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Svarbiausia  nepakenkti
Interviu su Valstybinio psichikos sveikatos centro direktore Ona Davidoniene

Pradëkime gal nuo malonesniø
dalykø. Neseniai paminëta Pasaulinë
psichikos sveikatos diena, kuri ðiais
metais skirta psichikos sutrikimø
gydymui ir profilaktikai pirminëje
sveikatos prieþiûros grandyje. Kokie
Lietuvos pasiekimai ðioje srityje?
Tai iðties labai svarbi tema. Ðeimos
gydytojo funkcija yra nustatyti daugumà
ligø, nuo kuriø kenèia ðalies gyventojai,
ir pagal kompetencijà didesnæ jø dalá
gydyti paèiam, o maþesnæ  siøsti pas
specialistus. Valstybë diegdama ðià
sistemà tikisi, kad sveikatos paslaugos
bus nesunkiai prieinamos per ðeimos
gydytojà, kuris perims didþiausià
sveikatos prieþiûros naðtà. Psichikos
sveikatos srityje neretai ði naðta tampa
per didelë. Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) nuosekliai ragina
stiprinti ðeimos gydytojo institucijà ir
gerinti ðiø gydytojø kompetencijà gydyti
psichikos sutrikimus. Pastaraisiais
metais ypaè pabrëþiama psichikos
sveikatos paslaugø prieinamumo
priminëje grandyje svarba. Daugelyje
ðaliø pirminë grandis yra tik ðeimos
gydytojai, tuo tarpu Lietuvoje pavyko

sukurti pirminius savivaldybiø psichikos sveikatos
centrus, kurie uþtikrina realø
ðiø paslaugø prieinamumà
gyventojams. Tai kryptingas
jau daugiau kaip deðimtmetá
gyvuojantis
procesas,
duodantis teigiamà rezultatà: gausëjant psichikos
sveikatos centrø su specialistø komandomis, maþëjo vidutinë gydymo stacionare trukmë,
rehospitalizacijos rodikliai ir lovø
skaièius psichiatrijos stacionaruose.
Ðiandien ásteigto tinklo naudà pripaþásta
net ir ankstesni ðios sistemos kritikai,
neigiamai vertinæ psichikos sveikatos
centrø steigimà. Reikia atsiþvelgti ir á tai,
kad PSO, neneigdama ðeimos gydytojo
svarbos, vis dëlto pripaþásta, kad dël
ávairiø nepalankiø veiksniø (didelio ðiø
gydytojø uþimtumo, specialiosios
kompentencijos stokos) pirminëje
grandyje labiausiai paplitæ psichikos
sutrikimai vis dar yra diagnozuojami
nepakankamai. Visame pasaulyje gana
daþnai pasitaiko, kad ðeimos gydytojai
labai pavëluotai diagnozuoja psichikos
sutrikimus arba paskiria nepakankamà,
ne optimalø gydymà.
Ðiandieninëje sistemoje ðeimos
gydytojas ir pirminëje grandyje
dirbantis psichiatras konkuruoja dël tø
paèiø ir vienodø krepðelio lëðø: nors
psichikos sveikatos problemos,
sprendþiamos ðeimos gydytojo ir
psichiatro kabinete, skiriasi sunkumu
ir gydymo poreikio intensyvumu. PSC
aptarnauja sunkesnius pacientus.

Psichikos sutrikimais serganèiøjø
kontingentas kai kuriose vietovëse ir
ástaigose taip pat skiriasi. Ar yra
svarstomas koks nors finansavimo
variantas, kuris geriau atitiktø skirtingà
psichikos sveikatos sistemoje aptarnaujamà kontingentà?
