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1. Įvadas ir santrauka

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, apie 450 mln. planetos žmonių kenčia 

nuo psichikos sveikatos sutrikimų ir su jais glaudžiai susijusių fizinių negalavimų. Kas ketvirtoje 

pasaulio šeimoje vienas iš narių turi rimtų dvasinių problemų. Psichikos sutrikimai sudaro apie 12 

proc. visų pasaulio ligų, o iki 2020 metų šis skaičius gali išaugti iki 15 proc. Pasak PSO ekspertų, 

Europos regione 3 mln. suaugusiųjų serga šizofrenija (t.y. 7 iš 1.000 žmonių), 33,4 mln. žmonių 

kiekvienais metais tampa depresijos vergais.

Per pastaruosius metus sergamumas psichikos ligomis Lietuvoje nuo 1990 iki 2004 metų 

išaugo beveik 10 proc., taip pat stebimas savižudybių didėjimas – 1991 m. Lietuva savižudybių 

skaičiumi pirmavo tarp Pabaltijo šalių, o 1994 m. aplenkusi Vengriją tapo pirmaujančia valstybe 

Europoje. Gera psichikos sveikata neatsiejama nuo žmogaus gyvenimo kokybės ir jo kasdieninės 

veiklos – darbo, mokslo, poilsio. Visa tai rodo psichikos sveikatos priežiūros paslaugų aktualumą 

Lietuvoje.

Pasaulio  sveikatos  organizacijos  2001  m.  pranešime,  skirtame  psichikos  sveikatai, 

pateikiami  šeši  visapusiškos  psichikos  sveikatos  priežiūros  principai  ir  penkios  pagrindinės 

sudedamosios  dalys.  Minėti  principai  yra  šie:  diagnozė  ir  intervencijos,  gydymo  ir  slaugos 

tęstinumas,  platus  paslaugų  spektras,  partnerystė  su  pacientais  ir  jų  šeimomis,  bendruomenių 

įtraukimas, integracija į pirminį medicinos paslaugų teikimo lygį. Moderniąją psichikos sveikatos 

priežiūros  sistemą  sudaro  penkios  vienodai  reikšmingos  sudedamosios  dalys:  farmakoterapija, 

psichoterapija, psichosocialinė reabilitacija, darbinė reabilitacija ir įdarbinimas, būsto suteikimas. 

Paskutiniosios trys sudaro vadinamąją plačiąją psichosocialinės reabilitacijos paslaugų koncepciją. 

Šios  paslaugos  turi  būti  prieinamos  žmonėms,  turintiems  sunkių  negalią  sukeliančių  psichikos 

sutrikimų,  tokių  kaip  šizofrenija,  šizotipinis,  šizoafektinis  ir  kiti  psichoziniai  sutrikimai,  sunkūs 

nuotaikos  sutrikimai  (sunki  depresija,  dvipolis  nuotaikos  sutrikimas),  organiniai  centrinės  nervų 

sistemos  (CNS)  sutrikimai,  išskyrus  demencijas  bei  psichozinius  sutrikimus  dėl  psichotropinių 

medžiagų  vartojimo.  Pasaulio  sveikatos  organizacijos  susirūpinimas  psichikos  sveikata  yra 

paremtas mokslo tyrimų rezultatais, rodančiais, kad laiku sugrąžinta gyventojų psichikos sveikata ar 

sumažinta  psichikos  negalia  gali  reikšmingai  sumažinti  daugelio  ekonomiškai  besivystančių 

valstybių finansinę naštą. Visos pagalbos priemonės, ypač tos, kurios leidžia integruoti darbingo 

amžiaus žmones į visuomenę bei darbo rinką, grąžina valstybės ekonomikai penkis-septynis kartus 

daugiau,  negu  buvo  į  šias  paslaugas  investuota.  Tuo  pačiu  pripažįstama,  kad  valstybių,  laiku 

nepertvarkiusių  psichikos  sveikatos  priežiūros  ir  nesukūrusių  veiksmingos  bendruomenės 

(socialinės)  psichiatrijos  su  psichosocialine  reabilitacija  bei  darbinės  reabilitacijos  paslaugomis, 
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ateityje  laukia  labai  didžiulės  išlaidos,  jau nekalbant  apie  tai,  kad dėl  neveiksmingos  psichikos 

sveikatos sistemos nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės.

Trys pagrindinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybės seka iš 

psichikos sveikatos apibrėžimo:

1. Psichikos sveikata – sudėtinė sveikatos dalis (tiek asmens, tiek visuomenės);

2. Psichikos sveikata – tai daugiau, negu vien ligos nebuvimas;

3. Psichikos sveikata glaudžiai susijusi su fizine sveikata ir elgesiu1.

Nėra išsamių ir moksliškai  paremtų įrodymų,  kad psichikos sveikatos priežiūros modelis 

turėtų  remtis  vien  stacionaria  priežiūra.  Iš  kitos  pusės,  nėra  ir  išsamių  bei  moksliškai  paremtų 

įrodymų, kad vien bendruomeninių paslaugų teikimas gali vienas teikti visapusišką būtiną pagalbą. 

PSO surinkta medžiaga rodo, jog galėtų būti taikomas modelis, kuris turi abu – ir ambulatorinės, ir 

bendruomeninės – priežiūros elementus.

Naudos-kaštų  studijos  dėl  deinstitucializacijos  ir  darbo  komandose  psichikos  sveikatos 

priežiūrios  srityje  pažymi,  kad  priežiūros  kokybė  tampriai  susijusi  su  paslaugų  sąnaudomis. 

Bendruomeninių paslaugų modelio atveju pastebėta, kad patiriamos sąnaudos nežymiai skiriasi nuo 

paslaugų,  kurias  jos  pakeičia,  sąnaudų,  todėl  bendruomeninės  pasaugos  negali  būti  laikomos 

sąnaudas taupančiomis  priemonėmis.  Tačiau paslaugų prieinamumo gerinimas,  stigmatizacijos ir 

diskriminacijos mažinimas, išteklių subalansuotumas, kurie atsiranda dėl bendruomeninių paslaugų 

modelio taikymo, galėtų būti stiprus argumentas šio modelio taikymui2.

Analizuojant atskirų Lietuvos geografinių vietovių gyventojų sergamumo psichikos ligomis 

rodiklius bei atsižvelgiant į prioritetines PSO investavimo kryptis, psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugų  optimizavimo  kryptis,  rekomenduojama  plėtoti  šias  pagrindines  psichikos  sveikatos 

priežiūros kryptis:

1) vykdyti  psichikos  sveikatos  apsaugos politiką  ir  įstatymus,  nustatančius  psichikos 

sveikatos apsaugos veiklos standartus bei įtvirtinančius žmogaus teises:

• įvertinti vyriausybės veiksmų įtaką visuomenės psichikos sveikatai;

• panaikinti  stigmą  ir  diskriminaciją,  skatinti  socialinę  integraciją  keliant 

visuomenės sąmoningumą ir puoselėjant rizikos grupėms priklausančių žmonių 

teises;

1 Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice: summary report /a report from the World Health 
Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion 
Foundation (VicHealth)and the University of Melbourne
2 What are the arguments for community- based mental health care? WHO Regional Office for Europe’s Health 
Evidence Network (HEN), August 2003
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• sudaryti  galimybę  psichikos  sveikatos  problemų turintiems  žmonėms  rinktis 

priežiūros būdus, atitinkančius jų poreikius ir kultūrą,  bei  aktyviai  dalyvauti 

šiame procese;

• peržiūrėti  įstatyminę  bazę  ir,  jei  būtina,  papildyti  ją  teisės  aktais,  kurie 

užtikrintų lygias galimybes ir nediskriminaciją;

• pripažinti  ir  stiprinti  pirminės  sveikatos  priežiūros  ir  bendrosios  praktikos 

gydytojų atliekamo vaidmens svarbą bei skatinti juos prisiimti atsakomybę už 

psichikos sveikatą;

• įtraukti  psichikos sveikatos priežiūros discipliną į  visų medicinos specialistų 

rengimo  programas  ir  sukurti  tęstinio  profesinio  švietimo  bei  ugdymo 

programas psichikos sveikatos priežiūros darbuotojams;

• vystyti  psichinės gerovės ir psichikos sveikatos problemų stebėjimo sistemą, 

įskaitant rizikos veiksnius ir pagalbos prašymus, bei kontroliuoti jos įdiegimą; 

• inicijuoti mokslinius tyrimus tose srityse, kuriose turimos žinios ar technologija 

nėra pakankamos, ir skleisti tyrimų rezultatus;

2) stiprinant bendradarbiavimą tarp institucijų, atsakingų už sveikatos priežiūrą, ir kitų 

susijusių sektorių, puoselėti psichikos sveikatą mokslo, darbo, bendruomenės ir kitoje aplinkoje:

• derinti  atsakomybę už politikos ir  įstatymų,  susijusių su psichikos sveikatos 

apsauga, sukūrimą, sklaidą ir įgyvendinimą vyriausybėje;

• stiprinti  partnerystę  ir  bendradarbiavimą  tarp  institucijų,  atsakingų  už 

medicinos  bei  socialinę  pagalbą  ir  palaikymą  sveikatos,  pašalpų  skyrimo, 

aprūpinimo būstu, švietimo ir užimtumo srityse

3) plėsti  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas,  atitinkančias  gyventojų  poreikius, 

atsižvelgiant į turimus išteklius:

• plėtoti rimtų psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms bendruomenėje 

teikiamas  paslaugas,  kurios  pakeistų  didelių  sveikatos  priežiūros  įstaigų 

teikiamas paslaugas;

• imtis  priemonių,  padėsiančių  visiškai  atsisakyti  nehumaniškų  ir  žeminančių 

sveikatos priežiūros metodų;

4) didinti šeimos gydytojo institucijos svarbą ir didinti psichikos sveikatos priežiūros 

specialistų kompetenciją:

• didinti šeimos gydytojų kompetenciją aktyviai psichikos sutrikimų diagnostikai 

ir  lengvesnių  psichikos  sutrikimų  gydymui  (ankstyvoji  psichikos  sutrikimų 
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diagnostika,  palaikomosios  terapijos  įgūdžiai,  pacientų  perdavimo  tvarka  iš 

BPG – PSC specialistams);

• daugėjant  apsilankymų  skaičiui  pas  psichiatrą,  turėtų  mažėti  psichiatro 

aptarnaujamų žmonių skaičius, 1 psichiatrui ne 20.000 gyv., o ~15.000 gyv.;

• skatinti  psichikos  sveikatos  priežiūros  darbuotojų  profesinę  specializaciją 

parengiant  juos  darbui  su  specifinių  poreikių  žmonių  grupėmis  –  vaikais, 

jaunimu, pagyvenusiais žmonėmis ir asmenimis, turinčiais ilgalaikių psichikos 

sveikatos sutrikimų;

5) tobulinti finansavimo sistemą:

• atsižvelgiant į ligos sunkumą, skirti psichikos sveikatai pakankamai išteklių bei 

investuoti į šią sritį atitinkamą visai sveikatos priežiūrai tenkančių išlaidų dalį, 

lygiavertę investicijoms į kitas sveikatos priežiūros sritis;

• numatyti  naujų psichikos sveikatos  priežiūros  paslaugų teikimo finansavimo 

šaltinius  ir  dydžius,  atkreipiant  dėmesį  į  tai,  kad  bendruomeninių  paslaugų 

plėtra padėtų sumažinti kitų teikiamų paslaugų apimtis.

Atsižvelgiant į tai, kad įstatyminės bazės tobulinimas, visuomenės švietimas, propagandinė 

veikla, socialinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimas paprastai nėra sveikatos priežiūros 

įstaigų veikla, šių krypčių tobulinimas nebuvo įtrauktas į galimybių studijos nagrinėjimo sritį. Buvo 

analizuojamos psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybės, atsižvelgiant į:

• paslaugų kokybės gerinimą;

• paslaugų prieinamumo didinimą;

• įvairiapusiškų, kompleksiškų paslaugų teikimą;

• žmogiškųjų išteklių pakankamumą.

Atitinkamai pagrindinės investavimo kryptis galėtų būti tokios:

1) bendruomeninių paslaugų plėtra:

• dienos centrų kūrimas ir plėtra;

• krizių intervencijos centrų kūrimas ir plėtra;

2) stacionarios grandies tobulinimas:

• ūmios psichiatrijos grandies stiprinimas;

• gerontopsichiatrijos paslaugų plėtra;

3) kompleksinių paslaugų vaikams šeimai plėtra:

• paslaugų, skirtų vaikams ir paaugliams, plėtra;

4) kitos paslaugos:
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• teismo psichiatrijos grandies stiprinimas.

Preliminariais skaičiavimais, šių krypčių įgyvendinimui prireiktų apie 98,4 mln. Lt 2007-

2013  m.  laikotarpiu.  Pažymėtina,  kad  kai  kurių  paslaugų  plėtrai  lėšos  nebuvo  numatytos  dėl 

psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  vangaus  atsakymo  į  pateiktus  klausimynus  (ypač  tai 

paminėtina apie stacionarias įstaigas, kurių mažas grįžtamumas neleido atlikti išsamios analizės bei 

išteklių  įvertinimo,  dėl  ko sunku prognozuoti  šių įstaigų paslaugų kokybės  gerinimo investicijų 

poreikio).

Atlikus minėtąsias investicijas būtų laukiami šie pagrindiniai ilgalaikiai rezultatai:

1) pagerėtų paslaugų kokybė:

• sutrumpėtų gulėjimo laikas stacionare;

• sumažėtų hospitalizacijos atvejų skaičius;

2) padidėtų paslaugų prieinamumas:

• paslaugų teikimas pagal gyvenamąją vietą (dienos centrai);

• paslaugos teikiamos arčiausiai gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į žmogiškųjų 

išteklių  prieinamumą (pvz.,  lengvai  pasiekiamų regioninių centrų kūrimas  ir 

plėtra), kompleksinių paslaugų teikimas vienoje vietoje);

3) būtų patenkinti paslaugų vartotojų poreikiai:

• įvairių  paslaugų  teikimas  įvairaus  amžiaus  asmenims,  turintiems  psichikos 

sutrikimų;

• skirtingas  paslaugų  teikimo  terminas,  atsižvelgiant  į  psichikos  sutrikimų 

turinčių asmenų bei jų artimųjų poreikius;

4) pagerėtų visuomenės požiūris į psichikos sutrikimų turinčius asmenis (šio rezultato 

tikimasi po viešinimo veiklų, aktyvaus visuomeninių organizacijų, mokyklų, visuomenės sveikatos 

centrų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų įsitraukimo į psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 

optimizavimo procesą).
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2. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Lietuvoje

Per  keletą  pastarųjų  dešimtmečių  psichikos  sveikatos  priežiūros  paradigma  dramatiškai 

keitėsi  visame pasaulyje.  Vienas svarbiausių šiuos pokyčius  paskatinusių veiksmų – suvokimas, 

kad, užtikrinant žmogaus teises psichikos sveikatos priežiūros sistemoje, galima taip transformuoti 

šios sistemos vertybes ir principus, jog šie skatintų pagarbą pacientams ir didintų jų integracijos į 

visuomenę tikimybę.

Pagaliau  pasaulis  ir  Europa  apsisprendė,  kokiomis  vertybėmis  ir  mokslo  principais 

vadovaujantis modernioje visuomenėje reikia spręsti psichikos sveikatos problemas.

Svarbiausi PSO Europos visuomenės psichikos politikos principai:

1) psichikos  sveikata  pripažįstama  svarbiausia  XXI  amžiaus  pradžios  visuomenės 

sveikatos  sritimi,  kuriai  reikia  kiekybiškai  ir  kokybiškai  naujų  investicijų  ir 

sprendimų, nes psichikos sutrikimų našta visuomenei nuolat auga;

2) yra veiksmingų būdų mažinti tiek lengvų psichikos ir elgesio sutrikimų, tiek sunkios 

psichikos  ir  proto  negalės  naštą;  būtina  išvaduoti  psichikos  sveikatos  sritį  iš 

profesinės,  politinės  ir  geografinės  izoliacijos  ir  kuo  labiau  integruoti  šią  sritį  į 

visuomenės  sveikatos  sistemą,  pirminę  sveikatos  priežiūrą,  bendrąją  sveikatos 

priežiūrą, švietimo, socialinės pasaugos bei kitus sektorius.

Lietuva, suvokdama psichikos sveikatos svarbą, prisideda prie šių svarbiausių dokumentų 

nuostatų įgyvendinimo, atsižvelgiant į sveikatos sistemos būklę, finansavimą, tendencijas (žr. 2.1 

lentelę).

2.1 lentelė. ES ir Lietuvos strateginiai bei teisiniai dokumentai, turintys įtakos psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemai Lietuvoje

Mastas Dokumento pavadinimas Pastabos

Europa PSO Europos ministrų 
konferencija psichikos 
sveikatos klausimais, 
Iššūkiai ir sprendimai, 
Helsinkis, Suomija, 2005-
01-12/15

Dokumente įtvirtinti pagrindiniai veiksmai, kurie tapo 
Lietuvos strateginių dokumentų dalimi:
• siūlyti tikslinę paramą ir intervenciją rizikos grupių 

asmenims įvairiais jų  gyvenimo etapais – ypatingą 
dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo auklėjimui bei 
lavinimui ir pagyvenusių žmonių priežiūrai;

• sukurti ir įdiegti priemones, padedančias šalinti 
psichikos sveikatos sutrikimų, jų plitimo ir 
savižudybių  priežastis, kurių galima išvengti;

• stiprinti bendrosios praktikos gydytojų ir pirminės 
sveikatos priežiūros darbuotojų, 
bendradarbiaujančių su specializuotos ir 
nemedicininės priežiūros įstaigomis, kompetenciją 
ir gebėjimą teikti reikiamą pagalbą ir efektyvų 
gydymą psichikos sveikatos problemų turintiems 
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Mastas Dokumento pavadinimas Pastabos

asmenims;
• įvertinti gyventojų, specifinių grupių ir asmenų 

psichikos sveikatos būklę ir poreikius tuo būdu, 
kad gautus duomenis būtų galima palyginti 
nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje

Europa PSO Europos ministrų 
konferencija psichikos 
sveikatos klausimais, 
Iššūkiai ir sprendimai, 
Helsinkis, Suomija, 2005-
01-12/15

Veiksmų plane akcentuojama:
• Visuomenės psichinės gerovės ugdymas
• Suvokimo apie psichikos sveikatos svarbą 

formavimas
• Psichikos sveikatos problemų pirminės priežiūros 

užtikrinimas.
• Efektyvi priežiūra, siūloma rimtų psichikos 

sveikatos sutrikimų turintiems asmenims kartu su 
bendruomenėje teikiamomis paslaugomis

• Partnerystė tarp sektorių
• Pakankama ir kompetentinga darbo jėga
• Tinkamos informacijos apie psichikos sveikatą 

sukaupimas
• Teisingas ir pakankamas finansavimas

Europa Europos Bendrijų komisija. 
Žalioji knyga. Gyventojų 
psichikos sveikatos 
gerinimas. ES psichikos 
sveikatos strategijos 
kūrimas. 2005

Viena svarbiausių dokumentų nuostatų – įprastos 
tvarkos pakeitimas: psichiatrijos ligoninių 
panaikinimas ir tokių paslaugų teikimas 
ambulatorijose, visuomenės centruose ir bendrosios 
praktikos ligoninėse, atsižvelgiant į paciento ir šeimos 
poreikius, gali padėti asmeniui socialiai integruotis. 
Remiantis šiuo dokumentu, Lietuvos psichikos 
sveikatos strategijoje numatoma skirti ypatingą 
dėmesį visų piliečių psichikos sveikatos rėmimui; 
• Kūdikių, vaikų ir paauglių psichikos sveikatos 

stiprinimas;
• Dirbančiųjų psichikos sveikatos rėmimas

Lietuva Lietuvos sveikatos 
programa 1997-2010 m.

