikti. Tempas didžiulis, 
socialiniams darbuotojams kiek leng-
viau“, – kolegei antrino vyriausioji 
psichikos sveikatos slaugytoja Gražina 
Kaupienė. Tačiau ji pabrėžė, kad įstai-
gos kolektyvo klimatas geras, aktyviai 
įsitraukiama į diskusijas. 

„Vienas specialistas – ne karys. 
Mūsų stiprybė – komandinis darbas, 
glaudus bendradarbiavimas tarp 
specialistų. Prireikus žmogų tiesiai 
iš gydytojo kabineto galime nuvesti 
pas socialinį darbuotoją ar konsul-
tacijos pas psichologą. Turime daug 
gydytojų, visą dieną galime suteikti 
kvalifikuotą pagalbą, dirbame ir 
šeštadieniais“, – tvirtino vyriausioji 
psichikos sveikatos slaugytoja. Vis 
dėlto, jos pastebėjimu, kartais darbo 
rankų pritrūksta. „Registruodami 
klientus diferencijuojame juos pagal 
reikiamos suteikti pagalbos skubumą. 
Tačiau kai ligonį reikia užregistruoti 
savaitę į priekį ar dar vėliau, jau yra 
blogai. Kad patenkintume poreikius ir 
galėtume dirbti greitai bei kokybiškai, 
taip, kaip įsivaizduojame, dar reikėtų, 
kad kolektyvą papildytų vienas jaunas 
gydytojas“, – kalbėjo G.Kaupienė.
Jaunų specialistų poreikį pabrėžė ir 
įstaigos vadovas.

Į užimtumo užsiėmimus psichosocialiniame reabilitaciniame kabinete psichikos negalią 
turintys žmonės susirenka pabūti, pabendrauti vienas su kitu ar užsiimti kokia nors veikla: 
atlikti pagal jų gebėjimus pritaikytas užduotis, skaičiuoti, piešti, užsiimti rankdarbiais, megzti.

Centro vyriausioji socialinė darbuotoja Raimonda Šoparienė sako, kad sunkiausia dirbti su 
įsiskolinusiais, greitųjų kreditų prisiėmusiais asmenimis, kuriems mažai kuo gali bepadėti.

Šiandien viena didžiausių vadovo svajonių – pacientams labai reikalingas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikti šalia Centro esančiame, 
jau beveik suremontuoti baigtame pastate. Apleistam avarinės būklės pastatui sutvarkyti PSC atsiėjo apie 360 tūkst. eurų.

• Be pagrindinės veiklos Klaipėdos PSC 
vykdo papildomus projektus, skirtus 
gyventojų psichikos sveikatai stiprinti. Jau 
beveik trisdešimt metų veikianti „Vilties li-
nija“ – anoniminis suaugusiųjų, patekusiųjų 
į krizinę situaciją, konsultavimas telefonu. 
Pernai specialistai atsakė ir į 230 elektro-
ninių anoniminių laiškų. „Vilties linijos“ 
(tuomet – „Paguodos telefono“) pradinin-
kas – dabartinės Klaipėdos universitetinės 
ligoninės vadovas Vinsas Janušonis. 
Programa finansuojama iš Klaipėdos savi-
valdybės bendruomenės sveikatos fondo. 
Jau keletą metų iš visos šalies įeinančius 
skambučius apmoka Socialinių reikalų ir 
darbo ministerija. ■

PADEDA KRIZIŲ 
IŠTIKTIEMS 
ŽMONĖMS

• Jau dešimt metų Klaipėdos PSC vykdo 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
žalos mažinimo programą, finansuojamą 
miesto savivaldybės. Centro iniciatyva 
įsteigtame mobiliajame kabinete teikiamos 
vadinamosios žemo slenksčio paslaugos 
skirtos asmenims, vartojantiems nelegalias 
psichoaktyviąsias medžiagas, daugiausiai – 
injekciniu būdu. Čia jiems dalinami sterilūs 
švirkštai ir adatos. Taip tiek vartojantieji 
narkotikus, tiek miesto bendruomenė 
apsaugojama nuo per kraują plintančių 
pavojingų infekcijų – ŽIV/AIDS, hepatitų ir 
kt. Prieš porą metų Klaipėdos priklauso-
mybės ligų centro steigėjo teises perdavus 
Sveikatos apsaugos ministerijai į Klaipėdos 
PSC rankas perėjo ir stacionarus anoniminis 
konsultacinis kabinetas. ■
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– apie tiek tūkst. gyventojų aptarnauja 
Klaipėdos psichikos sveikatos centras. 

‘‘„Norėtųsi, kad psichikos 
sveikatos priežiūra šalyje 
būtų ne vien deklaracijomis 
grįsta, bet ir pinigais. 
Besikreipiančiųjų skaičius į 
gydymo įstaigą nemažėja. Ir 
jei būtų ne tik daug kalbama, 
bet skiriamas prioritetas 
finansavimui, galėtume 
padaryti žymiai daugiau“, –                
sako įstaigos vadovas 
Aleksandras Slatvickis.

‘‘„Vienas specialistas –  
ne karys. Mūsų stiprybė –       
komandinis darbas, glaudus 
bendradarbiavimas tarp 
specialistų. Prireikus žmogų 
tiesiai iš gydytojo kabineto 
galime nuvesti pas socialinį 
darbuotoją ar konsultacijos 
pas psichologą. Turime daug 
gydytojų, visą dieną galime 
suteikti kvalifikuotą pagalbą, 
dirbame ir šeštadieniais“, –             
sako vyriausioji psichikos 
sveikatos slaugytoja Gražina 
Kaupienė.

‘‘„Jaunus žmones dažniau 
vargina socialinės problemos. 
Jie stokoja bendravimo, 
atvyksta tiesiog pasikalbėti. 
Tačiau dirbdami dideliais 
krūviais neturime prabangos 
pacientui skirti tiek laiko, kiek 
jam norėtųsi“, – apgailestavo 
suaugusiųjų gydytoja 
psichiatrė Jelena Feigelson.

Klaipėdos psichikos sveikatos centro naujas užmojis – 
psichosocialinės reabilitacijos paslaugų plėtra
Aukščiausio lygio pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras toliau išlieka didžiausia tokio tipo įstaiga šalyje. „Norėtųsi, kad psichikos sveikatos 
priežiūra šalyje būtų ne vien deklaracijomis grįsta, bet ir pinigais. Besikreipiančiųjų skaičius į gydymo įstaigą nemažėja. Ir jei būtų ne tik daug kalbama, bet skiriamas prioritetas finansavimui, galėtume 
padaryti žymiai daugiau. Kitu atveju realu kalbėti tik apie atitinkamas paslaugas ir jų apimtis negali būti didesnė“, – sako įstaigos vadovas Aleksandras Slatvickis.