Iðties ðiuo metu pirminiame lygyje
apmokama pagal priraðytus gyventojus,
tad uþ kiekvienà gyventojà ðeimos gydytojas gauna vienodà krepðelá. Ta pati
sistema galioja ir atsiskaitant su psichikos sveikatos centrø komandomis. Deja,
kol kas nematyti ðiø dviejø specialybiø
tarpusavio konkurencijos. Netgi sakyèiau, kad yra ne visai geras atvirkðtinis reiðkinys  ðeimos gydytojai,
þinodami, kad yra psichikos sveikatos
centrø specialistai, daþnai kratosi gydyti net ir visai nesudëtingus psichikos
sutrikimus arba tæsti palaikomàjá gydymà. Tuo tarpu psichiatrai mëgina
atsilaisvinti nuo lengviausiø pacientø
ir visà dëmesá sutelkti sunkiø psichikos
ligoniø kompleksiniams gydymui bei
reabilitacijai. Kiek man þinoma, ðiuo
metu nenumatoma keisti finansavimo
sistemos ðiuo aspektu. Yra diskutuojama, ir paèiai teko ne kartà siûlyti, lankstesnæ finansavimo sistemà. Ðiandien visi
gauna vienodai: ir nuoðirdþiai, entuziastingai dirbantys, ieðkantys naujø darbo
formø, ir gana pasyvûs. O objektyvûs
darbo rezultatai yra tikrai labai nevienodi. Todël manau, kad bûtø gerai, jeigu
dalis ákainio bûtø lanksti  visi gautø tik
dalá ákainio, o kita dalis bûtø skiriama
skatinamosioms paslaugoms bei skatinimui uþ gerus darbo rezultatus apmokë-
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ti. Kà konkreèiai reikëtø priskirti skatinamosioms paslaugoms arba geriems
rezultatams dar reikëtø svarstyti bei diskutuoti, bet esu tikra, kad galima rasti
objektyvius ir aiðkius kriterijus abiems
kategorijoms. Tada atsirastø motyvacija
stengtis kuo geriau atlikti savo darbà.
Stiprinti pirminæ grandá rekomenduoja ir tarptautinës ekspertø grupës,
Pasaulio bankas, ðá tikslà skelbia ir
Vyriausybë bei Sveikatos apsaugos ministerija. Kaip numatyta stiprinti pirminæ psichikos sveikatos grandá?
Rekomendacijos ir deklaracijos yra
gerai, taèiau jø nepakanka. Kol kas tik
þinome apie bendrà Sveikatos apsaugos
ministerijos vadovybës nuostatà plëtoti
pirminæ grandá, taèiau apie konkreèias
priemones kalbama itin maþai. Kiek
þinau ðiuo metu nenumatyta nei maþinti
ðeimos gydytojo aptarnaujamø gyventojø skaièiaus, nei didinti jø paslaugos
ákainio. Tikiuosi, kad nëra galvojama,
kad sistema iðsiplëtos savaime, dargi
su maþiau pinigø ir þmogiðkøjø iðtekliø.
Ðiuo metu ið esmës diskutuojama apie
stacionarinës pagalbos reorganizavimà,
kuris buvo neiðvengiamas dël apskrièiø
naikinimo. Paskelbti veiksmai liudija tik
valdymo procesø centralizavimà, ypaè
kalbant apie specializuotas ligonines, bet
vargu ar jis susijæs su pirminës grandies
stiprinimu.
Kita vertus, psichikos sveikatos sistemos pirminës grandies plëtros planuose numatyta iðties daug: iki 2013 m.
bus ásteigta 20 naujø dienos stacionarø
prie psichikos sveikatos centrø, dël to
tikrai padidës ðiø paslaugø prieinamumas ir ði grandis neabejotinai sustiprës.
Atsiþvelgiant á bûtinybæ operatyviai reaguoti á ávairias krizines situacija ir prastus vaikø psichinës sveikatos rodiklius
bus steigiami 5 kriziø centrai ir 5 kompleksinës psichiatrijos pagalbos vaikui ir
ðeimai centrai prie stacionarias psichiatrijos paslaugas teikianèiø ástaigø.