Tarp specialiųjų tikslų buvo numatyta iki 2005 metų 
stabilizuoti ligotumą psichikos ligomis (iki šiol, 
nepaisant įvairiais lygiais vykdytų programų ir kitų 
priemonių, Lietuva yra tarp valstybių, pasižyminčių 
itin prastais visuomenės psichikos sveikatos rodikliais 
(Nacionalinė psichikos sveikatos strategija, 2005), iki 
2010 metų sumažinti savižudybių kiekį iki vidutinių 
Europos šalių rodiklių -25/100000(Europos Sąjungos 
šalių vidurkis yra 20 savižudybių 100 tūkst. 
gyventojų, 2000 m., Lietuvoje - 2005 m. jis buvo 
38,6/100000 gyventojų) ir iki 2010 metų sumažinti 
sergamumą alkoholinėmis psichozėmis

Lietuva 2006-2008 metų 
Vyriausybės programa

Sveikatos priežiūros dalyje akcentuojama aktyvios 
sveikatos priežiūros, nukreiptos bendrai į ligų 
prevenciją, o taip pat į priklausomybės ligų prevenciją 
(alkoholizmo, narkotikų vartojimo, toksikomanijos) 
svarba

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis dokumentų tekstais

UAB „Eurointegracijos projektai“ 11
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Psichikos  sveikata  pripažįstama svarbiausia  XXI amžiaus  pradžios  visuomenės  sveikatos 

sritimi,  reikalaujančia  kiekybiškai  ir  kokybiškai  naujų  investicijų  ir  sprendimų,  nes  psichikos 

sutrikimų našta visuomenei nuolat auga, pradeda vyrauti lyginant su kitais sveikatos sutrikimais ir, 

jei  į  tai  reaguojama  pasyviai  ir  istorinių  tradicijų  nulemtais  būdais,  stipriai  trikdoma  valstybių 

socialinė ir ekonominė plėtra bei piliečių gyvenimo kokybė. Tačiau Nacionalinės sveikatos tarybos 

metiniame  pranešime (2005)  pastebima,  kad iki  šiol  nepavyko  integruoti  visuomenės  ir  asmens 

psichikos sveikatos į bendrą paslaugų sistemą. 

Iki  šiol  yra  nepakankama  visuomenės  psichikos  sveikatos  iniciatyvų  integracija  į 

visuomenės sveikatos sistemos infrastruktūrą. Ilgus dešimtmečius vyravusi tradicija, kad psichikos 

sveikata priklauso išimtinai asmens sveikatos priežiūros (psichiatrijos) sričiai,  trukdė pereiti  prie 

naujos  paradigmos,  perkeliančios  visuomenės  psichikos  sveikatos  problemų  sprendimą  iš 

psichiatrijos paslaugas teikiančių įstaigų į tarpsektorinio bendradarbiavimo ir visuomenės sveikatos 

sistemos lygį.

Psichikos sveikatos strategijoje įtvirtinti visi privalomi šiuolaikinio psichikos ligų gydymo 

komponentai  pagal  PSO,  2001:  farmakoterapija;  psichoterapija;  psichosocialinė  reabilitacija; 

profesinė reabilitacija ir įdarbinimas; būsto programos.

Lietuvos  psichikos  sveikatos  priežiūros  sistemos  analizė  rodo,  kad tik  vienam iš  penkių 

būtinų (PSO, 2001) psichikos sveikatos priežiūros paslaugų komponentų – gydymui vaistais – yra 

skiriama pakankamai dėmesio ir finansavimo, pagal valstybės finansines galimybes kompensuojant 

psichotropinius vaistus, tarp jų ir naujosios kartos vaistus. Tuo tarpu psichosocialinės reabilitacijos, 

profesinės reabilitacijos ir darbo, būsto, psichoterapijos paslaugos iki šiol valstybės institucijų nėra 

diegiamos ir finansuojamos taip, kad galima būtų užtikrinti adekvačią šių svarbių paslaugų plėtrą. 

Naujas  požiūris  į  psichikos  sveikatą  privertė  daugelį  šalių  pradėti/tęsti  perorientuoti 

psichikos sveikatos priežiūros sistemą, atsižvelgiant svarbiausius psichikos politikos principus. Prie 

psichikos  sveikatos  stiprinimo  prisidėjo  ir  Lietuva,  prisiimdama  įsipareigojimus  tinkamai 

įgyvendinti psichikos sveikatos priežiūros sistemos plėtrą/modernizavimą:

• Psichikos sveikatos prioriteto iškėlimas sveikatos ir socialinės apsaugos politikoje;

• Plėsti prie gyventojų priartintą lanksčių nestacionarinių paslaugų tinklą vaikams ir 

suaugusiems su psichikos sutrikimais;

• Ypatingą  prioritetą  suteikti  vaikų  ir  jaunimo  psichikos  sveikatos  apsaugai  ir 

priežiūrai.
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Vienas  pagrindinių  Lietuvos  principų,  modernizuojant  psichikos  sveikatos  priežiūros 

sistemą – lanksčių bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklo plėtra, sukuriant 

pasirinkimo galimybę užtikrinančią ir pacientų poreikiams tenkinti pritaikytą paslaugų sistemą:

• Turėtų  būti  plečiamos  ir  tobulinamos  tarnybos,  atsakingos  už  tai,  kad  kiekvienos 

savivaldybės  lygiu  būtų  plėtojami  visi  5  būtinieji  psichikos  sveikatos  priežiūros  komponentai 

psichikos  ir  proto  negalią  turintiems  žmonėms:  farmakoterapija,  psichoterapija,  psichosocialinė 

reabilitacija (PSC), profesinė reabilitacija, būsto pagalba (socialinės paramos skyriai).

• Teikti priežiūros paslaugas krizinių situacijų atveju, siūlant paslaugas ten, kur žmonės 

gyvena ir dirba.

• Psichikos ir proto negalią turintiems asmenims turi būti plėtojamas bendruomeninių 

paslaugų tinklas su skirtingomis individualiomis gydymo, ugdymo, reabilitacijos, darbo, užimtumo 

ir būsto programomis.

• Stiprinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų galimybes bendrojo profilio gydymo 

įstaigose. Psichikos sveikatos klausimai bendrojo profilio ligoninėse bus sprendžiami efektyviau, 

kai  jose  dirbs  psichikos  sveikatos  priežiūros  specialistų  ir  konsultantų  komandos,  o  taip  pat 

skatinant psichiatrijos stacionarinių skyrių plėtrą šiose ligoninėse.

• Svarbiausia institucija yra šeimos gydytojo institucija (tokiose srityse kaip ankstyvoji 

diagnostika ir gydymas). 

• Psichoterapijos  paslaugų  plėtra.  Ypač  svarbu,  kad  būtų  skatinamos  ir  adekvačiai 

apmokamos psichoterapijos paslaugos vaikams ir šeimoms.

• Plėtoti vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, didinant šių paslaugų apimtis, 

specializuojant  stacionaro ir  dienos stacionaro skyrius  pagal vaikų amžių,  gerinant  šių paslaugų 

kokybę ir artinant jų teikimą prie bendrojo profilio medicinos (pediatrijos) įstaigų. 

Vadovaujantis  PSO  rekomendacijos  bei  programų  nuostatomis,  nėra  visiškai  įmanoma 

atsisakyti stacionarios psichikos sveikatos priežiūros grandies, tačiau modernizuojant nestacionarių 

pasaugų  paslaugas,  įmanoma  sumažinti  stacionarių  paslaugų  poreikį.  Pastebėtina  ir  tai,  kad 

stacionarios  grandies  stiprinimas  (mažinant  apimtis)  turėtų  didinti  psichikos  sutrikimų  turinčių 

asmenų aptarnavimo kokybę (mažinti vidutinę gulėjimo trukmę, atskirti ūmių būsenų pacientus ir 

užtikrinti jiems orias gyvenimo sąlygas hospitalizacijos metu).

Toliau  šioje  dalyje  bus  nagrinėjama  Lietuvos  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų 

atitikimas nustatytiems psichikos sveikatos priežiūros principams.

Siekiant  galimybių  studijoje vartojamų sąvokų tikslumo,  1 priede pateikiamas vartojamų 

sąvokų ir terminų trumpas žodynėlis.
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2.1 Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų būklės analizė

Lietuvai,  kuri  priklauso  Rytų  ir  Centrinės  Europos  regionui,  būdingi  stiprūs  psichikos 

sveikatos  priežiūros  saitai  su  paveldėta  neefektyvia  sistema  ir  priklausomybė  nuo  tradicinių 

centralizuotų  stacionarių  globos  ir  gydymo  institucijų.  Investuojant  finansinius  resursus  vis  dar 

nugali istoriškai paveldėtos tradicijos stiprinti tradicinę paslaugų infrastruktūrą, nulemtą stigmos ir 

socialinės  atskirties,  bendruomeninių  paslaugų  plėtroje  jaučiamos  tik  užuomazgos.  Lietuvoje 

psichiatrija tebėra viena opiausių ir labiausiai apleistų medicinos sričių. Ilgus dešimtmečius ji buvo 

atskirta nuo pasaulio patirties ir modernių idėjų. Viena skaudžiausių sovietmečio palikimo apraiškų 

– neigiamas visuomenės požiūris į psichikos ligos palytėtus žmones ir jų artimuosius, noras atskirti 

šiuos žmones nuo visuomenės.

Tuo tarpu pačios visuomenės psichikos sveikatos rodikliai ypatingai prasti – Lietuvoje yra 

didžiausias pasaulyje savižudybių rodiklis, aukšti su prievarta susiję rodikliai (žmogžudysčių ir kitų 

nusikaltimų  skaičius),  didelis  girtavimo  ir  priklausomybės  nuo  alkoholio  paplitimas,  sparčiai 

plintanti  narkomanija,  Lietuvos  vaikai  –  patys  nelaimingiausi  Europoje,  tarp  jų  labiausiai 

paplitusios patyčios, todėl būtina neatidėliojant imtis priemonių, kurios padėtų pristabdyti masinį 

savęs  naikinimą,  išgydytų  sergančią  visuomenę.  Būtina  įtvirtinti  psichikos  sveikatos  svarbą 

valstybės  politikoje,  stiprinti  visuomenės  psichikos  sveikatą  ir  vykdyti  psichikos  sutrikimų 

prevenciją,  plėsti  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  teikimą  bendruomenėje,  sukuriant 

pasirinkimo  galimybę  užtikrinančią  ir  pacientų  poreikiams  tenkinti  pritaikytą  paslaugų  sistemą, 

sukurti  modernių  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  finansavimo  mechanizmą,  užtikrinti 

žmogaus teisių apsaugą ir vykdyti stebėseną, be to vykdyti psichikos sveikatos priežiūros sistemos 

rodiklių  ir  visuomenės  psichikos  sveikatos  rodiklių  mokslinį  vertinimą  bei  stebėseną,  tobulinti 

(esant poreikiui – keisti) pasenusius, stigmatizuojančius įstatymus, poįstatyminius aktus.

Toliau šioje dalyje nagrinėjama psichikos sveikatos priežiūros paslaugų sistema Lietuvoje.
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2.1.1 Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pagalbą žmonėms su psichikos sutrikimais 

tinklas

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas sudaro 4 pagrindiniai ciklai, kurie apjungia asmens ir 

visuomenės psichikos sveikatos elementus:

Šaltinis: sudaryta autorių

Pagrindinės ciklo dalys:

1. Psichikos    sutrikimų  prevencija  :  šias  funkcijas  turėtų  atlikti  bendruomenės  centrai, 

mokyklos,  darbo  vietos,  visuomenės  sveikatos  tarnybos  ir  panašios  įstaigos  bei  organizacijos. 

Tačiau šis tinklas yra pakankamai neefektyvus: nėra aiškių atsakomybės sričių, vykdomos pavienės 

programos, nėra vieningos metodikos;

2. Psichikos  sutrikimų  ankstyvoji  diagnostika:   šias  funkcijas  geriausiai  galėtų  atlikti 

šeimos gydytojai, nustatydami sutrikimo mastą bei tolimesnę gydymo eigą (gydyti savarankiškai, su 

PSC specialisto konsultacija ar nukreipti pas PSC specialistą).  Šiuo metu ankstyvoji  diagnostika 

nėra vykdoma, paprastai psichikos sveikatos priežiūros paslaugos pradedamos 3 ciklo etape, nors 

pirmieji 2 etapai yra žymiai efektyvesni, padeda išvengti skaudesnių pasekmių;
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3. Psichikos   sutrikimų diagnostika ir gydymas  : šis tinklas Lietuvoje labiausiai išplėtotas, 

palyginti su kitais paslaugų ciklais. Į jį įeina visos pirminio, antrinio ir tretinio psichikos sveikatos 

lygio įstaigos:

• pirminis lygis (73 centrai3): paslaugos teikiamos psichikos sveikatos centruose. 

Psichikos sveikatos centrų uždaviniai: vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą; teikti socialinę pagalbą 

psichikos ligoniams. Savarankiškas Psichikos sveikatos centras yra savivaldybės įstaiga, steigiamas 

prie  pirminės  sveikatos  priežiūros  centro  (PSPC),  arba  kaip  savarankiška  viešoji  sveikatos 

priežiūros ne pelno įstaiga, licencijuota (akredituota) vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą ir teikti 

socialinę  pagalbą  psichikos  ligoniams  bei  kitiems  asmenims.  Pirminės  ambulatorinės  psichikos 

sveikatos  priežiūros  paslaugos teikiamos PSC arba pirminės asmens sveikatos priežiūros  įstaigų 

psichikos sveikatos priežiūros kabinetuose visiems nuolat savivaldybės  teritorijoje gyvenantiems 

(draudžiamiesiems)  asmenims.  Už  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas,  teikiamas  PSC, 

mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų vadovaujantis  nustatyta  metine 

vieno gyventojo pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bazine kaina. Tuo 

atveju, jeigu savivaldybė neįsteigė PSC, psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikia gydytojas 

psichiatras, dirbantis pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

• antrinis  lygis  (29  įstaigos4):  paslaugos  teikiamos  apskričių  psichiatrinėse 

ligoninėse  arba  apskričių  ligoninių  psichiatrijos  skyriuose,  psichiatrijos  ligoninių  konsultacinėse 

poliklinikose  ir  dieniniuose  psichiatrijos  stacionaruose,  priklausomybės  ligų  centruose  su 

stacionarais, kurie yra Lietuvos didžiuosiuose miestuose;

• tretinis lygis (7 įstaigos): paslaugos teikiamos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė 

Santariškių  klinika,  VšĮ  Kauno  medicinos  universiteto  klinikos,  VšĮ  Respublikinė  Vilniaus 

psichiatrijos ligoninė, VšĮ Vilniaus Universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras, VšĮ 

Rokiškio  psichiatrijos  ligoninė,  Valstybinis  psichikos  sveikatos  centras,  Valstybinė  teismo 

psichiatrijos tarnyba  prie SAM. Tretinio LNSS sveikatos priežiūros organizavimo lygio  įstaigos 

pirmine ir antrine sveikatos priežiūra gali verstis tik mokslo ir mokymo tikslais.;

4. R  eabilitacija  :  užimtumo  kambariai  prie  psichikos  sveikatos  centrų,  psichiatrijos 

ligoninių,  minimalios  psichosocialinės  reabilitacijos  apraiškos psichikos  sveikatos  centruose.  Šis 

tinklas  irgi  nėra  išplėtotas  ir/ar  efektyvus:  nėra  patalpų,  darbuotojų,  nėra  aiškios  atsakomybės. 

Reabilitacijos paslaugos išskaidytos, visiškai neatitinka paslaugų vartotojų poreikių, nėra vieningos 

tarnybos,  kuri  užsiimtų  šiomis  paslaugomis.  Verta  pastebėti,  kad  šias  paslaugas  turėtų  teikti  ir 

socialines  paslaugas teikiantys  centrai  (pvz.,  Klaipėdos  „Lakštutė“,  socialinės  paramos jaunimui 

centras ir kt.), tačiau dabartinė situacija dėl šių centrų nėra aiški: įstaigos teikia socialines paslaugas 
3 Įskaitant privačias įstaigas, teikiančias šias paslaugas
4 Įskaitant priklausomybės ligų centrus su stacionarais
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„bendrai“,  t.y.  nėra  specializuotų  įstaigų  psichikos  ligoniams.  Ši  veikla  turėtų  būti  plečiama  3 

pagrindinėmis kryptimis:

• specialių  reabilitacijos/integracijos  įstaigų  kūrimas  sunkius  psichikos 

sutrikimus turintiems asmenims (mažiausia įstaigų dalis);

• mišrių  įstaigų  kūrimas  ir  plėtra,  įstaigos  galėtų  kurtis  prie  esamų socialinių 

paslaugų įstaigų  –  savarankiško gyvenimo namų,  reabilitacijos  centrų  ir  kt. 

(didesnė įstaigų dalis);

• šių  įstaigų  glaudus  bendradarbiavimas  ir  dalinimasis  patirtimi  –  sėkmingo 

darbo priežastis.

Prie  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  teikimo  prisideda  ir  kitos  organizacijos: 

nevyriausybinės organizacijos, komitetai ir tarnybos (teritoriniame lygmenyje), tačiau, kadangi jie 

nesudaro sveikatos priežiūros sistemos dalies, šios organizacijos galimybių studijoje nėra detaliau 

nagrinėjamos.

2006 m. psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikė 73 psichikos sveikatos centrai: 17 iš 

jų turėjo juridinio asmens statusą, 48 buvo pirminės sveikatos priežiūros centro sudėtyje, 8 privatūs 

centrai  (2.1.1.2 pav.).  Juose 2006 m.  sausio 1 d.  buvo patvirtinti  147,69 suaugusiųjų psichiatrų 

etatai,  39,0 vaikų psichiatrų etatai, 216,9 slaugos specialistų etatai (kartu su priklausomybės ligų 

psichiatrais  dirbančiais  slaugos  specialistais),  160,55  socialinių  darbuotojų  etatai  (kartu  su 

priklausomybės  ligų  psichiatrais  dirbančiais  socialiniais  darbuotojais),  108,85  psichologų  etatai 

(kartu  su  priklausomybės  ligų  psichiatrais  dirbančiais  psichologais),  34,3  priklausomybės  ligų 

psichiatrų etatai (lentelė Nr. 2.1.1.1). 

2.1.1.1 lentelė. Psichikos sveikatos centrai ir 
psichikos sveikatos srityje dirbančių darbuotojų etatai 

Psichikos sveikatos centrai, turintys juridinio 
asmens statusą

Psichiatrijos specialistai
Suaugu-

siųjų Vaikų Slaugos 
specialistų

Socialinių 
darbuotojų Psichologų

Miestuose ir rajonuose
VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centras 0,75 0,5 1,0 1,0 1,0
VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras 1,5 0,5 1,75 1,0 0,5
VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros 
centras 1,0 0,5 1,5 1,25 0,5

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras 0,75 0,75 3,0 2,0 1,0
VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras 1,5 0,5 2,0 1,5 1,0
VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5
VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras 7,6 2,5 11,75 9,5 7,5
VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras 1,5 0,25 1,25 1,0 0,6

10. UAB Mažeikių psichikos sveikatos centras 1,0 1,0 3,0 2,5 1,5
11. VšĮ Raseinių  psichikos sveikatos centras 1,0 0,5 1,5 1,0 1,0
12. VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras 0,5 0 1,0 1,0 0
13. UAB Šakių psichikos sveikatos centras 1,84 0,5 2,15 1,5 1,5
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Psichikos sveikatos centrai, turintys juridinio 
asmens statusą

Psichiatrijos specialistai
Suaugu-

siųjų Vaikų Slaugos 
specialistų

Socialinių 
darbuotojų Psichologų

14. VšĮ Šilalės psichikos sveikatos centras 1,1 0 1,25 1,25 0,75
15. UAB Šilutės psichikos sveikatos ir 

psichoterapijos centras 1,5 0,5 2,75 1,25 1,0

16. UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras 2,0 0,75 2,5 3,0 1,5
17. VšĮ Trakų psichikos sveikatos centras 0,25 1,0 1,5 1,0 1,0

VISO 25,79 10,75 39,9 31,75 21,35
Miestuose

18. VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,0 0,5 1,0 1,0 0,75

19. VšĮ Kauno Centro poliklinika 2,75 1,0 3,5 2,5 1,5
20. VšĮ Kauno Dainavos poliklinika 4,5 1,0 4,25 3,0 2,5
21. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika 4,25 0,75 5,0 1,5 2,0
22. VšĮ Kauno Šančių poliklinika 1,75 0,25 1,5 1,25 1,25
23. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 4,5 0,75 5,25 4,25 3,5

24. VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centras 1,25 0,25 1,0 1,0 0,5

25. VšĮ Panevėžio miesto poliklinika 2,0 0,75 4,0 2,5 1,5
26. Vš.Į. Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras 5,5 1,0 6,5 4,25 2,5
27. VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras 3,25 0 5,0 2,5 1,25
28. VšĮ Antakalnio poliklinika 5,5 0,75 4,25 4,25 2,5
29. VšĮ Karoliniškių poliklinika 2,5 1,0 4,5 4,0 3,0
30. VšĮ Lazdynų poliklinika 1,25 0,25 1,25 1,25 0,75
31. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika 1,75 0,5 2,25 1,25 1,0
32. VšĮ Centro poliklinika, Vytenio filialas 8,0 1,25 8,0 5,75 4,0
33. VšĮ Šeškinės poliklinika 5,0 2,0 7,0 3,5 2,5
34. VšĮ Naujininkų poliklinika 2,0 0,5 2,5 0,75 1,0

35. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,5 0,5 2,0 1,25 0,75

VISO 58,25 13,00 68,75 45,75 32,75
Rajonuose

36. VšĮ Alytaus poliklinika 3,75 1,25 6,0 4,0 2,25
37. VšĮ Dr. A.Biržiškos sveikatos namai (Viekšniai) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
38. VšĮ Ignalinos rajono poliklinika 1,0 0 1,5 1,0 0
39. VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros 

centras 2,75 0,5 2,0 1,5 1,5

40. VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros 
centras Garliavos poliklinika 1,5 0,25 2,25 1,5 1,0

41. VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,0 0,25 1,0 1,0 0,75

42. Kazlų Rūda 0,75 0 0,5 0,5 0,5
43. VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros 

centras 3,25 0,5 4,5 1,25 1,5

44. VšĮ Gargždų pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,75 0 1,75 0,5 1,0

45. VšĮ Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos 
priežiūros centras 1,0 0,25 2,0 1,0 0,25

46. VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros 
centras 4,75 0 4,25 3,25 2,0

47. VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,25 0 1,0 1,0 0,75

48. VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centras 1,0 0,5 1,5 2,0 0,75

49. VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 1,5 0,5 1,5 1,0 0,5

50. VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centras 2,25 0 2,25 1,5 1,0

51. UAB Plungės sveikatos centras 1,25 0,25 1,75 0,75 0,5
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Psichikos sveikatos centrai, turintys juridinio 
asmens statusą

Psichiatrijos specialistai
Suaugu-

siųjų Vaikų Slaugos 
specialistų

Socialinių 
darbuotojų Psichologų

52. VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centras 2,0 0,25 2,0 1,75 1,0
53. VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos 

priežiūros centras 1,5 0,5 2,0 2,0 1,0

54. VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros 
centras 0,35 0 0,5 0,25 0,25

55. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,0 0 1,0 1,0 0,5

56. VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,0 0,5 1,5 1,0 1,0

57. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5

58. VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centro Švenčionių padalinys 1,3 0,5 2,0 1,5 1,0

59. VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centras 1,5 0,5 1,75 2,0 1,0

60. VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

61. VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras 2,0 0,5 3,0 2,0 1,25
62. VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros 

centras 1,0 0,5 0,5 1,25 1,0

63. VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,0 0,5 1,5 1,0 1,0

64. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika 2,0 1,5 3,0 3,25 2,25

65. VšĮ Zarasų rajono pirminės sveikatos priežiūros 
centras 1,5 0 2,0 1,0 0,75

VISO 47,65 11,25 57,75 42,0 28,0
Privatūs centrai

66. Plungės r. (Klišonio „Inesa“) 1,25 0 1,0 0,5 0,5
67. Plungės r. (Zamulskio „Pulsas“) 0,5 0 0,5 0,5 0,25
68. D.Vaikšnienės klinika 0,5 0 0 0 0
69. UAB „Bendrosios medicinos praktika“ 1,5 0,25 0,75 0,5 0,5
70. UAB Medgintras 1,5 0,25 1,5 1,5 0,75
71. UAB Vita Longa 1,0 0,25 1,0 1,0 0,5
72. VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
73. VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės 

centras 8,75 2,25 5,5 3,5 4,25

VISO 16,0 4,0 11,25 8,5 7,75
VISO Respublikoje 147,69 39,0 177,65 128,0 89,85

Šaltinis: Valstybinis psichikos sveikatos centras, 2006 m. sausio 1 d. duomenys
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2.1.1.2 paveikslas. Psichikos sveikatos centrų tinklas

Šaltinis: sudaryta autorių
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Stacionari psichiatrijos pagalba 2005 m. pabaigoje buvo teikiama 11 psichiatrijos ligoninių. 

Šiose įstaigose 2005 m. pabaigoje buvo 2.814 lovų (2004 m. – 2.962), vidutinė gulėjimo trukmė 

šiose įstaigose – 33,4 dienos (ilgiausia gulėjimo trukmė Rokiškio psichiatrijos ligoninėje – 68,1 

dienos, trumpiausia – Vaiko raidos centre, 14,8 dienos). 

Dar 13-oje viešųjų įstaigų buvo psichiatrijos skyriai. Jose – 422 psichiatrijos lovos (2.1.1.3 

lentelė ir 2.1.1.4 paveikslas).

2.1.1.3 lentelė. Stacionarias psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančios įstaigos
Eil. 
Nr. Įstaiga Lovų skaičius

Viso Suaugusių Vaikų
Psichiatrijos ligoninės

1. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 666 642 24

2. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie 
SAM 86 86 -

3. Vilniaus Universiteto Vaikų ligoninės filialas 
„Vaiko raidos centras“ 47 -

47 (22 vaikų 
psichiatrijos lovos 

ir 25 – vaikų 
raidos sutrikimų 

ankstyvos 
reabilitacijos)

4. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras 190 190 -
5. Kauno psichiatrinė ligoninė 255 255 -
6. Žiegždrių psichiatrijos ligoninė 410 410 -
7. Klaipėdos psichiatrijos ligoninė 235 210 25
8. Švėkšnos psichiatrijos ligoninė 270 270 -
9. Šiaulių psichiatrijos ligoninė 200 200 -
10. Šaukėnų psichiatrijos ligoninė 75 75 -
11. Rokiškio psichiatrijos ligoninė 380 380 -
 VISO: 2814 2718 96

Psichiatrijos skyriai prie viešųjų įstaigų
12. Kauno Medicinos Universiteto klinikos 85 70 15
13. Panevėžio ligoninės psichiatrijos skyrius 60 60 -

14. Šiaulių ligoninės suaugusiųjų psichiatrijos 
skyrius 23

23 (8 iš jų 
dienos 

stacionare)
-

15. Kėdainių ligoninės psichiatrijos skyrius 23
23 (5 iš jų 

priklausomybės 
ligų ligoniams)

-

16. Tauragės apskrities ligoninės psichiatrijos 
skyrius 35 35 -

17. Marijampolės ligoninės psichiatrijos skyrius 40 40 -

18. Marijampolės raj. Kazlų Rūdos ligoninės 
psichiatrijos skyrius 25 25 -

19. Vilniaus m. Sapiegos ligoninės psichiatrijos 
skyrius 25 25 -

20. Mažeikių ligoninės psichiatrijos skyrius 30 30 -
21. Telšių apskrities ligoninės psichiatrijos skyrius 29 29 -
22. Pasvalio ligoninės psichiatrijos skyrius 17 17 -
23. Jurbarko ligoninės psichiatrijos skyrius 10 10 -
24. Šiaulių vaikų ligų klinikos psichiatrijos skyrius 20 - 20
 VISO: 422 387 35
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Eil. 
Nr. Įstaiga Lovų skaičius

Viso Suaugusių Vaikų
Priklausomybės ligų centrai su stacionaru

25. Vilniaus priklausomybės ligų centras 90 81 9
26. Kauno apskrities priklausomybės ligų centras 29 24 5
27. Klaipėdos priklausomybės ligų centras 76 72 4
28. Šiaulių priklausomybės ligų centras 25 25 0
29. Panevėžio apskr. Priklausomybės ligų centras 32 32 0
 VISO: 252 234 18
 VISO RESPUBLIKOJE: 3488 3339 149

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro, Lietuvos sveikatos informacijos centro, telefoninės  
apklausos duomenys

2005 m. Lietuvoje iš viso buvo 3.510 psichiatrijos lovų (tame tarpe 2475 priklausomybės 

ligų ir priklausomybės ligų reabilitacijos, 27 psichosomatinės), tai yra 910 lovų mažiau negu 2000 

m. (4.420). Šis skaičius artimas Europos vidurkiui, tačiau reikia nepamiršti, kad Lietuvoje yra dar 

22  stacionarios  globos  įstaigos,  pavaldžios  Socialinės  apsaugos  sistemai,  asmenims,  turintiems 

proto negalią,  o juose 2005 m.  gale  buvo dar 5.272 planinės  vietos.  Uždaros didelės  psichikos 

sveikatos  priežiūros  institucijos  atstovauja  paternalizmo  ir  socialinės  atskirties  tradicijai  bei 

prieštarauja moderniai sveikatos ir socialinei politikai, kuri remiasi individo autonomijos principu, 

galių suteikimu bei teise gyventi mažiausiai ribojančioje aplinkoje. Tarptautinė patirtis rodo, kad 

stacionarios  globos institucijos  yra  vienareikšmiškai  žalingos,  neadekvačiai  brangios ir  tik  labai 

nedidelė dalis juose izoliuotų asmenų iš tiesų yra nepajėgūs gyventi bendruomenėje.

Atskirai paminėtinos ir kitokios psichikos sveikatos priežiūros paslaugos:

• Teismo psichiatrija;

• Gerontopsichiatrija;

• Priklausomybės ligų psichiatrija.

Šias  paslaugas  tikslinga  nagrinėti  atskirai,  kadangi  jos  sudaro  tik  tam  tikrą  psichikos 

sutrikimų dalį,  skiriasi paslaugų teikimo būdai, tikslai,  aktualumas ir kt.  Šios paslaugos detaliau 

nagrinėjamos galimybių studijos dalyje „Kitos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos“.

5 Lentelėje nurodytas skaičius „252“, o ne „247“, kas buvo 2005 m. pabaigoje, kuomet buvo suvesti ir pateikti 
statistiniai duomenys: šiuo metu Kauno priklausomybių ligų centre yra ne 24 vietos, 29 (5 iš jų vaikams), bet gal 
ataskaitose 2005 m. jie pateikė tokius skaičius kokie buvo nurodyti anksčiau

UAB „Eurointegracijos projektai“ 22



Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

2.1.1.4 paveikslas. Stacionarias psichikos sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų tinklas Lietuvoje

Šaltinis: sudaryta autorių
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2.1.2 Teikiamų psichikos sveikatos paslaugų atitikimas gyventojų poreikiams

Visiems žmonėms psichikos,  fizinė ir  socialinė sveikata  yra  gyvybiškai  svarbūs dalykai, 

kurie glaudžiai susiję ir priklauso vienas nuo kito. Psichikos sveikata vaidina lemiamą vaidmenį 

kuriant bendrą žmonių, visuomenės ir šalies gerovę. Apmaudu, kad psichikos sveikata ir psichikos 

sutrikimai nėra laikomi tokiais svarbiais kaip fizinė sveikata, o juk psichikos ir elgesio sutrikimai 

sudaro 12 proc. visų ligų pasaulyje. Sergančių psichikos ligomis dar padaugės senstant populiacijai, 

blogėjant socialinėms sąlygoms, vykstant neramumams.

Psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas  Lietuvoje  teikia  keturi  sektoriai:  stacionarios 

psichiatrinės ligoninės, psichikos sveikatos centrai (turintys savarankiškumą arba esantys pirminės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudėtyje), nevyriausybinės organizacijos ir privatus sektorius. Į 

psichikos  sveikatos  centrą  kreipiamasi  (arba  nukreipiama  iš  šeimos  gydytojo  institucijos)  pagal 

gyvenamąją vietą.

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos psichikos sveikatos centruose 

arba įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrų reikalavimus ir turinčiose licenciją verstis 

šia  veikla.  Pagrindinis  psichikos  sveikatos  centrų  tikslas  –  gerinti  Lietuvos  gyventojų  sveikatą, 

sumažinti  gyventojų  sergamumą  bei  mirtingumą,  kokybiškai  teikti  medicinos  paslaugas. 

Pagrindiniai  veiklos  uždaviniai:  organizuoti  ir  teikti  specializuotas  kvalifikuotas  pirmines 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra vykdoma komandos principu įstaigose, atitinkančiose 

psichikos  sveikatos  centrų  reikalavimus,  vadovaujantis  Psichikos  sveikatos  centro  specialistų 

veikla, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 9 d. įsakymu 

Nr. 110 „Dėl pirminės ambulatorinės  psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos,  jų 

teikimo bei  apmokėjimo  tvarkos  ir  Psichikos  sveikatos  centrų  pavyzdinių  įstatų  bei  specialistų 

veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 25-722).

Psichikos  sveikatos  centruose,  kur  pirminę  psichikos  sveikatos  priežiūrą  teikia 

sukomplektuotos  specialistų  komandos,  sparčiai  plėtojamos  naujos  paslaugos:  užimtumas, 

socialinės paslaugos, namuose teikiamos paslaugos, atstovavimas pacientams. Akcentuojama ne tik 

gydymo veikla, bet ir prevencinis darbas – šviečiamos tikslinės visuomenės grupės, vyksta darbas 

su  pacientų  artimaisiais  ir  šeimomis,  kuriamos  telefoninės  pagalbos  tarnybos,  kasdienybe  tapo 

pacientų klubų bei meno terapijos studijų veikla. 

Į stacionarią gydymo įstaigą hospitalizuojami asmenys su psichikos sutrikimais, kurie negali 

būti  gydomi  ambulatoriškai,  gali  būti  pavojingi  sau  arba  aplinkiniams  (priverstinis  gydymas). 

Dažniausia  tai  būna dėl  psichikos  ligos  atsiradimo arba paūmėjimo.  Tokiais  atvejais  kviečiama 

greitoji  medicinos  pagalba  arba  kreipiamasi  į  psichiatrijos  ligoninės  priėmimo  skyrių.  Kartais 
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hospitalizavimu  pasirūpina  šeimos  nariai.  Ligoninėje  pacientui  dažniausiai  yra  skiriamas  ar 

keičiamas medikamentinis gydymas, kurio eigą prižiūri gydantis gydytojas. 

Kaskart daugiau dėmesio skiriama ir tam, kad teikiamos paslaugos kiek įmanoma atitiktų 

pačių  vartotojų  norus  bei  lūkesčius.  Lietuvoje  veikia  nemažai  nevyriausybinių  organizacijų, 

vienijančių paslaugų vartotojus ir jų artimuosius, kurių dėka patys paslaugų vartotojai betarpiškai 

įsijungia  į  psichikos  sveikatos  priežiūros  reformavimo ir  paslaugų teikimo procesą.  Būtent  šios 

organizacijos identifikavo užimtumo poreikį, paskatino ir padėjo gauti PSC finansavimą užimtumo 

kambariams kurti. Atsirado pacientų klubų, pradėta plėtoti socialines paslaugas. Šiuo metu daugiau 

nei  pusėje  visų  PSC  yra  įsteigti  užimtumo  kambariai,  kurių  dėka  užimtumo  paslaugos  tapo 

prieinamos beveik dviem trečdaliams psichikos negalios žmonių. 

Psichoterapijos  paslaugos  yra  prieinamos  labai  mažam  pacientų  skaičiui;  trumpalaikių 

modernių psichoterapijos formų, šeimos psichoterapijos ir konsultavimo paslaugų, apmokamų iš 

privalomojo sveikatos draudimo, plėtra yra sustabdyta dėl to, kad nesiryžtama psichosocialinėms 

paslaugoms suteikti realų plėtros prioritetą. Iki šiol nepasinaudojama dideliu Lietuvos specialistų, 

savivaldybių,  nevyriausybinių  organizacijų  įdirbiu  ir  nesukuriamas  aiškus  valstybės  remiamas 

mechanizmas,  kad  būtų  užtikrintas  naujų  psichosocialinių  paslaugų  lankstaus  spektro  plėtros 

tęstinumas,  tokias paslaugas apmokant  iš  PSDF biudžeto ir  sveikatos  bei socialinės paslaugoms 

skirto valstybės biudžeto. 

Lietuvos  psichikos  sveikatos  priežiūros  struktūroje  dominuoja  atskirų  psichiatrijos 

(stacionarinio gydymo ir nuolatinės globos) įstaigų teikiama pagalba ir medikamentinis gydymas. 

Absoliuti dauguma psichikos sveikatos sistemai skirtų lėšų atitenka dviejų rūšių specializuotoms 

psichiatrijos įstaigoms – psichiatrijos ligoninėms ir psichoneurologiniams pensionatams.

Plėtojant ambulatorinę grandį, išlaidos medikamentiniam gydymui žymiai viršija visas kitas 

išlaidas, įskaitant kuriamų specialistų komandų atlyginimus. Alternatyvios kompleksinės pagalbos 

bendruomenėje sunkiems psichikos ligoniams beveik nėra (tai liudija ilgos eilės į pensionatus).

Psichikos sveikatos strategijoje numatyta kurti ir stiprinti tarnybas, atsakingas už tai, kad 

kiekvienos  savivaldybės  lygiu  būtų plėtojami  visi  penki  būtinieji  psichikos  sveikatos  priežiūros 

komponentai  psichikos  ir  proto  negalią  turintiems  asmenis:  farmakoterapija,  psichoterapija, 

psichosocialinė  reabilitacija,  profesinė reabilitacija,  pagalba  buityje.  Nedidelės  savivaldybės  šias 

paslaugas turėtų plėtoti  kooperuodamos resursus,  atsižvelgdamos į  tai,  kad optimalus teritorijos, 

kuriai turi būti planuojamas visų paslaugų spektras, gyventojų skaičius yra 100.000-200.000.

Skaičiuojant  paslaugų  kompleksą,  Lietuvoje  turėtų  būti  17-32  tokių  įstaigų.  2005  m. 

Lietuvoje buvo 17 psichikos sveikatos centrų, turinčių juridinio savarankiškumo statusą, kurie gali 

užtikrinti visą paslaugų kompleksą, bei dar 56 įstaigos, teikiančios psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugas, kurios teikia tam tikrą (mažesnę ar didesnę) paslaugų komplekso dalį. Turint omenyje, 
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kad esamų pirminės  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  teikiančių  įstaigų  skaičius  yra  per 

mažas,  būtina  skatinti  PSC,  esančių  PSPC  grandyje,  savarankiškumą,  įgyjant  visas  prievoles 

organizuoti paslaugų kompleksą.

2005  m.  Lietuvoje,  SVEIDRA  duomenų  bazėje  buvo  užregistruoti  170.862  susirgimai 

psichikos  ir  elgesio  sutrikimais  (F00-F99).  Galimybių  studijoje  bus  naudojami  tik  SVEIDRA 

pateiktais duomenimis, todėl būtina atsižvelgti į tai, kad:

1. SVEIDRA duomenų bazėje skaičiuojamos registruotos diagnozės, t.y. jei sergantis 

asmuo  tais  metais  neapsilankė  gydymo  įstaigoje,  jam  ir  nebuvo  užregistruota  liga.  Taigi, 

sergamumo skaičiai yra mažesni, negu realūs sergamumo rodikliai. 

2. Priklausomybės ligų centrai nedirba su duomenų baze SVEIDRA, t.y.  sergamumo 

priklausomybės ligomis duomenų (priklausomybės ligų centruose) šioje bazėje nėra. 

3. Duomenų  bazės  SVEIDRA  skaičiai  ne  visai  sutampa  su  Valstybinio  psichikos 

sveikatos centro (VPSC) duomenimis.  Kai kurioms psichikos ligoms (lengvesnėms) SVEIDROS 

skaičiai yra ženkliai didesni, tuo tarpu kai kurioms ligoms (sunkesnėms) – mažesni. Tai gali būti dėl 

to,  kad  „lengvesnes  ligas“  gali  registruoti  ir  šeimos  gydytojai  (o  jų  duomenų  paprastai  neturi 

VPSC),  „sunkesnė liga“ gali  būti  neužregistruota  SVEIDROJE,  jei  asmuo nesilankė tais  metais 

gydymo įstaigoje.

Lietuvoje  vyrauja  nuotaikos  sutrikimai  (2005  m.  buvo  35.315),  protinis  atsilikimas  ir 

psichologinės raidos sutrikimai (2005 m. 18.214), šizofrenija, šizotipiniai ir kliedesiniai sutrikimai 

(16.541), žr. pav. 2.1.2.1.
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2.1.2.1 paveikslas. 2005 m. psichikos sutrikimų skaičius Lietuvoje

27

10

8

25

253

13199

12418

7782

25

28

45

111

948

1400

493

2229

1708

9424

652

14221

25541

3480

109

566

9009

10119

740

16541

35315

18214

13031

10644

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Demencija (F00-F03)

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį (F10)

Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas
psichoaktyviąsias medžiagas (F11-F19)

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimais (F20-
F29)

Nuotaikos sutrikimai (F30-F39)

Protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai
(F70-F89)

Psichologinės raidos sutrikimai (F80-F89)

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys
vaikystėje ir paauglystėje (F90-F98)

Psichikos sutrikimų 
skaičius 2005 m.