Teigiama ir tai, kad ðie planai gana
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saugûs finansavimo prasme  ðie procesai didþiàja dalimi bus finansuojami
Europos Sàjungos lëðomis.
PSO nurodo, kad psichikos sveikatos sutrikimø turinèiø þmoniø skaièius
pasaulyje didëja, didëja ir dël ðiø
sutrikimø patiriama ekonominë naðta.
Lietuvoje vël sustiprëjo psichikos
sutrikimø rizikos veiksniai  tokie kaip
skurdas, nedarbas, migracija. Ar pastebimas sergamumo psichikos ligomis
didëjimas?
Taip, ið tiesø Lietuvoje, kaip ir kitose ðalyse, bendras þmoniø, besigydanèiø
pas psichikos sveikatos specialistus,
skaièius po truputá didëja. Ðá augimà
lemia neuroziniø ir afektiniø (nerimo,
depresijos, miego ir kt.) sutrikimø
gausëjimas, tuo tarpu serganèiø sunkiomis psichikos ligomis, pavyzdþiui, ðizofrenija, skaièius tebëra gana stabilus.
Svarbu ir tai, ar ðis ekonominis sunkmetis uþsitæs, ar ne. Valstybinio psichikos
sveikatos centro duomenimis, Lietuvoje
ðiuo metu ið viso dël ávairiø psichikos
sutrikimø gydësi pas psichikos sveikatos centrø specialistus gydosi apie 4,9
proc. visø gyventojø  ðiek tiek daugiau
negu pernai. Dþiugi þinia ta, kad maþëjo
hospitalizacijø dël alkoholiniø psichoziø
ir intoksikacijø skaièius, deja, saviþudybiø skaièius, iki 2007 m. maþëjæs,
2008 m. vël kiek padidëjo.
Ar ðiuolaikinës psichiatrijos paslaugos Lietuvoje atitinka pacientø ir
visuomenës sveikatos poreikius ir
lûkesèius?
Jeigu kalbësime apie þmones, tai jø
lûkesèiai ir norai visuomet bus didesni
negu valstybës galimybës. Taèiau tai
gerai, nes lûkesèiai ir norai  galinga
varomoji jëga, skatinanti psichiatrinës
pagalbos gerinimà. Valstybës poþiûriu,
ko gera, stengiamasi padaryti viskà, kas
ámanoma, kad bûtø geriau: valstybë
pastaràjá deðimtmetá skyrë nemaþas investicijas psichikos sveikatos centrø plët-
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rai, praktiðkai visi, áskaitant ir naujausius, psichiatrijoje naudojami vaistai yra
kompensuojami  vëlgi nemaþa naðta
valstybei. Pagaliau, valstybë nusprendë,
kad psichikos sveikata ir toliau liks prioritetine, ypatingo dëmesio nusipelnanèia
kryptimi  psichikos sveikata pripaþinta
vienu ið keturiø sveikatos prioritetø.
Aukðèiausios valstybës institucijos
patvirtino gana ðiuolaikiðkà, ekspertø
gerai ávertintà teisinæ bazæ bei valstybines programas, kurioms, bûtø ðaunu,
jei ir finansavimo bûtø nepamirðæ paskirti...
Kita vertus, palyginæ Lietuvà su turtingiausiomis pasaulio ðalimis pamatysime, kad daug ko stokojame, atsiliekame ir kai kuriais psichikos nesveikatos bei sveikatos rodikliais. Taèiau palyginti su artimiausiomis kaimynëmis
(Latvija, Estija), psichikos sveikatos
prieþiûra Lietuvoje vystësi gerokai
sparèiau. Nors starto pozicijos Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje buvo panaðios, bet
sisteminiais pasiekimais mes neabejotinai pirmaujame.