Su
rt

ri
ki

m
ai

 
pa

ga
l T

L
K

0-12 metų 13-17 metų 18-64 metų 65 + metų Viso

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti duomenų bazės SVEIDRA duomenys

Analizuojant  duomenis  pagal  gyventojų amžių,  pastebima,  kad  0-12 metų  tarpe  vyrauja 

protinis  atsilikimas  ir  psichologinės  raidos  sutrikimai  (13.199)  bei  vaikystėje  bei  paauglystėje 

prasidedantys elgesio ir emocijų sutrikimai (7.782), 13-17 metų grupėje vyrauja elgesio ir emocijų 

sutrikimai prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje (2.229) bei protinis atsilikimas ir psichologinės 

raidos  sutrikimai  (1.400),  18-64  metų  amžiau  grupėje  pradeda  vyrauti  nuotaikos  sutrikimai 

(25.541),  šizofrenija,  šizotipinis  ir  kliedesiniai  sutrikimai  (14.221)  bei  psichikos  ir  elgesio 

sutrikimai  vartojant  alkoholį  (9.424),  65  ir  daugiau  metų  amžiaus  grupėje  vyrauja  nuotaikos 

sutrikimai (8.573) bei demencija (7.249).

Vertinant  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  atitikimą  gyventojų  poreikiams,  bus 

remiamasi bendru tam tikroje teritorijoje gyvenančių asmenų skaičiumi (Statistikos departamento 

prie  LR Vyriausybės  duomenimis),  asmenų,  turinčių  psichikos  sutrikimų  skaičiumi  (SVEIDRA 

duomenys),  psichikos  sveikatos  paslaugas  teikiančių  įstaigų  skaičiumi  bei  psichikos  sveikatos 

paslaugas teikiančių specialistų skaičiumi.
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Pirminės asmens sveikatos priežiūros (PASP) specialistų didžiausią leidžiamą aptarnaujamų 

gyventojų skaičių reglamentuoja 2005 m. gruodžio 5 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 

Nr.  V-943  „Dėl  pirminės  ambulatorinės  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  organizavimo  ir 

apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės  ambulatorinės  asmens sveikatos priežiūros  paslaugų ir 

bazinių  kainų  sąrašo“.  Šis  įsakymas  numato  maksimalų  gyventojų  skaičių,  kurį  turi  aptarnauti 

vienas pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistas (2.1.2.2 lentelė). 

2.1.2.2 lentelė. Didžiausias gyventojų, kuriuos gali aptarnauti 
PASP grandies specialistas, skaičius

Eil. 
Nr.

Sveikatos priežiūros 
specialistas

Aptarnaujamų gyventojų 
skaičiaus normatyvas

Didžiausias aptarnaujamų 
gyventojų skaičius

1. Gydytojas psichiatras - 20.000
2. Psichologas - 40.000
3. Psichikos sveikatos slaugytojas - 20.000
4. Socialinis darbuotojas - 25.000

Šaltinis: LR Sveikatos apsaugos ministerija

Žinant, kad Lietuvoje 2005 m. buvo 3.425.324 gyventojai, o vienas psichiatras ir psichikos 

sveikatos slaugytoja gali daugiausia aptarnauti 20.000 gyventojų, vienas socialinis darbuotojas – 

25.000 gyventojų, 1 psichologas – 40.000 gyventojų, skaičiuojama, kad Lietuvoje 2005 m. turėjo 

būti 171,27 etato psichiatrų ir psichikos sveikatos slaugytojų, 137 etatai socialinių darbuotojų bei 

85,63 etatai  psichologų.  Valstybinio  psichikos sveikatos  centro duomenimis,  2005 m.  Lietuvoje 

psichikos  sveikatos  centruose  buvo  186,69  etatai  psichiatrų  (tame  tarpe  39 –  vaikų),  177,65 

psichikos  sveikatos  slaugytojų,  128,00  etatai  socialinių  darbuotojų  bei  89,85  etatai  psichologų. 

Pagal nustatytus normatyvus, trūko tik socialinių darbuotojų. Tačiau planuojant ir vykdant naują 

bendruomenės  pagalbos  tinklo  plėtros  etapą,  būtina  atkreipti  dėmesį,  kad  dabartinis  psichikos 

sveikatos  specialistų  skaičius  reiškia  tik  psichikos  sveikatos  priežiūros  specialistų  komandų 

užuomazgą ir turi būti didinamas.

Vilniaus apskritis

Vilniaus  apskrityje  2005 m.  buvo 17  pirminės  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas 

teikiančių įstaigų (iš jų 2 – privatūs centrai) ir 6 stacionarai, kuriuose buvo 1.104 psichiatrijos lovos.

Analizuojant  Vilniaus  apskrities  sergamumą  psichikos  ligomis  2005  m.,  matyti  (2.1.2.3 

lentelė), kad didžiausia sergančiųjų psichikos sutrikimais dalis gyvena Vilniaus m. savivaldybėje 

(beveik 65 proc. visų apskrities gyventojų, turinčių psichikos sutrikimų 2005 m.), tačiau Vilniaus 
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mieste buvo ir daugiausiai psichikos sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų: 7 pirminės psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos6 ir 6 stacionarias psichikos sveikatos paslaugas 

teikiančios įstaigos (lentelė Nr. 2.1.2.4).

Daugiausia Vilniaus apskrityje 2005 m. buvo sergančiųjų nuotaikos sutrikimais (7.673) bei 

šizofrenija, šizotipiniu ir kliedesiniais sutrikimais (4.574).

Vertinant gyventojų skaičių ir psichikos sveikatos centrų patvirtintus etatus matyti (lentelė 

Nr. 2.1.2.4), kad labiausiai psichikos sveikatos priežiūros darbuotojų trūksta Vilniaus ir Ukmergės 

rajonų  savivaldybėse.  Vilniaus  rajono  savivaldybės  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigose 

labiausiai  trūksta  suaugusiųjų  ir  vaikų  psichiatrų,  slaugos  specialistų  paslaugų,  Ukmergės  – 

socialinių  darbuotojų,  psichiatrų  ir  slaugytojų  paslaugų,  tačiau  lyginant  su  kitomis  Lietuvos 

apskritimis, Vilniaus apskrityje situacija palyginti gera.

6 Būtina paminėti, kad nė viena iš jų neturėjo juridinio savarankiškumo, o buvo pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro padalinys
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2.1.2.3 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Vilniaus apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Serganty
s 

psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencija 
(F00-F03)

Psichikos 
ir elgesio 

sutrikimai 
vartojant 
alkoholį 

F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
Šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)
Vilniaus apskritis 848555 39962 2220 2533 273 4574 7673 3054 2160 2710
Vilniaus m. sav. 553061 25913 1325 1123 187 3148 5236 2035 1636 1982
Šalčininkų r. sav. 38428 1760 117 203 11 146 253 81 40 72
Širvintų r. sav. 19737 906 73 73 1 87 171 58 20 68
Švenčionių r. sav. 31976 1597 86 128 2 167 203 73 26 52
Trakų r. sav. 37003 1406 67 191 14 180 196 113 44 107
Ukmergės r. sav. 47223 2756 193 255 20 330 732 289 176 202
Vilniaus r. sav. 92735 4489 279 459 31 399 710 338 195 168
Elektrėnų sav. 28392 1135 80 101 7 117 172 67 23 59

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.4 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventojų 
skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų lovų 
skaičius

Suaugusiųjų 
lovų skaičiusSuaugusiųjų/vaikų

/ turėtų būti 
psichiatrų

Slaugos 
specialistų/ 
turėtų būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Vilniaus apskritis 848555 39962 16 43,80/15,00/42,43 48,75/42,43 35,25/33,94 27,25/21,21 6 80 1024
Vilniaus m. sav. 553061 25913 9 35,75/9,50/27,65 35,25/27,65 25,25/22,12 20,00/13,83 6 80 1024
Šalčininkų r. sav. 38428 1760 1 1,00/0,50/1,92 1,50/1,92 1,00/1,54 1,00/0,96 0 0 0
Širvintų r. sav. 19737 906 1 1,50/0,50/0,99 1,00/0,99 1,00/0,79 0,50/0,49 0 0 0
Švenčionių r. sav. 31976 1597 1 1,30/0,50/1,60 2,00/1,6 1,50/1,28 1,00/0,8 0 0 0
Trakų r. sav. 37003 1406 1 0,25/1,00/1,85 1,50/1,85 1,00/1,48 1,00/0,93 0 0 0
Ukmergės r. sav. 47223 2756 1 1,00/1,00/2,36 2,00/2,36 1,00/1,89 1,00/1,18 0 0 0
Vilniaus r. sav. 92735 4489 1 2,00/1,5/4,64 3,00/4,64 3,25/3,71 2,25/2,32 0 0 0
Elektrėnų sav. 28392 1135 1 1,00/0,5/1,42 1,50/1,42 1,25/1,14 0,50/0,71 0 0 0

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Kauno apskritis

Kauno  apskrityje  2005  m.  buvo  16  pirminės  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas 

teikiančių  įstaigų  (iš  jų  4  –  privatūs  centrai)  ir  5  stacionarai,  kuriuose  2005  m.  buvo  802 

psichiatrijos lovos (2.1.2.6 lentelė). 

Kauno apskrityje daugiausiai buvo sergančių nuotaikos sutrikimais (4.905) bei šizofrenija, 

šizotipiniu ir kliedesiniai sutrikimais (3.462), lentelė Nr. 2.1.2.5. Daugiausiai sergančiųjų gyveno 

Kauno mieste  (56 proc. visų apskrities sergančiųjų), čia buvo ir daugiausiai  psichikos sveikatos 

paslaugas teikiančių įstaigų – 5 pirmines psichikos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, iš jų nė 

viena neturėjo juridinio savarankiškumo, o buvo kaip pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

padalinys.

Vertinat  Kauno  apskrities  gyventojų  skaičių  ir  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas 

teikiančių specialistų  skaičių (lentelė Nr. 2.1.2.6), matyti,  kad Birštone nėra psichikos sveikatos 

priežiūros  specialistų,  o  Birštono  gyventojai  aptarnaujami  Prienų  pirminės  sveikatos  priežiūros 

psichikos sveikatos centre. Mažiausiai psichikos sveikatos paslaugos prieinamos Kauno rajono (čia 

labiausiai trūksta suaugusių ir vaikų psichiatrų, slaugos specialistų, socialinių darbuotojų paslaugų), 

Raseinių rajono (čia taip pat trūksta suaugusių ir vaikų psichiatrų, slaugos specialistų, socialinių 

darbuotojų paslaugų) bei Kaišiadorių rajono gyventojams. Kauno miesto savivaldybėje kai kurių 

psichikos sveikatos darbuotojų (pagal šiuo metu galiojančias normas) yra per daug, tačiau trūksta 

socialinių darbuotojų.
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2.1.2.5 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Kauno apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencija 
(F00-F03)

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant 

alkoholį F10

Psichikos ir elgesio 
sutrikimai vartojant 

kitas psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir emocijų 
sutrikimai, 

prasidedantys 
vaikystėje ir 

paauglystėje (F90-
F98)

Kauno apskr. 685723 25136 1409 1283 86 3462 4905 3152 2448 1812
Kauno m. sav. 364059 14051 829 472 53 2267 2975 1506 1226 1111
Birštono sav. 5309 148 6 8 - 18 35 17 11 9
Jonavos r. sav. 52388 2554 152 183 14 283 308 552 414 158
Kaišiadorių r. 
sav. 36885 1006 71 76 4 104 158 139 82 39
Kauno r. sav. 84569 3263 188 175 8 397 724 461 364 193
Kėdainių r. sav. 64656 1834 54 177 4 127 221 211 189 185
Prienų r. sav. 34785 1424 75 66 2 179 370 188 122 62
Raseinių r. sav. 43072 856 34 126 1 87 114 78 40 55

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.6 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventojų 
skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų skaičiusSuaugusiųjų/vaikų/ 

turėtų būti psichiatrų

Slaugos 
specialistų/ 
turėtų būti

Socialinių 
darbuotojų/ turėtų 

būti

Psichologų/ turėtų 
būti

Kauno apskr. 685723 25136 16 34,75/7,25/34,29 37,00/34,29 24,50/27,43 19,75/17,14 5 20 782
Kauno m. sav. 364059 14051 9 22,25/4,50/18,2 22,75/18,2 15,50/14,56 12,50/9,10 3 20 349
Birštono sav. 5309 148 0 0,00/0,00/0,27 0,00/0,27 0,00/0,21 0,00/0,13 0 0 0
Jonavos r. sav. 52388 2554 1 2,75/0,50/2,62 2,00/2,62 1,50/2,10 1,50/1,31 0 0 0
Kaišiadorių r. 
sav. 36885 1006 1 1,00/0,50/1,84 1,00/1,84 1,00/1,48 0,50/0,92 0 0 0
Kauno r. sav. 84569 3263 2 2,50/0,50/4,23 3,25/4,23 2,50/3,38 1,75/2,11 1 0 410
Kėdainių r. sav. 64656 1834 1 3,25/0,50/3,23 4,50/3,23 1,25/2,59 1,50/1,62 1 0 23
Prienų r. sav. 34785 1424 1 2,00/0,25/1,74 2,00/1,74 1,75/1,39 1,00/0,87 0 0 0
Raseinių r. sav. 43072 856 1 1,00/0,50/2,15 1,50/2,15 1,00/1,72 1,00/1,08 0 0 0

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Klaipėdos apskritis

Klaipėdos apskrityje buvo 6 pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios 

įstaigos ir 3 stacionarai, kuriuose 2005 m. buvo 581 psichiatrijos lova (lentelė 2.1.2.8). 

Klaipėdos apskrityje tais pačiais metais daugiausiai buvo diagnozuota nuotaikos sutrikimų 

(4.359), protinio atsilikimo bei psichologinės raidos sutrikimų (1.542) bei šizofrenijos, šizotipinio ir 

kliedesinių sutrikimų (1.513), lentelė Nr. 2.1.2.7. Daugiausiai sergančiųjų gyveno Klaipėdos mieste 

(43  proc.  visų  apskrities  sergančiųjų),  čia  buvo  ir  didžiausios  psichikos  sveikatos  paslaugas 

teikiančios įstaigos – Psichikos sveikatos centras bei psichiatrijos ligoninė, kurioje 2005 m. buvo 

235 vietos, iš jų – 20 vaikams. Įgyvendinant II sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos etapą, 

planuojama, kad Klaipėdos psichiatrijos ligoninė sumažės 35 psichiatrijos lovomis, o ilgai gulintys 

ligoniai bus perkeliami į Švėkšnos psichiatrijos ligoninę.

Vertinat Klaipėdos apskrities gyventojų skaičių ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių specialistų skaičių (lentelė Nr. 2.1.2.8), matyti, kad Neringoje nėra psichikos sveikatos 

priežiūros  specialistų,  o  jos  gyventojai  aptarnaujami  Klaipėdos  psichikos  sveikatos  centre. 

Mažiausiai  psichikos  sveikatos  paslaugos  prieinamos  Klaipėdos  rajono  (čia  labiausiai  trūksta 

suaugusių  psichiatrų,  vaikų  psichiatro  visai  nėra,  slaugos  specialistų,  socialinių  darbuotojų), 

Kretingos rajono (čia taip pat trūksta suaugusių ir vaikų psichiatrų, slaugos specialistų, socialinių 

darbuotojų bei psichologo) bei Skuodo rajono (čia taip pat trūksta visų išvardintų specialistų, be to 

nėra vaikų psichiatro) gyventojams. Šilutės rajono savivaldybėje trūksta suaugusių, vaikų psichiatro 

ir socialinių darbuotojų. Klaipėdos miesto savivaldybėje visų psichikos sveikatos darbuotojų (pagal 

šiuo metu galiojančias normas) yra per daug.
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2.1.2.7 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Klaipėdos apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencij
a (F00-

F03)

Psichikos 
ir elgesio 

sutrikimai 
vartojant 
alkoholį 

F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis 

ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)
Klaipėdos apskr. 382179 20836 1114 1289 86 1513 4359 1542 924 961
Klaipėdos m. sav. 188767 8857 492 230 56 753 1557 640 431 413
Palangos sav. 17611 1004 66 78 1 29 287 23 11 31
Neringos sav. 2834 138 5 8  3 51 8 8 4
Klaipėdos r. sav. 47800 2544 145 184 5 118 594 216 137 159
Kretingos r. sav. 46056 2964 102 262 6 160 347 239 147 152
Skuodo r. sav. 24894 1603 100 85 2 122 672 123 16 49
Šilutės r. sav. 54217 3726 204 442 16 328 851 293 174 153

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.8 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų/vaikų/ 
turėtų būti 
psichiatrų

Slaugos 
specialistų/ 
turėtų būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Klaipėdos apskr. 382179 20836 6 14,60/3,50/19,11 19,50/19,11 14,25/15,29 11,10/9,55 3 29 552
Klaipėdos m. sav. 188767 8857 1 7,60/2,50/9,44 11,75/9,44 9,50/7,55 7,50/4,72 2 29 282
Palangos sav. 17611 1004 1 1,25/0,25/0,88 1,00/0,88 1,00/0,70 0,50/0,44 0 0 0
Neringos sav. 2834 138 0 0,00/0,00/0,14 0,00/0,14 0,00/0,11 0,00/0,07 0 0 0
Klaipėdos r. sav. 47800 2544 1 1,75/0,00/2,39 1,75/2,39 0,50/1,91 1,00/1,20 0 0 0
Kretingos r. sav. 46056 2964 1 1,50/0,25/2,3 1,25/2,30 1,00/1,84 0,60/1,15 0 0 0
Skuodo r. sav. 24894 1603 1 1,00/0,00/1,14 1,00/1,14 1,00/1,00 0,50/0,62 0 0 0
Šilutės r. sav. 54217 3726 1 1,50/0,50/2,71 2,75/2,71 1,25/2,17 1,00/1,36 1 0 270

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Šiaulių apskritis

Šiaulių  apskrityje  buvo  7  pirmines  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančios 

įstaigos ir 5 stacionarai, kuriuose 2005 m. buvo 343 psichiatrijos lovos (lentelė 2.1.2.10). 

Šiaulių apskrityje daugiausiai buvo turinčių nuotaikos sutrikimus (3.698), protinį atsilikimą 

bei psichologinės raidos sutrikimus (3.560), šizofreniją, šizotipinį ir kliedesinius sutrikimus (1.264), 

lentelė  Nr.  2.1.2.9.  Daugiausiai  sergančiųjų  gyveno  Šiaulių  mieste  (30  proc.  visų  apskrities 

sergančiųjų),  čia  buvo  ir  2  pirmines  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančios  įstaigos,  kurios 

aptarnavo  Šiaulių  miesto  ir  Šiaulių  rajono gyventojus.  Šiose  įstaigose  buvo šiek  tiek  per  daug 

suaugusiųjų/vaikų psichiatrų, tačiau trūko socialinių darbuotojų ir psichologų paslaugų.

Vertinat  Šiaulių  apskrities  gyventojų  skaičių  ir  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas 

teikiančių specialistų skaičių (lentelė Nr. 2.1.2.10), matyti, Šiaulių rajone nėra psichikos sveikatos 

priežiūros  paslaugas  teikiančių  įstaigų,  tačiau,  kaip  minėta  aukščiau,  šios  paslaugos  teikiamos 

Šiaulių mieste esančiose įstaigose. Mažiausiai psichikos sveikatos paslaugos prieinamos Akmenės 

rajono (čia labiausiai trūksta suaugusių/vaikų psichiatrų, slaugos specialistų, socialinių darbuotojų), 

Kelmės rajono (čia  taip  pat trūksta  suaugusių ir  vaikų psichiatrų,  slaugos specialistų,  socialinių 

darbuotojų bei psichologo) bei Radviliškio rajono (čia taip pat trūksta visų išvardintų specialistų) 

gyventojams. 
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2.1.2.9 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Šiaulių apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencija 
(F00-F03)

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant 

alkoholį F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai (F70-

F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)

Šiaulių apskr. 360755 18459 799 1195 43 1264 3698 3560 2841 1128
Šiaulių m. sav. 130020 5550 149 304 16 272 547 1459 1412 451
Akmenės r. sav. 29070 2230 137 72 6 158 839 274 183 74
Joniškio r. sav. 31210 1718 119 123 2 137 551 239 158 68
Kelmės r. sav. 39707 2094 103 169 2 181 560 209 94 87
Pakruojo r. sav. 28677 1435 57 65 1 148 314 285 129 101
Radviliškio r. sav. 50755 2805 106 155 8 209 459 606 448 140
Šiaulių r. sav. 51316 2627 128 307 8 159 428 488 417 207

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.10 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose  patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičius
Suaugusiųjų/vaikų/ 

turėtų būti psichiatrų

Slaugos 
specialistų/ 
turėtų būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Šiaulių apskr. 360755 18459 7 13,75/3,75/18,04 20,00/18,04 14,75/14,43 8,00/9,02 5 20 323
Šiaulių m. sav. 130020 5550 2 8,75/1,00/6,50 11,50/6,5 6,75/5,20 3,75/3,25 4 20 248
Akmenės r. sav. 29070 2230 1 0,75/0,50/1,45 1,00/1,45 1,00/1,16 1,00/0,73 0 0 0
Joniškio r. sav. 31210 1718 1 0,75/0,75/1,56 3,00/1,56 2,00/1,25 1,00/0,78 0 0 0
Kelmės r. sav. 39707 2094 1 1,00/0,50/1,99 1,00/1,99 1,00/1,59 0,50/0,99 1 0 75
Pakruojo r. sav. 28677 1435 1 1,00/0,50/1,43 1,50/1,43 2,00/1,15 0,75/0,72 0 0 0
Radviliškio r. sav. 50755 2805 1 1,50/0,50/2,54 2,00/2,54 2,00/2,30 1,00/1,27 0 0 0
Šiaulių r. sav. 51316 2627 0 0,00/0,00/2,57 0,00/2,57 0,00/2,05 0,00/1,28 0 0 0

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Panevėžio apskritis

Panevėžio apskrityje  yra  4  pirmines  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančios 

įstaigos ir 4 stacionarias psichikos sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose 2005 m. buvo 

489 psichiatrijos lovos. Panevėžio apskrityje yra Rokiškio psichiatrijos ligoninė (380 lovų), čia nuo 

1994  metų  taikomos  priverčiamosios  medicininio  pobūdžio  priemonės  asmenims,  padariusiems 

visuomenei  pavojingą  veiką,  teismo  pripažintiems  nepakaltinamais  ir  nutartimi  nukreiptiems 

priverstiniam gydymui griežto, sustiprinto ir bendro stebėjimo sąlygomis, lentelė Nr. 2.1.2.11.

Biržų ir  Kupiškio rajono savivaldybėse nėra įstaigų ar jų padalinių,  teikiančių psichikos 

sveikatos paslaugas, tačiau Biržų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 

duomenimis, pirminės asmens sveikatos priežiūros centre yra 1 psichiatro, 1 priklausomybės ligų 

psichiatro,  1  psichologo,  1,25  socialinių  darbuotojų  etatų.  Į  Kupiškio  rajono  asmens  sveikatos 

priežiūros  centrą  atvažiuoja  2  konsultuojantys  psichiatrai  iš  Rokiškio  (po  0,5  etato),  yra  1 

slaugytojos ir 1 – psichologo (savivaldybės gydytojo duomenimis) etatai.

Analizuojant  sergančiųjų  psichikos  sutrikimais  skaičių  Panevėžio  apskrityje  (2.1.2.11 

lentelė),  matyti,  kad  apskrityje  taip  pat  labiausiai  paplitę  nuotaikos  sutrikimai  (3.143),  protinis 

atsilikimas  ir  psichologinės  raidos  sutrikimai  (2.337)  bei  šizofrenija,  šizotipiniai  ir  kliedesiniai 

sutrikimai (1.834). 

46 proc. visos apskrities psichikos sutrikimų užregistruoti Panevėžio miesto gyventojams.

Vertinant  visos  apskrities  gyventojų  aprūpinimą  psichikos  sveikatos  centro  specialistais 

(2.1.2.12  lentelė),  matyti,  kad  visose  apskrityje  (išskyrus  Pasvalio  rajoną,  kur  visų  psichikos 

sveikatos priežiūros darbuotojų yra šiek tiek per daug) labai trūksta psichikos sveikatos darbuotojų: 

trūksta beveik pusės psichiatrų, psichikos sveikatos slaugytojų, socialinių darbuotojų ir psichologų. 

Vaikų psichiatras dirba tik Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono psichikos sveikatos centruose (prie 

pirminės sveikatos priežiūros centrų).
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2.1.2.11 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Panevėžio apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencij
a (F00-

F03)

Psichikos 
ir elgesio 

sutrikimai 
vartojant 
alkoholį 

F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)

Panevėžio apskr. 292376 21476 1042 693 45 1834 3143 2337 1657 1653
Panevėžio m. sav. 116247 10001 545 129 11 807 1513 1125 954 1019
Biržų r. sav. 34419 1348 27 69 14 146 211 121 59 45
Kupiškio r. sav. 23901 1574 76 74 3 157 209 138 67 63
Panevėžio r. sav. 43232 2991 118 103 9 211 293 312 160 255
Pasvalio r. sav. 33887 1966 75 96 3 161 396 359 263 134
Rokiškio r. sav. 40690 3596 201 222 5 352 521 282 154 137

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.12 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų/vaikų/ 
turėtų būti 
psichiatrų

Slaugos 
specialistų

/ turėtų 
būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Panevėžio apskr. 292376 21476 4 6,25/1,25/14,62 8,75/14,62 6/11,70 3/7,31 4 0 489
Panevėžio m. sav. 116247 10001 1 2/0,75/5,81 4/5,81 2,5/4,65 1,5/2,91 2 0 85
Biržų r. sav. 34419 1348 0 0/0/1,72 0/1,72 0/1,38 0/0,86 0 0 0
Kupiškio r. sav. 23901 1574 0 0/0/1,2 0/1,2 0/0,96 0/0,6 0 0 0
Panevėžio r. sav. 43232 2991 1 1,5/0,5/2,16 1,5/2,16 1/1,73 0,5/1,08 0 0 0
Pasvalio r. sav. 33887 1966 1 2,25/0/1,69 2,25/1,69 1,5/1,36 1/0,85 1 0 17
Rokiškio r. sav. 40690 3596 1 0,5/0/2,03 1/2,03 1/1,63 0/1,02 1 0 380

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Alytaus apskritis

Alytaus  apskrityje  buvo 4  pirmines  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančios 

įstaigos ir nė vienos, teikiančios stacionarias psichikos sveikatos paslaugas (lentelė Nr. 2.1.2.13). 

Vertinant  visos  apskrities  mastu  –  psichikos  sveikatos  priežiūros  specialistų  pakanka. 

Atskiros  įstaigos  ar  padalinio,  teikiančio  psichikos  sveikatos  paslaugas  nėra  tik  Alytaus  rajone, 

tačiau pirminės sveikatos priežiūros centre yra 0,75 etato psichiatro, 0,25 etato priklausomybės ligų 

psichiatro,  0,25 vaikų ir  paauglių  psichiatro,  1,25 etato psichikos  sveikatos  slaugytojų,  1 etatas 

socialinio darbuotojo ir 0,5 etato psichologo.

Alytaus  apskrityje  dažniausiai  2005  m.  buvo  diagnozuoti  nuotaikos  sutrikimai  (1.556), 

psichikos  ir  elgesio  sutrikimai  vartojant  alkoholį  (953) bei  šizofrenija,  šizotipinis  ir  kliedesiniai 

sutrikimai (685). Daugiau nei pusė (512) iš visų sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais vartojat 

alkoholį buvo Varėnos rajono savivaldybėje (2.1.2.13 lentelė).
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Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

2.1.2.13 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Alytaus apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencij
a (F00-

F03)

Psichikos 
ir elgesio 

sutrikimai 
vartojant 
alkoholį 

F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)

Alytaus apskr. 182851 8869 462 953 82 685 1556 550 323 307
Alytaus m. 
sav. 69859 3242 163 233 37 359 847 137 79 113
Druskininkų 
sav. 24861 1575 52 78 31 55 258 202 180 87
Alytaus r. sav. 32086 1199 92 89 5 107 233 118 38 40
Lazdijų r. sav. 26105 335 15 41 1 58 49 35 15 31
Varėnos r. sav. 29940 2518 140 512 8 106 169 58 11 36

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.14 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų/vaikų/ 
turėtų būti 
psichiatrų

Slaugos 
specialistų

/ turėtų 
būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Alytaus apskr. 182851 8869 4 6,75/2,50/9,14 9,50/9,14 7,25/7,31 4,25/4,57 0 0 0
Alytaus m. sav. 69859 3242 1 3,75/1,25/3,49 6,00/3,49 4,00/2,79 2,25/1,75 0 0 0
Druskininkų 
sav. 24861 1575 1 1,00/0,50/1,24 1,00/1,24 1,00/0,99 0,75/0,62 0 0 0
Alytaus r. sav. 32086 1199 0 0,00/0,00/1,60 0,00/1,60 0,00/1,28 0,00/0,80 0 0 0
Lazdijų r. sav. 26105 335 1 1,00/0,25/1,31 2,00/1,31 1,00/1,04 0,25/0,65 0 0 0
Varėnos r. sav. 29940 2518 1 1,00/0,50/1,50 0,50/1,50 1,25/1,20 1,00/0,75 0 0 0

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Marijampolės apskritis

Marijampolės  apskrityje  buvo  4  pirmines  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas 

teikiančios įstaigos ir 2 stacionarias psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, 

kuriose 2005 m. buvo 65 lovos, žr. lentelę Nr. 2.1.2.16.

Analizuojant  gyventojų  sergamumą  psichikos  sutrikimais,  matyti  (2.1.2.15  lentelė),  kad 

šioje apskrityje, kaip ir daugelyje kitų, vyrauja nuotaikos sutrikimai (3.088), protinis atsilikimas ir 

psichologinės raidos sutrikimai (1.380) ir šizofrenija, šizotipinis bei kliedesiniai sutrikimai (1.032). 

45 proc. visų apskrities psichikos sutrikimų turi Marijampolės savivaldybės gyventojai.

Vertinant  apskrities  gyventojų  aprūpinimą  psichikos  sveikatos  specialistais  (2.1.2.16 

lentelė), matyti, kad pakanka suaugusiųjų psichiatrų bei psichologų. Kalvarijos savivaldybėje nėra 

įstaigų teikiančių psichikos sveikatos paslaugas, rajono gyventojai vyksta į Marijampolę. Tačiau nei 

Marijampolėje,  nei  Kazlų  Rūdoje  nėra  vaikų  psichiatro.  Šakių  rajono savivaldybėje  trūksta  tik 

psichologo paslaugų, Vilkaviškio rajono savivaldybėje trūksta visų psichikos sveikatos priežiūros 

specialistų teikiamų paslaugų.
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Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

2.1.2.15 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Marijampolės apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencij
a (F00-

F03)

Psichikos 
ir elgesio 

sutrikimai 
vartojant 
alkoholį 

F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)

Marijampolės apskr. 185419 10087 481 368 19 1032 3088 1380 879 541
Marijampolės sav. 69936 4583 172 134 13 375 1674 629 484 210
Šakių r. sav. 37714 2177 118 86 199 628 220 150 166
Vilkaviškio r. sav. 49293 2068 122 97 5 345 413 400 187 124
Kalvarijos sav. 13607 614 31 19 51 183 79 35 22
Kazlų Rūdos sav. 14869 645 38 32 1 62 190 52 23 19

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.16 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų/
vaikų/ turėtų 

būti 
psichiatrų

Slaugos 
specialistų

/ turėtų 
būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Marijampolės apskr. 185419 10087 4 8,34/1/9,27 8,4/9,27 6,25/7,42 5/4,64 2 0 65
Marijampolės sav. 69936 4583 1 4,75/0/3,5 4,25/3,5 3,25/2,8 2/1,75 1 0 40
Šakių r. sav. 37714 2177 1 1,84/0,5/1,89 2,15/1,89 1,5/1,51 1,5/0,94 0 0 0
Vilkaviškio r. sav. 49293 2068 1 1/0,5/2,46 1,5/2,46 1/1,97 1/1,23 0 0 0
Kalvarijos sav. 13607 614 0 0/0/0,68 0/0,68 0/0,54 0/0,34 0 0 0
Kazlų Rūdos sav. 14869 645 1 0,75/0/0,74 0,5/0,74 0,5/0,59 0,5/0,37 1 0 25

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Tauragės apskritis

2005 m.  Tauragės  apskrityje  buvo 3  pirmines  psichikos  sveikatos  paslaugas  teikiančios 

įstaigos ir 2 stacionarias psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose 2005 

m. buvo 45 lovos, žr. 2.1.2.18 lentelę.

Tauragės  apskrityje  daugiausiai  buvo užregistruota  nuotaikos  sutrikimų (1.746),  protinio 

atsilikimo  ir  psichologinės  raidos  sutrikimų  (740)  bei  psichikos  ir  elgesio  sutrikimų,  vartojant 

alkoholį  (584),  lentelė  Nr.  2.1.2.17.  Daugiausiai  asmenų,  turinčių  psichikos  sutrikimų  Tauragės 

apskrityje, gyvena Jurbarko rajono ir Tauragės rajono savivaldybėse.

Vertinant pirminės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą (2.1.2.18 lentelė), matyti, kad 

visoje  apskrityje  trūksta  visų  psichikos  sveikatos  specialistų  (suaugusiųjų  ir  vaikų  psichiatrų, 

psichikos sveikatos slaugytojų, socialinių darbuotojų ir psichologų). Pagėgių savivaldybėje atskiros 

įstaigos,  ar  jos  padalinio,  teikiančio  pirminės  psichikos  sveikatos  paslaugas  nėra,  tačiau  yra 

individuali  įmonė,  kurioje  dirba  suaugusių  psichiatras  0,3  etato  krūviu,  priklausomybės  ligų 

psichiatras 0,1 etato krūviu, vaikų ir paauglių psichiatras 0,1 etato krūviu, psichikos slaugytoja 0,5 

etato krūviu, socialinis darbuotojas 0,5 etato krūviu ir psichologas 0,25 etato krūviu.
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2.1.2.17 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Tauragės apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencija 
(F00-F03)

Psichikos 
ir elgesio 

sutrikimai 
vartojant 
alkoholį 

F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)

Tauragės apskr. 131481 7008 456 584 13 550 1746 740 506 414
Jurbarko r. sav. 36612 2338 139 194 2 187 553 168 84 90
Šilalės r. sav. 31052 1616 91 117 2 115 553 171 124 79
Tauragės r. sav. 51878 2399 159 190 9 195 518 346 273 212
Pagėgių sav. 11939 655 67 83 0 53 122 55 25 33

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.18 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turi būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičius
Suaugusiųjų/vaikų/ 

turėtų būti psichiatrų

Slaugos 
specialistų/ 
turėtų būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Tauragės apskr. 131481 7008 3 4,10/1,00/6,57 5,00/6,57 4,75/5,26 2,75/3,29 2 0 45
Jurbarko r. sav. 36612 2338 1 1,50/0,50/1,83 2,00/1,83 1,50/1,46 1,00/0,92 1 0 10
Šilalės r. sav. 31052 1616 1 1,10/0,00/1,55 1,25/1,55 1,25/1,24 0,75/0,78 0 0 0
Tauragės r. sav. 51878 2399 1 1,50/0,50/2,59 1,75/2,59 2,00/2,08 1,00/1,30 1 0 35
Pagėgių sav. 11939 655 0 0,00/0,00/0,60 0,00/0,60 0,00/0,48 0,00/0,30 0 0 0

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Telšių apskritis

Visose  Telšių  apskrities  savivaldybėse  yra  6  pirminės  psichikos  sveikatos  priežiūros 

paslaugas  teikiančių  įstaigų  (2.1.2.19  lentelė),  iš  jų  2  –  privatūs  centrai.  2  įstaigose  teikiamos 

stacionarios psichikos sveikatos paslaugos, šiose įstaigose 2005 m. buvo 59 lovos.

Telšių apskrityje 2005 m. dažniausiai buvo nustatomi nuotaikos sutrikimai (3.119), protinis 

atsilikimas  ir  psichologinės  raidos  sutrikimai  (1.003)  bei  šizofrenija,  šizotipinis  ir  kliedesiniai 

sutrikimai (844), lentelė Nr. 2.1.2.19.

Vertinant  apskrities  gyventojų  skaičių  ir  aprūpinimą  psichikos  sveikatos  specialistais, 

matyti,  kad  visoje  apskrityje  šiek  tiek  trūksta  tik  psichiatro  paslaugų.  Psichiatro  paslaugų labai 

trūksta Mažeikių rajono savivaldybėje, Rietavo rajono savivaldybėje taip pat trūksta suaugusiųjų 

psichiatro  ir  socialinių  darbuotojų  paslaugų,  visai  nėra  vaikų  ir  paauglių  psichiatro  (2.1.2.20 

lentelė).
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Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

2.1.2.19 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Telšių apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencija 
(F00-F03)

Psichikos 
ir elgesio 

sutrikimai 
vartojant 
alkoholį 

F10

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant kitas 

psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologinės 
raidos 

sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)

Telšių apskr. 177008 10714 544 724 31 844 3119 1003 684 699
Mažeikių r. sav. 66370 3072 157 198 22 263 865 293 211 264
Plungės r. sav. 43959 3304 144 196 4 258 1018 231 123 144
Telšių r. sav. 56217 3657 212 275 4 300 1052 453 330 282
Rietavo sav. 10462 681 31 55 1 23 184 26 20 9

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.20 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir psichikos sveikatos darbuotojais 

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/turėtų būti

Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų/vaikų/ 
turėtų būti 
psichiatrų

Slaugos 
specialistų

/ turėtų 
būti

Socialinių 
darbuotojų/ 
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Telšių apskr. 177008 10714 6 6,35/2,00/8,85 9,25/8,85 7,50/7,08 4,50/4,43 2 0 59
Mažeikių r. sav. 66370 3072 1 1,00/1,00/3,32 3,00/3,32 2,50/2,65 1,50/1,66 1 0 30
Plungės r. sav. 43959 3304 3 3,00/0,25/2,20 3,25/2,20 1,75/1,76 1,25/1,10 0 0 0
Telšių r. sav. 56217 3657 1 2,00/0,75/2,81 2,50/2,81 3,00/2,25 1,50/1,41 1 0 29
Rietavo sav. 10462 681 1 0,35/0,00/0,52 0,50/0,52 0,25/0,42 0,25/0,26 0 0 0

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys

UAB „Eurointegracijos projektai“ 46



Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

Utenos apskritis

Kiekvienoje iš 6 Utenos apskrities savivaldybių 2005 m. veikė pirmines psichikos sveikatos 

paslaugas teikiančios įstaigos, tačiau nebuvo nė vienos įstaigos, teikiančios stacionarias psichikos 

sveikatos paslaugas (2.1.2.22 lentelė).

Kaip ir visoje Lietuvoje, Utenos apskrityje, 2005 m. daugiausia buvo diagnozuota nuotaikos 

sutrikimų  (2.026),  protinio  atsilikimo  ir  psichologinės  raidos  sutrikimų  (895)  bei  šizofrenijos, 

šizotipinio ir kliedesinių sutrikimų (780), 2.1.2.21 lentelė.

Vertinant  paslaugų  prieinamumą  (2.1.2.22  lentelė),  matyti,  kad  visoje  apskrityje  pagal 

galiojančius reikalavimus, psichikos sveikatos specialistų yra pakankamai, netgi šiek tiek per daug, 

tačiau Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajone nėra vaikų psichiatrų, Ignalinos rajone taip pat nėra ir 

psichologo.

Apibendrinant  galima  pasakyti,  kad  blogiausia  situacija  pagal  gyventojų  aprūpinimą 

psichikos  sveikatos  specialistų  teikiamomis  paslaugomis  2005  m.  buvo  Telšių,  Tauragės  ir  

Panevėžio apskrityse.
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2.1.2.21 lentelė. Sergančiųjų psichikos sutrikimais 2005 m. skaičiai Utenos apskrityje

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Demencij
a (F00-

F03)

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant 

alkoholį F10

Psichikos ir 
elgesio sutrikimai 

vartojant kitas 
psichoaktyviąsias 
medžiagas (F11-

F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis 
atsilikimas ir 
psichologinės 

raidos 
sutrikimai 
(F70-F89)

Psichologi
nės raidos 
sutrikimai 
(F80-F89)

Elgesio ir 
emocijų 

sutrikimai, 
prasidedantys 
vaikystėje ir 
paauglystėje 

(F90-F98)
Utenos apskr. 178977 8293 477 489 61 780 2026 895 608 419
Anykščių r. 33644 1568 121 54 2 128 197 206 169 68
Ignalinos r. sav. 21581 1073 64 72 3 91 198 73 24 52
Molėtų r. sav. 24242 1015 49 94 1 88 351 59 25 40
Utenos r. sav. 49011 2248 118 97 7 251 673 264 198 190
Zarasų r. sav. 21769 1490 94 153 11 115 496 166 89 31
Visagino sav. 28730 899 31 19 37 107 111 127 103 38

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.1.2.22 lentelė. Gyventojų aprūpinimas psichikos sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiomis įstaigomis

Gyventoj
ų skaičius

Sergantys 
psichikos 
ligomis 

(F00-F99)

Pirminės 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugas 
teikiančios 

įstaigos

Juose patvirtintų etatų/ turėtų būti
Psichikos 
sveikatos 

stacionarai 

Vaikų 
lovų 

skaičius

Suaugusiųjų 
lovų 

skaičiusSuaugusiųjų/vaikų/ 
turėtų būti psichiatrų

Slaugos 
specialistų/ 
turėtų būti

Socialinių 
darbuotojų/
turėtų būti

Psichologų/ 
turėtų būti

Utenos apskr. 178977 8293 6 8,75/1,50/8,95 11,25/8,59 7,25/7,16 4,00/4,47 0 0 0
Anykščių r. 33644 1568 1 1,50/0,50/1,68 1,75/1,68 1,00/1,35 0,50/0,84 0 0 0
Ignalinos r. sav. 21581 1073 1 1,00/0,00/1,08 1,50/1,08 1,00/0,86 0,00/0,54 0 0 0
Molėtų r. sav. 24242 1015 1 1,25/0,00/1,21 1,00/1,21 1,00/0,97 0,75/0,61 0 0 0
Utenos r. sav. 49011 2248 1 2,00/0,50/2,45 3,00/2,45 2,00/1,96 1,25/1,23 0 0 0
Zarasų r. sav. 21769 1490 1 1,50/0,00/1,09 2,00/1,09 1,00/0,87 0,75/0,54 0 0 0
Visagino sav. 28730 899 1 1,50/0,50/1,44 2,00/1,44 1,25/1,15 0,75/0,72 0 0 0

Šaltinis: Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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Siekiant gauti daugiau informacijos apie psichikos sveikatos priežiūros paslaugų (pirminis, 

ambulatorinis lygis) prieinamumą, buvo atlikta telefoninė įstaigų apklausa – buvo paskambinti 2007 

m.  kovo 1  d.,  prašant  paskirti  priėmimo  pas  gydytoją  psichiatrą  laiką.  Taip  pat  buvo prašoma 

pateikti  duomenų  apie  gydytojų  psichiatrų  pacientų  priėmimą  darbo  metu.  Analizės  rezultatai 

pateikiami 2.1.2.23 lentelėje.