Pasitaiko iðgirsti ir priekaiðtø dël to,
kad Lietuvoje ir anksèiau, ir dabar daugiausia investuojama á pastatus, o ne á
paslaugas. Bet juk pastatai nestatomi
ðiaip sau, jie statomi paslaugoms teikti,
juk plyname lauke to nepadarysi. Jeigu
pavyks ágyvendinti tai, kas suplanuota,
ið tiesø bûsime þengæ gana tvirtà
þingsnelá priartindami ir labiau pritaikydami psichikos pagalbà prie þmoniø ir
jø poreikiø.
Psichikos sveikatos sistema nëra izoliuota nuo visos sveikatos sistemos ir
valstybës. Ðiais metais svarbiausia aktualija  krizë ir su ja susijusi sveikatos
sistemos pertvarka. Ateityje liks tik dvi
savarankiðkos SAM pavaldumo psichiatrijos ligoninës, kitos jau dabar intensyviai integruojamos á bendràsias ligonines. Ko tikimasi pasiekti, kokie
galimi ðios reformos rezultatai?
Labai tikiuosi, kad pertvarka psichi-
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kos sveikatos padëties bent jau nepablogins... Norëtøsi, kad reformos autoriai
pirmiausiai galvotø kaip gydytojai:
svarbiausia  nepakenkti.
Kokie bus planuojamos ir skubiai
ágyvendinamos pertvarkos rezultatai, kol
kas labai sunku pasakyti. Vieðai skelbiami pertvarkos veiksmai ne visai dera
tarpusavyje, yra nepakankamai pagrásti,
per maþai tariamasi su medikø bendruomene. Krizë, deja, kaip svarbiausià
aktualijà iðkëlë maþiausiai prasmingà
tikslà  kaip iðleisti kuo maþiau pinigø.
Taèiau tai neturëtø tapti pagrindiniu arba
vieninteliu tikslu.
Manau, kad apskritai stacionarinës
pagalbos reorganizacija buvo ir tebëra
neiðvengiama, bet kol kas Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupiø pateikti
metmenys - didele dalimi tëra ligoniniø
vadybos centralizavimas. Tai akivaizdþiausia kalbant apie specializuotø
ligoniniø (tuberkuliozës, psichiatrijos,
vaikø) prijungimà prie vadinamøjø bendrojo profilio ligoniø. Manau, tokiam procesui neturëtø bûti taikomai tik grieþtai
konkreèiai srièiai skirti ðablonai, nes jau
nekalbant apie tai, kad kiekviena paslaugø rûðis, medicinos sritis turi savo
specifikà, labai skiriasi ir padëtis regionuose. Viename psichiatrijos ligoninæ
paversti kitos ligoninës padaliniu galbût
ir nesunku, o kitame, ávertinus pacientø
srautus ir þmogiðkuosius iðteklius, materialinæ bei finansinæ ástaigø padëtá, tai
visiðkai neprasminga. Reformos procesas kartais atrodo stokoja ir nuoseklumo: pirmiausiai ministerijoje buvo
parengtas reformos ðablonas, o jau tada
mëginama prie jo pritaikyti pacientø ir
paslaugø srautø paskirstymo apraðus.
Neseniai ministerija sudarë naujà darbo
grupæ, kuri iki lapkrièio 1 d. turi pateikti
Paceintø siuntimo á atitinkamo lygmens
asmens sveikatos prieþiûros ástaigas tvarkos apraðà. Psichiatrijos paslaugas nagrinëjanèioje darbo grupëje ið psichiatrø
dalyvausime að, RVPL direktorius Valen-

tinas Maèiulis, Ðiauliø PL direktorius
Eugenijus Mikaliûnas ir Santariðkiø Psichiatrijos skyriaus vadovas Ramûnas
Aranauskas. Negaliu pasakyti, kad laiko tokiam darbui bûtø skirta pakankamai.
Kalbant apie konkreèias ligonines,
vienas ið galimai netinkamo prijungimo
pavyzdþiø galëtø bûti numatyti Ðiauliø
ir Ðvëkðnos ligoniniø prijungimai.