2.1.2.23 lentelė. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (vienos 
dienos pjūvis), 2007-03-01

Vietovė Situacija

Didieji miestai

Vilnius

Antakalnio  poliklinika  –  vidutiniškai  pas  gydytoją  patenkama  per  savaitę  (skambinta 
kovo 1 d. – talonas kovo 9 d.). Planuojant darbo krūvius vis dar naudojamasi 1994 m. 
liepos 8 d. įsakymu Nr. 256 „Dėl medicinos personalo laikinųjų darbo krūvių“. Per diena 
numatoma priimti 12 pacientų, bet visada jų būna daugiau (20 ir daugiau).
Karoliniškių poliklinika – tenka laukti apie 2 savaites, skambinta kovo 1 d. – talonas kovo 
20 d.

Kaunas

Šančių poliklinika – priklausomai nuo pacientų srauto tenka laukti nuo 3 iki 14 dienų, 
vidutiniškai  savaitę.  Priimamų  pacientų  skaičių  reglamentuoja  įstaigoje  įdiegta  ISO 
kokybės vadybos sistema, pagal procedūras numatoma, kad pirminiam pacientui turi būti 
skiriama 45 – 60 minučių, o pakartotiniam – 20 – 30 min.
Šilainių poliklinika – tenka laukti iki 10 dienų, vidutiniškai savaitę. Gydytojai visada 
priima daugiau pacientų negu reglamentuojama.

Klaipėda Paslaugos neprieinamos, nes visa rytą registratūroje ragelis arba nekeliamas, arba užimta.
Šiauliai Talonas kovo 5 d. (skambinta kovo 1 d.), ilgiausiai tenka laukti savaitę.

Panevėžys

Laukti tenka maždaug 2 savaites, kartais – mažiau, priklausomai nuo to, pas kokį 
gydytoją norima patekti – jei jis dirba tik 0,5 etato – laukti tenka ilgiau, jei dirba didesniu 
krūviu – patekti galima ir greičiau. Per valandą gydytojai vidutiniškai priima 2,3 
pacientus (nepriklausomai nuo to, ar jis pirminis, ar pakartotinis).

Rajonai

Akmenės rajonas

Akmenės rajone, jei yra rimtų nusiskundimų, ar šeimos gydytojo siuntimas, pas psichiatrą 
patenkama tą pačią dieną. Gydytojas per dieną priima 20 – 30 pacientų (su profilaktiniais 
patikrinimais). Jei rimtų nusiskundimų nėra, o pacientas nori pasikonsultuoti, gali tekti 
palaukti iki savaitės.

Anykščių rajonas Anykščių rajone pas gydytoją psichiatrą patenkama be išankstinės registracijos – 
gydytojai priima tiek pacientų, kiek jų yra, kartais ir 30.

Lazdijų rajonas
Lazdijų rajone taip pat nėra išankstinės registracijos, gydytojai priima tiek pacientų kiek 
yra, pvz. 2007.02.26 – 14 pacientų, 02.25 – 23 pacientai, 02.24 – 18 pacientų. 
Vidutiniškai apie 20 pacientų.

Raseinių rajonas Raseinių rajone pas psichiatrą patenkama tą pačią dieną, kai kreipiamasi. Vidutiniškai per 
dieną gydytojas priima apie 25 pacientus.

Kretingos rajonas Kretingos rajone pas psichiatrą patenkama taip pat tą pačią dieną. Priima 30 kartais ir 
daugiau pacientų per dieną.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis telefoninės apklausos duomenimis

Apibendrinant,  galima  teigti,  kad,  nors  pirminės  asmens  psichikos  sveikatos  priežiūros 

paslaugos laiko atžvilgiu yra palyginti gerai prieinamos, tačiau tai dažniausiai atliekama paslaugos 

kokybės  sąskaita – per dieną gydytojo psichiatro priimamų pacientų skaičiaus didinimas žymiai 
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padidina specialistų darbo krūvį, sumažina jų galimybes teikti iš tiesų kokybišką paslaugą. Minėtam 

įsakymui netekus galios, įstaigos priverstos laviruoti tarp anksčiau galiojusių sąlygų, užtikrinusių 

kokybišką paslaugos teikimą ir tinkamas personalo darbo sąlygas, ir naujai nesukurtų reglamentų, 

vadovaujantis vien pastangomis sumažinti pacientų eiles psichikos sveikatos centruose.

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  gydytojai  psichiatrai,  siekdami  optimizuoti  darbo  laiką  bei 

palengvinti pakartotinių pacientų patekimą į ambulatorinę įstaigą, vaistus išrašo ilgesniam (negu 1 

mėnuo)  laikotarpiui.  Visose  įstaigose  pastoviai  besilankantiems  klientams,  pablogėjus  savijautai 

sudaromos sąlygos nedelsiant patekti pas gydytoją be išankstinės registracijos.

2.1.3 Kitos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Teismo psichiatrija

2006 m. sausio mėn. surengtoje spaudos konferencijoje Žmogaus teisių stebėjimo instituto 

direktorius  Henrikas Mickevičius  pabrėžė,  jog veikiant  dabartinei  psichikos  sveikatos  priežiūros 

sistemai nepažeisti žmonių teisių neįmanoma. „Matome daug problemų. Pavyzdžiui, labai lengvai 

galima pripažinti žmogų neveiksniu, atimti jo pilietines teises“, - teigė H.Mickevičius. 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas taip pat pritarė, 

jog žmonių pripažinimo neveiksniais procedūra palieka terpės piktnaudžiavo atvejams, todėl šiuo 

metu, kaip ir sovietmečiu, psichiatriją galima panaudoti žmonių persekiojimui. Teisininkas minėjo 

pavyzdžių, kaip neveiksniais žmonės būdavo pripažinti giminaičio prašymu ar užsitraukę įtakingo 

politiko nemalonę.

„Pripažinimas neveiksniu – pilietinis nužudymas: nieko negali daryti,  turtas atimamas. Ši 

tvarka turi  būti  detaliai  įstatymais  reglamentuota.  Tačiau būna,  kad tas pripažinimas  neveiksniu 

vyksta  labai  lengvai,  nedalyvauja  net  advokatas,  o  ekspertizė  ne  visada  būna  objektyvi“,  - 

apgailestavo K.Čilinskas.

Lietuvoje iki 1991 metų nebuvo savarankiškos teismo psichiatrinės ekspertinės struktūros. 

Atkūrus nepriklausomybę, teko kurti daugelį savarankiškų tarnybų, teisinių normų bei įstatymų. Tai 

buvo labai  aktualu  ir  psichiatrijoje.  1992 metais  Vidaus  reikalų  bei  Teisingumo  ministerijos  ir 

Generalinės  prokuratūros  iniciatyva  psichiatrinės  ekspertizės  atlikimas  buvo  pavestas  bendram 

Teismo medicinos ir psichiatrijos centrui, pavaldžiam SAM. Pagal 1994-04-05 LR SAM ministro 

J.Brėdikio  įsakymą  Nr.  134  šis  centras  buvo  reorganizuotas,  įkuriant  savarankišką  Valstybinę 

teismo psichiatrijos tarnybą prie SAM (VTPT). 
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VTPT – vienintelė LNSS asmens sveikatos priežiūros oš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto finansuojama valstybės įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra daryti teismo psichiatrijos, 

teismo  psichologijos  ekspertizes.  Tarnybos  struktūroje  yra  Utenos  ekspertinė  ligoninė  (Utenos 

ekspertinis  skyrius),  vykdanti  ekspertines  funkcijas  jau  nuo  1984  m.  (atliekamos  stacionarios 

ekspertizės suimtiems ir nesuimtiems asmenims), 8 teismo psichiatrijos regioninės ambulatorinės 

komisijos  ir  Tarnybos  aukščiausia  instancija  –  Centrinė  teismo psichiatrijos  komisija,  atliekanti 

kartotines ir itin sudėtingas ekspertizes. Pagrindiniai teismo psichiatrijos žmogiškieji ištekliai – 33 

teismo psichiatrai ekspertai ir 8 teismo psichologai ekspertai, jie aptarnauja visas šalies teisėsaugos 

institucijas. Šie asmenys privalo turėti galiojančius kvalifikacinės komisijos išduotus pažymėjimus 

ir būti įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

Vadovaujantis Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo Valstybinėje 

teismo  psichiatrijos  tarnyboje  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  nuostatais7,  VTPT  veiklos 

pobūdis:

1. daro  teismo  psichiatrijos,  teismo  psichologijos  ekspertizes  baudžiamajame, 

civiliniame ir administraciniame procese;

2. skiria  ekspertizės  darymo metu gydymą tiriamajam,  esant būtinosios psichiatrinės 

pagalbos indikacijoms;

3. atlieka teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos srities mokslinius tyrimus, rengia 

ir aprobuoja ekspertinio tyrimo metodikas, dalyvauja rengiant mokslines programas;

4. rengia teismo psichiatrus ekspertus ir teismo psichologus ekspertus, suteikia jiems 

teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų kvalifikaciją;

5. dalyvauja  rengiant  studentus,  rezidentus  ir  specialistus  pagal  sutartis  su  mokymo 

įstaigomis;

6. koordinuoja teismo psichiatrijos ekspertinių skyrių ir komisijų darbą, kontroliuoja jų 

daromų ekspertizių atlikimo laiką ir kokybę;

7. teikia metodinę pagalbą teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms;

8. atlieka tyrimus kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymu ir t.t.

Ambulatorinės  ir  stacionarinės  ekspertizės  daromos  tarnybos  patalpose.  Ambulatorinės 

ekspertizės  gali  būti  daromos  kitose  tiriamojo  buvimo  vietose  (sveikatos  priežiūros  įstaigose, 

ikiteisminio tyrimo įstaigose, teismo patalpose, įkalinimo įstaigose, tiriamojo namuose ir panašiai), 

jeigu  jose yra  reikalingos  sąlygos  ekspertizei  daryti,  jeigu  tokių sąlygų  nėra,  ekspertas  apie  tai 

informuoja ekspertizę paskyrusią instituciją. 

Stacionarios  ekspertizės  daromos  8  regioninėse  apylinkėse  ir  centrinėje  komisijoje, 

stacionarios  ekspertizės  atliekamos  vienintelėje  įstaigoje  –  Utenos  ekspertiniame  skyriuje (žr. 

7 Patvirtinti 2003 m. rugpjūčio 18 d.LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.V-499
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2.1.3.1-2.1.3.3  lenteles).  Utenos  ekspertinį  skyrių  sudaro  2  poskyriai:  I-asis  poskyris  –  atlieka 

kardomojo  kalinimo  tvarka  suimtų  asmenų  stacionarias  teismo  psichiatrines,  psichologines 

ekspertizes  ir  II-asis  poskyris  –  atlieka  nesuimtų  asmenų  stacionarias  teismo  psichiatrines, 

psichologines ekspertizes.

2.1.3.1 lentelė. Centrinės komisijos įvertinimas
Centrinė TPK 2001 2002 2003 2004 2005
Darbuotojų skaičius 5 5 5 5 5

Teismo psichiatrai ekspertai 5 5 5 5 5
Teismo psichologai ekspertai 0 0 0 0 0

Etatų skaičius 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Teismo psichiatrai ekspertai 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Teismo psichologai ekspertai 0 0 0 0 0
Ekspertizių skaičius 90 59 50 38 41
Ekspertizių skaičius, tenkantis 1 etatui 36,0 23,6 20,0 15,2 16,4

Teismo psichiatrai ekspertui 36,0 23,6 20,0 15,2 16,4
Teismo psichologai ekspertui 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vidutinis amžius 51 52 53 54 55
Teismo psichiatrai ekspertui 51 52 53 54 55

Teismo psichologai ekspertui 0 0 0 0 0
Bendrasis nusidėvėjimo laipsnis

NetaikomaPatalpų
Baldų

Organizacinės technikos

Aptarnaujama teritorija Centrinė komisija konsultuoja visas regionines komisijas ir Utenos ekspertinį 
skyrių

Infrastruktūros būklės 
įvertinimas

Ekspertizės atliekamos mobiliais, todėl paprastai naudojamos VTPT patalpos 
(dažniausiai – Utenos ekspertiniame skyriuje), todėl atskira patalpų analizė nėra 
pateikiama

Šaltinis: sudaryta remiantis VTPT pateikta informacija

2.1.3.2 lentelė. Regioninių komisijų įvertinimas
2001 2002 2003 2004 2005

Darbuotojų skaičius 34 33 32 28 28
Teismo psichiatrai ekspertai 26 25 25 22 21

Teismo psichologai ekspertai 8 8 7 6 7
Etatų skaičius 24,25 24,25 25,75 25,75 26,00

Teismo psichiatrai ekspertai 20,25 20,25 21,5 21,5 21,25
Teismo psichologai ekspertai 4,00 4,00 4,25 4,25 4,75

Ekspertizių skaičius 7684 7085 5792 6794 6763
Ekspertizių skaičius, tenkantis 1 etatui 300,5 280,6 220,2 263,5 248,7
Vidutinis amžius 44,4 45,1 45,8 44,9 45,1

Teismo psichiatrai ekspertui 47,1 47,6 48,8 47,6 47,8
Teismo psichologai ekspertui 41,6 42,6 42,0 42,0 41,3

Bendrasis plotas, m2 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
Vienam ekspertui tenka ploto, m2 8,8 9,1 9,4 11,7 10,7
Bendrasis nusidėvėjimo laipsnis 99,1 99,1 92,5 86,6 83,8

Baldų 98,1 98,1 92,5 88,1 82,5
Organizacinės technikos 100,0 100,0 92,5 85,0 85,0

Aptarnaujama teritorija Vilniaus m., Vilniaus raj., Ignalinos raj., Molėtų raj., Šalčininkų raj., Širvintų raj., 
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Švenčionių raj., Trakų raj., Varėnos raj., Ukmergės raj., Druskininkų m. 
gyventojai

Infrastruktūros būklės 
įvertinimas

Infrastruktūros būklės analizė pagal atskiras įstaigas pateikiama 4 priede.
Pagrindinės problemos:

• trūksta patalpų (kiekvienas ekspertas turėtų turėti atskirą kabinetą su 
būtinais baldais: spinta drabužiams, kėdė sau ir lankytojams, stalas, 
kompiuteris, seifas);

• trūksta organizacinės technikos ir baldų;
• esamų patalpų išplėtimas ne visada yra įmanomas dėl panaudos sutarčių 

sąlygų (VTPT regioninės komisijos dažniausiai glaudžiasi psichiatrijos 
ligoninėse, kurios negali skirti joms daugiau vietos)

Šaltinis: sudaryta remiantis VTPT pateikta informacija

2.1.3.3 lentelė. Utenos ekspertinio skyriaus įvertinimas
Utenos ekspertinis skyrius 2001 2002 2003 2004 2005
Darbuotojų skaičius 8 8 8 8 8

Teismo psichiatrai ekspertai 7 7 7 7 7
Teismo psichologai ekspertai 1 1 1 1 1

Etatų skaičius 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75
Teismo psichiatrai ekspertai 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75

Teismo psichologai ekspertai 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ekspertizių skaičius 781 616 473 351 466
Ekspertizių skaičius, tenkantis 1 etatui 80,1 63,2 48,5 36,0 47,8
Vidutinis amžius 42 42,5 43,5 46 47

Teismo psichiatrai ekspertui 45 46 47 51 52
Teismo psichologai ekspertui 39 39 40 41 42

Bendrasis plotas, m2 1664,77 1664,77 1664,77 1664,77 1664,77
Vienam ekspertui tenka ploto, m2 208,10 208,10 208,10 208,10 208,10
Bendrasis nusidėvėjimo laipsnis 100 100 85 85 85

Baldų 100 100 85 85 85
Organizacinės technikos 100 100 85 85 85

Aptarnaujama teritorija Visos Lietuvos teritorija (pagal indikacijas)

Infrastruktūros būklės 
įvertinimas

Utenos ekspertinio skyriaus II-ojo poskyrio ligoninė, kuri skirta nesuimtiems 
asmenims ir administracinis apstatąs buvo statyti 1927 m. Kiti pastatai statyti 
vėliau (1956-1992 m.). Eksploatacijos eigoje dalis pastatų buvo atnaujinta 
(rekonstruoti), tačiau rekonstrukcijos darbai buvo atlikti seniai, 1986 m., todėl 
šiuo metu II-ojo poskyrio, administracinio ir kitų pagalbinių pastatų būklė yra 
labai prasta, neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų aitvarų šiluminė technika“ 
keliamų reikalavimų8. Bendrasis pastatų skaičius – 16, sklype yra gydomieji, 
ūkiniais ir pagalbiniai pastatai.

Šaltinis: sudaryta remiantis VTPT pateikta informacija, parengtu Utenos ekspertinio skyriaus 
investiciniu projektu (Projekto Nr. IP 0603-01, parengtas UAB „Medstatyba“)

Ypač  sunki  padėtis  yra  Klaipėdos,  Šiaulių  ir  Vilniaus  I  ir  II,  Kauno  II,  Panevėžio  bei 

Rokiškio  teismo  psichiatrijos  komisijose  (žr.  2.1.3.4  lentelę),  kadangi  čia  didžiausi  teismo 

psichiatrijos  ekspertų  darbo krūviai,  trūksta  patalpų,  esamos  infrastruktūros  būklė  bloga,  dėl  to 

nukenčia pamatiniai teismo psichiatrijos paslaugų aspektai:

8 2006 m. buvo atliktas energetinis auditas, kuris nurodė būtinus atlikti veiksmus bei investicijas avarinei būklei 
likviduoti, žmonių teisių apsaugos priemonėms užtikrinti, bei personalo darbo sąlygoms pagerinti
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• laikas  (neskiriama  pakankamai  laiko  medžiagos  studijavimui, ekspertai  priversti 

atidėti teisėsaugos institucijų prašymus atlikti teismo psichiatrijos ekspertizes);

• kokybė (išvados rengiamos ne tokios detalios, kokios jos turėtų būti. Dėl to dažnai 

ekspertai kviečiami į teismą, kas dar labiau sujaukia darbo grafiką).

2.1.3.4 lentelė. Atskirų TPK rodiklių įvertinimas, 2001-2005 m. įvertinimas
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2001-
2005 m. 
vidurkis

Ekspertizių skaičius, tenkantis 
1 eksperto etatui 306,1 135,4 219,4 195,1 414,1 440,3 228,4 162,9 262,7

Bendrasis plotas, m2 110,0 21,0 44,5 22,9 23,2 31,7 28,0 28,2 38,7
Vienam ekspertui tenka ploto, 
m2 (įskaitant priimamojo, ne 
specialisto patalpų plotą)

18,3 7,0 11,9 4,1 10,4 10,0 9,3 9,5 9,9

Bendrasis nusidėvėjimo 
laipsnis 91,0 85,0 91,0 91,0 95,5 93,0 95,5 95,5 92,2

Šaltinis: sudaryta remiantis VTPT pateiktais duomenimis

Apibendrinant, galima teigti, kad teismo psichiatrijos paslaugų išvystymas Lietuvoje yra  

pakankamai  aukštas  –  netgi  vertinant  tarptautiniu  lygiu,  teikiamos  visos  būtinos  paslaugos,  

tačiau šių paslaugų kokybe daugeliu aspektu yra žemesnė už būtiną:

• Lietuvoje nėra nė vieno atestuoto vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos eksperto,  

nors šios paslaugos yra teikiamos;

• Maži atlyginimai (apie 30-60 proc. mažesni, negu gydytojų psichiatrų, dirbančių  

psichikos  sveikatos  centruose),  1-1,5  metų  eksperto  parengimo  (turint  atitinkamą  medicinos  

išsilavinimą) laikotarpis,  netinkamos darbo sąlygos (trūksta patalpų, organizacinės  technikos,  

neužtikrinta personalo apsauga), didelis nereglamentuotas darbo krūvis neleidžia privilioti jaunų 

perspektyvių specialistų,  todėl kasmet ekspertų amžiaus vidurkis tik didėja,  artimiausiais 7-10 

metų bus susidurta su dideliu specialistų trūkumu.

Gerontopsichiatrija

Vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos  informacija,  2006  m.  pabaigoje  teisę  verstis 

gerontopsichiatrija turėjo 6 įstaigos:

1. Mažeikių ligoninė;
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2. Klaipėdos psichiatrijos ligoninė;

3. Švėkšnos psichiatrijos ligoninė;

4. Vasaros ligoninė „Vilniaus m. psichikos sveikatos centras);

5. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;

6. Kauno medicinos universiteto klinikos.

Remiantis  SVEIDRA duomenimis,  virš  65 metų  turinčių  asmenų  sergamumas  psichikos 

ligomis yra žymesnis 3 grupėse:

• F00-F03 (demencija): 80,5 proc. nuo visų psichikos ligonių;

• F30-F39 (nuotaikos sutrikimai): 24,3 proc. nuo visų psichikos ligonių;

• F20-F29  (šizofrenija,  šizotipinis  ir  kliedesiniai  sutrikimai)  13,2  proc.  nuo  visų 

psichikos ligonių.

Tinkamiausios  geografinės  vietovės  plėtoti  gerontopsichiatrijos  paslaugas  yra  Klaipėdos, 

Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskritys (žr. 2.1.3.5 lentelę).

2.1.3.5 lentelė. Vyresnio amžiaus (virš 65) asmenų psichikos sutrikimai, 
2005 m. pabaigos duomenimis

Savivaldybė F00-F03 F30-F39 F20-F29
viso 65+ proc. viso 65+ proc. viso 65+ proc.

Viso Lietuvoje 9009 7249 80,5 35315 8573 24,3 16541 2184 13,2
Vilniaus apskr. 2220 1789 80,6 7673 1834 23,9 4574 595 13,0
Kauno apskr. 1409 1194 84,7 4905 1082 22,1 3462 443 12,8
Klaipėdos apskr. 1114 840 75,4 4359 1244 28,5 1513 181 12,0
Šiaulių apskr. 799 639 80,0 3698 853 23,1 1264 145 11,5
Panevėžio apskr. 1042 882 84,6 3143 726 23,1 1834 292 15,9
Alytaus apskr. 2914 353 80,5 1556 320 20,6 685 79 11,5
Marijampolės 
apskr. 481 396 82,3 3088 779 25,2 1032 172 16,7

Tauragės apskr. 456 344 75,4 1746 435 24,9 550 70 12,7
Telšių apskr. 544 410 75,4 3119 767 24,6 844 101 12,0
Utenos apskr. 477 398 83,4 2026 533 26,3 780 106 13,6

Šaltinis: sudaryta remiantis SVEIDRA duomenimis

Atsižvelgiant į įstaigų pajėgumus teikti gerontopsichiatrijos paslaugas (licencija verstis šia 

veikla)  bei  šių  paslaugų  poreikį  atskirose  geografinėse  vietovėse  (2.1.3.5  lentelės  duomenys), 

gerontopsichiatrijos  paslaugas  tikslinga  vystyti  Klaipėdos  (Klaipėdos  psichiatrijos  ligoninė), 

Vilniaus  (Vasaros  ligoninė  arba  Respublikinė  Vilniaus  psichiatrinė  ligoninė),  Kauno  (Kauno 

medicinos universiteto klinikos) ir Panevėžio (šiuo metu tokios įstaigos nėra, bet ji būtina, siekiant 

teikti kompleksines ir prieinamas paslaugas) apskrityse.
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2.2 Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų būklės analizė

Sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymai,  nustatantys  specialiuosius  paslaugų  teikimo 

reikalavimus  licencijuojamai  psichikos  sveikatos  priežiūros  veiklai,  nenumato  kriterijų  įrangai. 

Juose  labiau  akcentuojami  žmogiškųjų  išteklių  (specialistų)  kriterijai.  Tačiau  vien  žmogiškųjų 

išteklių įvairiapusei psichikos sveikatos priežiūros veiklai vykdyti nepakanka. Efektyviam psichikos 

sveikatos problemų sprendimui būtina materialinė bazė – medicininė,  reabilitacinė,  užimtumo ir 

kita įranga, baldai, transporto priemonės. 

Galimybių studijos 2.2 skyriuje pateikta informacija gauta išanalizavus sveikatos priežiūros 

įstaigų,  teikiančių  pagalbą  asmenims  su  psichikos  sutrikimais,  duomenis  (pateikti  užpildyti 

klausimynai: pirminis ir antrinis lygiai). Detalesnę informaciją apie klausimynus galima rasti Priede 

Nr. 2.

Teismo  psichiatrijos  infrastruktūros  būklės  analizė  pagal  atskiras  įstaigas  pateikiama  4 

priede, sustambinta informacija pateikta galimybių studijos dalyje „Teismo psichiatrija“.

2.2.1 Įrangos būklės analizė

2006 m. gruodžio mėnesį atliktos psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 

anketinės apklausos rezultatai parodė, kad didžioji dalis įstaigų viena iš aktualiausių problemų laiko 

materialinės  bazės  nusidėvėjimą  bei  jos  trūkumą.  Psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų 

apsirūpinimo  įranga  ir  šios  įrangos  būklės  analizė  buvo  atlikta  remiantis  anketinės  apklausos 

duomenimis. Įstaigos pateikė duomenis apie turimą ir naudojamą medicininę/reabilitacinę, sporto ir 

laisvalaikio, kompiuterinę įrangą ir baldus.

Kompiuterine įranga nurodė apsirūpinusios 73 proc. anketas pateikusių psichikos sveikatos 

priežiūros įstaigų. Tačiau dauguma šios įrangos yra visiškai nusidėvėjusi arba baigia nusidėvėti. 
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2.2.1.1 paveikslas. Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų apsirūpinimas 
kompiuterine įranga ir jos nusidėvėjimas

34%
10%

28%

73%28%

Neapsirūpinusios Nusidėvėjimas iki 50 % Nusidėvėjimas 50-99 % Nusidėvėjimas 100 %

Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Tik 37 proc. apklaustų psichikos sveikatos priežiūros įstaigų nurodė veikloje naudojančios 

medicininę/reabilitacinę  įrangą.  Šios  kategorijos  įrangos,  lyginant  su  kompiuterine  įranga, 

nusidėvėjimo laipsnis yra mažesnis. 

2.2.1.2 paveikslas. Įstaigų apsirūpinimas medicinine/reabilitacine įranga ir jos nusidėvėjimas

63%
37%

8%

16%

13%

Neapsirūpinusios Nusidėvėjimas iki 50 % Nusidėvėjimas 50-99 % Nusidėvėjimas 100 %

Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Laisvalaikio  (audio,  video  aparatūra)  ir  sporto  (įvairūs  treniruokliai)  įranga  yra 

apsirūpinusios tik 36 proc. visų anketas pateikusių psichikos sveikatos priežiūros įstaigų. Net pusė 

šios įrangos yra visiškai nusidėvėjusi.

2.2.1.3 paveikslas. Įstaigų apsirūpinimas laisvalaikio ir sporto įranga ir jos nusidėvėjimas
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18%

8%

10%36%64%

Neapsirūpinusios Nusidėvėjimas iki 50 % Nusidėvėjimas 50-99 % Nusidėvėjimas 100 %

Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Geresnės ar blogesnės būklės baldais yra apsirūpinusios visos psichikos sveikatos priežiūros 

įstaigos. Tačiau dėl nesistemiškai pateiktų duomenų (vienos įstaigos pateikė detalius baldų sąrašus 

su įsigijimo datomis ir vertėmis, o kitos atsižvelgdamos į didelį jų kiekį tik nurodo kokius baldus 

reikia atnaujinti) nėra įmanoma grafiškai pateikti įstaigose naudojamų baldų būklę ir nusidėvėjimą 

charakterizuojančių  kriterijų  pasiskirstymo.  Pagal  anketose  identifikuojamas  problemas,  su 

kuriomis įstaigos susiduria vykdydamos veiklą, ir nurodomą investicijų į materialinę bazę poreikį 

paaiškėja,  kad didžioji  dalis  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  baldų  yra  nusidėvėję  ir  juos 

būtina atnaujinti.

Prastas psichikos sveikatos priežiūros įstaigų apsirūpinimas reikalinga įranga yra sąlygotas 

nepakankamu sektoriaus finansavimu. Trūkstant lėšų tenkinami tik būtiniausi įstaigų poreikiai, tuo 

tarpu materialinė bazė modernizuojama tik minimaliai. Prie to prisideda ir neracionalus psichikos 

sveikatos  priežiūros  paslaugų  infrastruktūros  išvystymas,  neužtikrinantis  efektyvaus  visuomenės 

psichikos sveikatos problemų sprendimo. 

UAB „Eurointegracijos projektai“ 58



Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

2.2.2 Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų būklė

Atskirai  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  infrastruktūros  būklę  reglamentuojančių 

higienos  normų  ar  kitų  teisės  aktų  nėra.  Sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymai,  nustatantys 

specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus licencijuojamai psichikos sveikatos priežiūros veiklai, 

dalinai  nurodo  patalpas,  būtinas  tam  tikro  tipo  įstaigoje  (konkrečiai  vaiko  raidos  sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos įstaigoje) ir jų atitikimą sanitarijos – higienos normoms. 

Analizuojant įstaigų patalpų/pastatų būklę vadovaujamasi bendraisiais statybos techniniais 

reglamentais. Visų statinių, tame tarpe ir psichikos sveikatos įstaigų/padalinių patalpų/pastatų būklė 

turi tenkinti šešis esminius statinio reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 

ir nustatytus statybos techniniuose reglamentuose: 

1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas (STR 2.01.01(1):2005); 

2. Gaisrinė sauga (STR 2.01.01(2):1999); 

3. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (STR 2.01.01(3):1999); 

4. Naudojimo sauga (STR 2.01.01(4):1999); 

5. Apsauga nuo triukšmo (STR 2.01.01(5):1999); 

6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (STR 2.01.01(6):1999).

Tačiau  dėl  didelio  objektų  skaičiaus  nėra  tikslinga  analizuoti  kiekvieno  jų  kiekybinius 

rodiklius  (vertės,  laipsniai,  klasės  arba  lygiai),  apibūdinančius  statinio  ar  statinio  dalies  esamą 

būklę,  atsižvelgiant  į  STR  numatomas  kritines  reikšmes.  Bendrą  šalies  psichikos  sveikatos 

priežiūros  įstaigų  tinklo  infrastruktūros  būklę  atspindi  vidutinis  esamas  pastatų/patalpų 

nusidėvėjimas. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir 

gyvavimo trukmė“ nustato vidutinę statinio gyvavimo trukmę priklausomai nuo statinio naudojimo 

paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas. Gydymo įstaigoms (ligoninėms, klinikoms, 

poliklinikoms ir pan.) nustatyta vidutinė statinio gyvavimo trukmė:

plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų – 100 m.;

rąstų – 60 m.;

mediniai su karkasu – 40 m.;

mediniai apmūryti – 50 m.;

monolito – 120 m.

Pagal 2006 m. gruodžio mėnesį atliktos psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

įstaigų  anketinės  apklausos  rezultatus,  vidutinis  šalies  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų 

eksploatuojamų  patalpų  amžius  –  33,4  metų.  Pastatų,  kuriuose  šios  įstaigos  vykdo  veiklą, 

pasiskirstymas pagal statybos metus pateikiamas 2.2.2.1 paveiksle.
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2.2.2.1 paveikslas. Pastatų, kuriuose vykdoma psichikos sveikatos priežiūra, pasiskirstymas 
pagal statybos metus
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Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Atskirų  pastato  elementų  gyvavimo  trukmė  yra  skirtinga  (STR  1.12.06:2002  nurodytos 

vertės  taikomos  labiau  konstrukciniams  elementams).  Todėl  nustatant  realų  nusidėvėjimą, 

atsižvelgiama  ne  tik  į  bendrą  pastato  amžių,  bet  ir  vykdytas  rekonstrukcijos/remonto  veiklas. 

Anketinės  apklausos  duomenimis  net  64  proc.  patalpų,  kuriose  įsikūrusios  psichikos  sveikatos 

priežiūros  įstaigos,  nėra  renovuota  nuo  veiklos  pradžios.  Likusią  dalį  sudaro  patalpos,  kuriose 

pastaraisiais  metais  atliktas  einamasis  remontas  (18 proc.),  dalinė  (7  proc.)  ir  kompleksinė  (11 

proc.) rekonstrukcija.  
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2.2.2.2 paveikslas. Duomenys apie įstaigų patalpų renovaciją

11%
18%

7%

36%64%

Nerenovuota Einamasis remontas Dalinė rekonstrukcija Kompleksinė rekonstrukcija

Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Daugiau  kaip  pusė  (59  proc.)  visų  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklą  vykdo 

patalpose, kurių plotas sudaro iki 200 m².  26 proc. įstaigų veiklą vykdo 200-400 m² ploto patalpose 

– tai didžiųjų šalies miestų psichikos sveikatos priežiūros įstaigos arba įstaigos, turinčios juridinio 

asmens statusą. Patalpose, kurių plotas viršija 400 m², pagrinde vykdoma stacionarios psichiatrijos 

priežiūros veikla. Psichikos sveikatos priežiūros veiklai skirtų patalpų pasiskirstymas pagal plotą 

pateikiamas 2.2.2.3 paveiksle.

2.2.2.3 paveikslas. Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų pasiskirstymas pagal patalpų plotą
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Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigos  nekilnojamąjį  turtą  valdo  panaudos  (94  proc.)  ir 

nuomos (6 proc.) teise. Patalpas nuomojasi išskirtinai  tik privataus kapitalo įstaigos, vykdančios 

psichikos sveikatos priežiūros veiklą.
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2.2.2.4 paveikslas. Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų pasiskirstymas pagal patalpų 
valdymo formą

6%

94%

Panauda Nuoma

Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Vertinant  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  valdomo  nekilnojamojo  turto  būklę 

konstatuotina,  kad  didžioji  dalis  patalpų  yra  nusidėvėjusios,  jose  nėra  užtikrinamos  tinkamos 

komforto,  saugumo,  higienos  bei  sveikatos  sąlygos  pacientams  ir  darbuotojoms.  Net  76  proc. 

apklaustų  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  nurodė,  kad  joms  būtina  neatidėliotina  patalpų 

renovacija.
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2.2.2.5 paveikslas. Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nuomonė apie patalpų 
renovacijos poreikį

76%

24%

Taip Ne

Šaltinis: Psichikos sveikatos priežiūros įstaigų anketinės apklausos duomenys

Tačiau  infrastruktūros  modernizavimas  ir  įstaigų  materialinės  bazės  buvusios  būklė 

atstatymas  laukiamo  rezultato  neduotų.  Susiformavusi  disproporcija  tarp  stacionarių  psichikos 

sveikatos priežiūros ir alternatyvių paslaugų infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių bei finansavimo 

pasiskirstymo  neužtikrina  efektyvaus  visuomenės  psichinės  sveikatos  problemų  sprendimo. 

Kadangi egzistuoja efektyvūs būdai mažinti tiek lengvų psichikos ir elgesio sutrikimų, tiek sunkios 

psichikos  ir  proto  negalios  atvejų  sukeliamą  naštą,  siekiant  šiuos  būdus  įgyvendinti,  būtina 

išvaduoti  psichikos sveikatos sritį  iš profesinės, politinės  ir geografinės izoliacijos ir kuo labiau 

integruoti  šią  sritį  į  visuomenės  sveikatos  sistemos  infrastruktūrą,  pirminę  sveikatos  priežiūrą, 

bendrąją sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės apsaugos bei kitų sektorių infrastruktūrą. Tam 

tikslui  būtini  struktūriniai  pertvarkymai,  psichikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  tinklo  reforma. 

Dabartiniu metu absoliuti dauguma psichikos sveikatos sistemai skirtų lėšų bei materialinių išteklių 

atitenka  dviejų  rūšių  specializuotoms  psichiatrijos  įstaigoms  –  psichiatrijos  ligoninėms  ir 

psichoneurologiniams  pensionatams.  Tuo  tarpu  nestacionarinėms  psichikos  sveikatos  priežiūros 

paslaugoms  skiriama  mažai  dėmesio,  nepakanka  investicijų  paslaugų  infrastruktūros  plėtrai. 

Psichikos  sveikatos  priežiūros  sistemos  optimizavimo  galimybės  ir  su  jomis  susijęs  investicijų 

poreikis infrastruktūros plėtrai identifikuojamas galimybių studijos skyriuje „Preliminarus psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugų poreikis bendruomenėje“.
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2.3 Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemos

Rengiant  galimybių  studiją,  buvo atlikta  psichikos  sveikatos  priežiūros paslaugų teikimo 

(paslaugų, žmogiškųjų išteklių,  infrastruktūros,  strateginių ir teisinių dokumentų) analizė.  Be to, 

buvo išnagrinėta psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vadovų bei specialistų 

nuomonė dėl asmens psichikos sveikatos priežiūros organizavimo. Remiantis nurodytais šaltiniais, 

identifikuotos šios pagrindinės problemų sritys:

1. Žmogiškieji  ištekliai (įstaigų  apsirūpinimas  specialistais,  personalo  kvalifikacija, 

teisinė bazė);

2. Infrastruktūra kaip pagrindas psichikos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;

3. Paslaugų įvairovė ir  atitikimas gyventojų poreikiams,  paslaugų teikimo kokybė ir 

prieinamumas (esamos ir būtinos paslaugos, paslaugos ciklai, visuomenės ir asmens 

psichikos sveikatos priežiūra);

4. Finansavimo problemos (esamos ir naujos paslaugos, finansavimas kaip žmogiškųjų 

išteklių pritraukimo priemonė);

5. Kitos problemos (pvz., visuomenės požiūris, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 

teikiančių  įstaigų  savarankiškumas,  tarpsektorinis  bendradarbiavimas,  įstatyminė 

bazė, efektyvumo analizė ir kt.).

Toliau pateikiamas šių problemų detalizavimas, nurodant problemos pavadinimą bei jos 

aprašą.

Žmogiškųjų išteklių problemos:
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančių specialistų nepakankamumas 
(Vadovaujantis 2005 m. gruodžio 5 d. LR 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymus Nr. V-
943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir 
apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų ir bazinių kainų sąrašo“ nustatytos 
aptarnaujamų gyventojų maksimalus skaičius 
kiekvienam specialistui)

• Lietuvoje 2005 m. turėjo būti 171,27 etato psichiatrų ir 
psichikos sveikatos slaugytojų (pagal įsakymą 
atitinkamai buvo 186,69 ir 177,65), 137,00 etatai 
socialinių darbuotojų (buvo 128,00) bei 85,63 etatai 
psichologų (buvo 89,85). Pagal nustatytus normatyvus, 
trūko tik socialinių darbuotojų. Tačiau planuojant ir 
vykdant naują bendruomenės pagalbos tinklo plėtros 
etapą, būtina atkreipti dėmesį, kad dabartinis psichikos 
sveikatos specialistų skaičius reiškia tik psichikos 
sveikatos priežiūros specialistų komandų užuomazgą ir 
turi būti didinamas. Daugelyje įstaigų trūksta psichiatrų, 
psichologų, socialinių darbuotojų;

• Didesniuose miestuose daugiau jauno amžiaus žmonių, 
gerai išvystytas šeimos gydytojų tinklas ir specialistai-
psichiatrai turi žymiai mažesnį darbo krūvį, nei 
provincijoje dirbantys specialistai. Į provinciją 
specialistai nevažiuoja

Šeimos gydytojų nepakankama kompetencija 
diagnozuojant ir gydant psichikos sutrikimus 
(nors tai įrašyta jų kompetencijos ribose 
medicinos normose)

Atkreipiant dėmesį, kad šeimos gydytojo institucija turėtų 
užimti aktyvesnes pozicijas diagnozuojant ir gydant 
psichikos sutrikimus (savo kompetencijos ribose, pagal 
medicinos normos nuostatas), būtina kelti šių specialistų 
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kompetenciją susijusiose srityse. Šiuo metu, psichikos 
sveikatos specialistų nuomone, šeimos gydytojai neturi 
pakankamai kompetencijos psichikos sutrikimams (net ir 
nesunkiems) gydyti, dažnai skiriamas nepakankamas, net 
neteisingas gydymas, taikomi medikamentinio gydymo 
metodai nepagerina pacientų būklės, o tik pablogina. Dėl 
šios priežasties vėliau psichikos sveikatos priežiūros 
specialistai priversti ne tik gydyti užsisenėjusius procesus, 
bet dar ir koreguoti šeimos gydytojų gydymo pasekmes

Nėra aiškiai apibrėžtos kai kurios specialistų 
intervencijos sritys

Teisinėje bazėje ne visada aiškiai apibrėžtos ribos tarp 
atskirų sričių specialistų darbo ribų. Pvz., nėra aiškios 
ribos, kur baigiasi socialinio darbuotojo kompetencija ir 
prasideda socialinio darbuotojo atsakomybė

Infrastruktūros nepakankamumo problemos:
Nėra teisinės bazės Higienos normos nenustato atskirų reikalavimų psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimui (pvz., 
patalpos, jų išplanavimas, kiekiai ir kt.). dėl šios priežasties, 
planuojant naujas paslaugas arba plečiant esamas, nėra 
įmanoma tiksliai nustatyti numatomos infrastruktūros 
sukūrimo poreikį.