Neatsiþvelgiant ir á kitus svarbius argumentus, daug pasako faktas, kad Ðiauliø
psichiatrijos ligoninë dirbo rentabiliai,
tuo tarpu apskrities ligoninë, prie kurios
numatyta jungti ðià ir kelias kitas ligonines, turi 20 milijonø litø skolø. Ar
skolà persidalins ant visø sujungtø
peèiø? Ðvëkðnos psichiatrijos ligoninæ
prijungti prie Klaipëdos apskrities ligoninës, kuri ateityje turëtø tapti miesto ligonine, taip pat nelabai prasminga.
Kadangi savarankiðkø psichiatrijos ligoniniø yra likæ nedaug, manau, kad kiekvienai jø galima bûtø rasti atskirà sprendimà.
Be to, kalbant apie psichiatrijos ligoniniø veiklos pertvarkà, lygiagreèiai
reikëtø modeliuoti ir 4 apskrièiø priklausomybës ligø centrø likimà, perduodant
juos savivaldybëms. Kitas svarbus momentas  kokiais pagrindais vyks tas
sujungimas, ar prijungiamos ligoninës
taps naujos struktûros padaliniu (skyriumi), ar filialu? Manau, kad bûtø visai
sveika ásiklausyti ir á reorganizuojamø
ástaigø bei savivaldybiø, kuriose yra ðios
ástaigos, siûlymus, ypaè á tuos, kurie yra
argumentuoti, o ne paremti vien emocijomis.
Ginèai dël darbo laiko ir atostogø
pokyèiø parodë, kad Sveikatos apsaugos ministerija nelinkusi bendradarbiauti ir ásiklausyti á specialistø
nuomonæ. Ne visada ásiklausoma ir á
ekspertiniø institucijø, pavyzdþiui, Nacionalinë sveikatos tarybos, nuomonæ.
Kaip patartumëte stiprinti bendradarbiavimà su SAM?

Tai ið dalies atspindi SAM posûká á
vadybà: akcentuojama ðiuolaikiðka
vadyba, taèiau pamirðtamas tos vadybos
tikslas  geresnë sveikata. Tuo tarpu
svarbu ne tik taikyti ðiuolaikiðkos vadybos priemones, optimizuoti sistemà, bet
ir palaikyti ryðá su sveikatos specialistais
bei uþtikrinti socialiná dialogà. Manau,
kad Sveikatos apsaugos ministerija
pernelyg menkai naudojasi specialistø,
susibûrusiø mokslinëse draugijose,
pavyzdþiui, Lietuvos psichiatrø asociacijoje, potencialu. Planuojant ligoniniø
tinklo pertvarkà, specialistø darbo laiko
ir atostogø trukmës, vaistø prieinamumo pokyèius vertëtø paklausti jø
nuomonës ir labiau á jà atsiþvelgti.
Nacionalinëje sveikatos taryboje
psichikos sveikatos srièiai bus atstovaujama geriau  ðiais metais að ir kolega
psichiatras Aurelijus Veryga esame ðios
tarybos nariai. Psichikos sveikatos
klausimø aktualumà atspindi ir tai, kad
pirmasis darbinis naujosios tarybos posëdis (spalio 28 d.) bus skirtas bûtent
psichikos sveikatos klausimams  skaitysiu pagrindiná praneðimà Saviþudybës
Lietuvoje per psichikos sveikatos ir
platesnio konteksto prizmæ.
Kita vertus, manau, kad specialistø
organizacijos, tarp jø ir Lietuvos psichiatrø asociacija, galëtø labiau domëtis
psichiatrijos paslaugø reforma ir aktyviau joje dalyvauti. Reikëtø aktyviau
domëtis ir kitø ðaliø patirtimi, glaudþiau
bendradarbiauti valstybës ir nevyriausybiu lygmenimis. Ðiandien tokio aktyvumo stinga.

Kalbëjosi
Nijolë Goðtautaitë Midttun
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