Aukščiausios kokybės ir prieinamų paslaugų 
teikimas, nėra įmanomos naudojant nudėvėtą 
infrastruktūrą: patalpas, inventorių, transportą

• trūksta dienos stacionarų, vaikų ir paauglių su elgesio ir 
emocijų sutrikimais stacionarinių skyrių;

• trūksta įrangos: terapinės, baldų, kompiuterinės technikos;
• daugumoje įstaigų trūksta muzikos, šviesos, meno 

terapijos, fizinio aktyvumo propagavimo, savarankiško 
gyvenimo įgūdžių formavimo grupių, psichoterapinių 
grupių, šviečiamosios veiklos ligų ir priklausomybių 
prevencijai;

• kai kuriose įstaigose psichikos sveikatos priežiūros 
kabinetai įrengti šalia kitų kabinetų: skiepų, odontologų, 
čia visada yra triukšmas, vaikų verksmai, o tai dar labiau 
apsunkina psichikos liginių būklę, neužtikrina 
konfidencialumo

atsižvelgiant į paslaugų paketo nepakankamumą, patalpų trūkumas dar labiau išryškės

Paslaugų teikimo organizavimo, įvairovės problemos:
Nepakankama paslaugų pasiūla • tiek paslaugų vartotojai, tiek jų artimieji, tiek psichikos 

sveikatos priežiūros specialistai teigia, kad dienos centrų 
yra, tačiau leidiniuose ir spaudoje trūksta informacijos 
apie juose teikiamas paslaugas, jų yra akivaizdžiai per 
mažai. Artimųjų nuomone, šiuo metu bendruomeninių 
paslaugų poreikis yra gerokai didesnis nei pasiūla;

• trūksta grupinės terapijos vaikams, psichosocialinės 
reabilitacijos paslaugų;

• neteikiamos konsultacijos namuose;
• nėra krizių sprendimo komandinio aptarnavimo

Nepakankamas gydytojo paslaugų 
prieinamumas

• sunkiausia paslaugas gauti ligos pradžioje. Tai sąlygoja 
šie veiksniai: informacijos stoka apie įstaigas ir paslaugas 
(dažnai tik per pažįstamus sužinoma, kur kreiptis), 
nesėkmingos tinkamo psichiatro paieškos ir psichiatrinės 
diagnozės baimė ir nenoras atsidurti psichikos priežiūros 
tarnybos įskaitoje. Be to, paslaugos sunkiau prieinamos 
rajonuose gyvenantiems ir nuolatinio darbo neturintiems 
paslaugų vartotojams (nes nuolat reikia pažymų, kurias 
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ne visuomet artimieji pajėgia gauti darbo biržoje);
• tinkamai organizuojant nestacionarias paslaugas 

teikiančių įstaigų veiklą, įmanoma padidinti gydytojo 
paslaugų prieinamumą, mažinant eiles, didinant darbo 
efektyvumą

Stacionarios grandies „įšalas“ Paslaugų vartotojų teigimu, psichiatrijos ligoninių Lietuvoje 
užtenka. Jų manymu, net galima būtų mažinti vietų skaičių 
šiose ligoninėse, kad psichikos problemų turintys žmonės, 
užuot izoliuoti jose, galėtų laisvai gyventi apsaugotuose 
būstuose, kurių šiuo metu mūsų šalyje nėra dėl finansavimo, 
patalpų, profesionalų bei pačių sergančiųjų suinteresuotumo 
trūkumo. Stacionaras skatina paciento pasyvumą, o 
užsidarymas namuose po išrašymo veda prie tolesnio 
degradavimo

Neišnaudojamos informacinės technologijos, 
kitos informacinės visuomenės galimybės

• nėra vieningos duomenų bazės (pvz., asmeniui su 
psichikos sutrikimais keičiant gyvenamąją vietą, tenka 
laukti, kol jo dokumentai bus pristatyti į kitą įstaigą, 
pasikeitus gydytojui tenka peržiūrėtu ranka rašytą 
anamnezę ir kt.);

• asmens kortelės vedamos ranka, tokiu pat būdu vedama 
registracija ir panašūs dokumentai (apsunkinamas 
registratūros, gydytojų darbas, jų daro laikas tampa 
neefektyvus)

Psichosocialinės, darbinės reabilitacijos 
paslaugų nepakankamumas

• trūksta įdarbinimo programų. Darbo biržos yra 
prieinamos žmonėms, turintiems psichikos problemų, bet 
daro labai mažai, kad kryptingai padėtų jiems ieškotis 
darbo. Reikėtų ne tik pagalbos ieškant darbo, bet ir 
palaikymo darbo vietoje bei informacijos apie 
šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus. Įdarbinimo 
srityje svarbiausia, išsiaiškinti žmonių, turinčių psichikos 
problemų, galimybes ir, atsižvelgiant į jas, vykdyti 
konkrečią darbo paiešką;

• trūksta bendruomeninės psichiatrijos socialinių paslaugų, 
dienos užimtumo, darbinės reabilitacijos suaugusiems 
paslaugų

Socialinio bendradarbiavimo nepakankamumas • bendradarbiavimas tarp institucijų, teikiančių žmonėms, 
turintiems psichikos sutrikimų, būsto, įdarbinimo, 
sveikatos ir socialines paslaugas, yra menkas. 
Bendradarbiaujama dažniausiai tik tuo atveju, jei tas pats 
profesionalas dirba dviejose skirtingose įstaigose, 
teikiančiose šias paslaugas;

• menkai koordinuota veikla tarp psichikos sveikatos 
centro ir savivaldybės sveikatos ir socialinės paramos 
skyriaus;

• politikų nuomone, bendradarbiavimas vyko sklandžiai, 
kol tereikėjo paslaugų vartotojus izoliuoti, t.y. 
apgyvendinti psichoneurologiniuose pensionatuose arba 
nustatyti neveiksnumą. Tačiau dabar, kai reikia nuspręsti, 
kas finansuos naujas bendruomenines paslaugas – LR 
Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir 
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darbo ministerija ar abi šios ministerijos — 
bendradarbiavimas sutriko. Į minėtą bendradarbiavimą 
formaliai įtrauktos ir nevyriausybinės organizacijos 
(NVO) bei profesinės asociacijos. NVO vaidmuo iš 
tikrųjų nemažas. Jos organizuoja naujo tipo paslaugas 
bendruomenėje, stengiasi daryti politikams spaudimą dėl 
reformų. Tačiau bendruomenines paslaugas NVO gali 
teikti tik epizodiškai, t.y. kol vykdomas vienas ar kitas 
projektas

Socialinių paslaugų trūkumas • trūksta trumpalaikių socialinių paslaugų, kurios leistų 
artimiesiems pailsėti ir neplanuoti apie artimojo, turinčio 
psichikos sveikatos sutrikimų, patalpinimą į stacionarias 
globos įstaigas;

• trūksta stacionarių arba bendruomeninių socialinių 
paslaugų išrašytiems iš stacionaro psichikos pacientams 
(kelialapių laukiama daugiau nei 1 metus; 
bendruomeninių paslaugų nėra visai)

Švietėjiškos, propaguojamosios veiklos stoka • trūksta mokymų artimiesiems kaip slaugyti ir prižiūrėti 
asmenis, turinčius psichinę negalią;

• nevyksta darbas su psichikos neįgaliųjų šeimos nariais;
• besikreipiančių į psichikos sveikatos centrą kasmet vis 

daugėja. Tam turi įtakos didėjantis gyvenimo tempas, 
keliami vis didesni reikalavimai, prasta psichinė higiena 
ir t.t. Dažnai žmonės vengia kreiptis į psichinės sveikatos 
specialistus vos pajutę pirmuosius ligos simptomus. Taip 
atsitinka dėl įvairiausių priežasčių: dėl dar vis 
egzistuojančios stigmos, baimės, finansų trūkumo, 
nežinojimo ir t.t. Psichikos sveikatos paslaugos turėtų 
teikti pirmenybę profilaktiniam darbui

Teismo psichiatrijos grandies silpnumas • teismo ekspertų darbo krūvis smarkiai viršija j7 
pajėgumus, tačiau nėra galimybių pritraukti naujų 
ekspertų (nėra norinčiųjų įgyti eksperto kvalifikaciją dėl 
mažų atlyginimų ir 1-1,5 metų privalomojo paruošimo, 
trūksta patalpų ir organizacinės technikos ekspertų darbui 
organizuoti);

• stacionarioje įstaigoje (Utenos ekspertinis skyrius) 
neužtikrinama žmonių teisių apsauga. Detalesnis teismo 
psichiatrijos infrastruktūros problemų aprašas 
pateikiamas 4 priede;

• VTPT finansuojama iš valstybės biudžeto, jos veiklą 
koordinuoja LR SAM, tačiau kai kurias paslaugas 
tikslinga finansuoti ne iš SAM, bet Teisingumo 
ministerijos sąskaitos (pvz., išlaidų padengimas 
ekspertams atvykti į teismo)9

Finansavimo problemos:
Esamų paslaugų finansavimas nėra 
pakankamas 

• finansavimas neatitinka poreikių, nes lėšos skiriamos už 
fiksuotą gyventojų skaičių toje teritorijoje, o ne už 
teikiamas paslaugas ir jų kokybę;

• nefinansuojamos psichoterapinės intervencijos paslaugos

9 Tokiu būdu teismo ekspertų paslaugos apmokamos Lenkijoje, dalyje kitų ES šalių, kadangi ekspertų dalyvavimas 
teismo procese ne visuomet yra privalomas. Teismams pradėjus apmokėti ekspertų su kelionėmis susijusias išlaidas, 
būtų nustatyti prioritetai, kada ekspertai turėtų būti kviečiami, o kada užtenka jų raštiškai sudarytos medžiagos 
(ekspertizės aktų, aiškinamųjų raštų). Tokiu atveju sumažėtų išlaidos kelionėms, būtų tinkamai restruktūrizuotas 
ekspertų darbas, jiems daugiau laiko skiriant tiesioginiam darbui (ištyrimui, ekspertizei, medžiagos studijavimui ir kt.)
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Būsimų paslaugų finansavimas nėra 
reglamentuotas

• planuojant psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą 
(atitinkamai – naujų paslaugų atsiradimą), būtina atkreipti 
dėmesį į šių naujų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 
finansavimą;

• esant poreikiui, būtina sukurti finansavimo metodiką, 
atsižvelgiant į LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos rekomendacijas bei kooperuojant paslaugas 
su socialinėmis paslaugomis (numatant atskiras dalis 
apmokėjimui iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos 
biudžeto ar kitų šaltinių)

Finansavimas kaip priemonė pritraukti 
kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius

Teismo psichiatrijos grandyje vienas opiausių klausimų – 
darbo apmokėjimas. Dėl per mažų ekspertų atlyginimų, kurie 
yra vidutiniškai apie 30-60 proc. mažesni, negu gydytojų 
psichiatrų ir psichologų, teismo psichiatrijos ekspertų amžius 
vidurkis kasmet didėja, nėra pretendentų į šias pareigas 
(nepritraukiami jauni potencialūs darbuotojai). Dėl šios 
priežastis VTPT neturi nė vieno vaikų ir paauglių teismo 
psichiatro eksperto ir psichologo eksperto10. Detalesnis 
teismo psichiatrijos finansavimo problemų aprašas 
pateikiamas 4 priede

Kitos problemos:
Įstatyminės bazės suderinamumo ir 
pakankamumo stoka

Analizuojant psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
procesą, išryškėja teisinės bazės nepakankamumas:
• trūksta vieningo, kryptingo, įstatymais ir/ar strateginiais 

dokumentais paremto požiūrio į psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas ir jų optimizavimą. Atskiras sritis 
reglamentuojantys teisės ir poįstatyminiai aktai (Psichikos 
sveikatos priežiūros įstatymas, Narkologinės priežiūros 
įstatymas ir pan.) nesukuria vieningos politikos privalumų 
ir yra ydingas, stigmatizuojantis procesas;

• atskirų įstatymų tekstuose psichikos sutrikimų turintys 
asmenys yra priverstinai stigmatizuojami11, atskiriami nuo 
visuomenės, tuo pačiu sukuriamas neigiamas visuomenės 
požiūris į šiuos asmenis bei sukeliamas ir kultivuojamas 
pačių asmenų nepilnavertiškumo, gėdos jausmas;

• nėra poįstatyminių aktų, reglamentuojančių naujų 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdą ir 
finansavimą (kas ir kokiu dydžiu moka už paslaugas, kas 
atsakingas už paslaugų infrastruktūros sukūrimo 
investicijas ir priežiūrą bei kt.);

• nėra poįstatyminių aktų, kurie reglamentuotų reikalavimus 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
reikalavimus infrastruktūrai (pvz., kabinete privalo būti 
stalas, kėdė, kompiuteris, ne mažiau 8 m2 ir kt.);

• specialistų darbo laikas nėra reglamentuotas (pvz., 
gydytojui psichiatrui – per dieną priimamų pacientų 
skaičius, teismo psichiatrijos ekspertui – ekspertizių 

10 Formaliai tai prieštarauja VTPT veiklos reglamentui, nes šie ekspertai privalo būti licencijuoti tai veiklai (šiuo metu 
nė vienas VTPT ekspertas neturi tokios licencijos)
11 Pvz., psichikos sutrikimų turintys asmenys sveikatos priežiūros paslaugų kontekste nėra išskiriami nuo kitų asmenų, 
kadangi jie yra tie patys visuomenės nariai. Tuo tarpu LR Narkologinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 3 punkte šie 
asmenys nurodomi kaip atskira grupė, galinti gauti tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas: „Žmogaus teisė gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas negali būti ribojama atsižvelgiant į tai, kad jis yra narkologinis ligonis ar asmuo, 
piktnaudžiaujantis psichiką veikiančiomis medžiagomis“, dokumento tekstas 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259522 
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skaičius, atsižvelgiant į sudėtingumą, per mėnesį ir kt.)
„Žmogiškasis“ veiksnys • neigiamas visuomenės požiūris į psichikos sutrikimus 

turinčius asmenis (žr. galimybių studijos dalį 
„Visuomenės požiūris į bendruomeninių psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą“;

• paslaugų prieinamumą sunkina žinių apie jas trūkumas, 
visuomenėje gaji stigma (nenorima, kad kiti lankytojai 
pamatytų ir suprastų, dėl kokių problemų asmuo kreipiasi 
į sveikatos priežiūros įstaigą) bei paciento baimė, kad jam 
nebūtų pripažinta psichikos negalia;

• dauguma paslaugų vartotojų teigia, kad laukimas prie 
gydytojo kabineto jiems kelia stresą, nes paprastai 
nepavyksta išvengti viešumo, be to, laukiančiųjų eilės yra 
gana ilgos

Savarankiškumo stoka Psichikos sveikatos centrų, turinčių juridinį savarankiškumą, 
veiklą paprastai yra efektyvesnė, negu to statuso neturinčių 
centrų (esančių PSPC sudėtyje):
• savarankiški PSC paprastai gauna savivaldybių dotacijų, 

paramos (pvz., remontui, įrangai, paslaugų didinimui, 
patalpų išlaikymui ir pan.);

• nesavarankiški PSC išlaikomi iš PSPC sąskaitos („iš 
bendrojo katilo“), todėl jiems labiau trūksta tikslingos 
paramos;

• PSPC, kurių grandyje yra PSC, nėra linkę suteikti PSC 
savarankiškumo, kadangi PSC paslaugos, jų ekonominiais 
skaičiavimais, yra žymiai pelningesni

Strateginio mąstymo, iniciatyvos stoka • savarankiškumo neturintys psichikos sveikatos centrai 
(PSPC grandyje) paprastai vengia strateginių sprendimų, 
nukreiptų į paslaugų kokybės, prieinamumo gerinimą, kas 
kenkia paslaugų vartotojams;

• sunkiai įgyvendinama visuomenės/asmens psichikos 
sveikatos nuostata (visuomenės psichikos sveikata yra 
daugiau, negu visuomenę sudarančių asmenų psichikos 
sveikata). Trūksta planingos, veiksmingos, apgalvotos ir 
kryptingos psichikos sveikatos priežiūros politikos

Vykdomos politikos įvertinimo (efektyvumo 
analizės) nepakankamumas

Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, trūksta vieningu pagrindu, 
vienodais laikotarpiais vykdomos psichikos sveikatos 
priežiūros politikos įvertinimo. Priklausomai nuo šalies 
turimų išteklių, išsivystymo lygio, ši veikla yra vienaip ar 
kitaip fragmentiška, turi nevienodus palyginimo veiksnius ir 
kt. Būtina vystyti psichikos sveikatos priežiūros politikos 
įvertinimo modelį, ką turėtų įgalinti tyrimų, analizės 
rezultatai. Valstybė, suprasdama psichikos sveikatos svarbą 
asmens ir visuomenės sveikatos struktūroje, turėtų remti 
panašaus pobūdžio tyrimus.
Be to, kitas svarbus aspektas – asmens psichikos sveikata 
visuomenės sveikatos priežiūros kontekste. PSC, ligoninės 
savo pastangas koncentruoja ties asmens psichikos sveikatos 
priežiūra, tuo tarpu už visuomenės psichikos sveikatą 
atsakingi visuomenės sveikatos centrai, todėl visuomenės 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugos sąlyginai 
perduodamos ne sveikatos priežiūros įstaigoms. Dėl šios 
priežasties sutrinka vienas iš psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugų ciklo dalių – pirminė prevencija, kuri turėtų būti 
vienas pagrindinių ir veiksmingiausių psichikos sveikatos 
priežiūros politikos instrumentų
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Šaltinis: sudaryta autorių

Kalbant  apie  NVO,  profesinių  asociacijų  ir  privataus  sektoriaus  įtraukimą  į  psichikos 

sveikatos priežiūros sistemą, galima sakyti, kad šiuo metu tai daroma minimaliai. Nevyriausybinės 

organizacijos  daugiausia  dėmesio  skiria  psichosocialinei  reabilitacijai,  laisvalaikiui  (galimybei 

aplankyti  teatrus,  koncertus),  prevencijai,  visuomenės  švietimui  ir  psichikos  sveikatos  paslaugų 

reorganizavimui, teikia tiek pagrindines, tiek papildomas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 

(Vilniaus  psichosocialinės  reabilitacijos  centras,  psichikos  negalios  žmonių  bendrija  „Giedra“, 

Lietuvos  sutrikinusios  psichikos  žmonių  globos  bendrija,  Lietuvos  psichikos  sveikatos  paslaugų 

vartotojų asociacija, klubas „13 ir Ko“ (Respublikinė psichikos sutrikimus patyrusių asmenų ir jų 

draugų  organizacija),  autistų  globos  bendrija  „Autista“  ir  kt.).  Šiose  organizacijose  paslaugų 

vartotojai  gali  gauti  nemokamą  profesionalią  pagalbą,  socialines  paslaugas,  informaciją  apie 

turinčiųjų psichikos sveikatos problemų teises ir tai, kaip įtakoti specialistų darbą (patiems aktyviai 

dalyvauti gydyme, pasirinkti vaistus, kitą gydytoją ar gydymo įstaigą bei pan.). Žmonės, turintys 

psichikos  problemų,  NVO gali  gauti  socialinio  darbuotojo,  psichologo,  psichiatro,  slaugytojo  ir 

teisininko paslaugas. Visos šios paslaugos yra nemokamos. Pagrindinė problema - informacijos apie 

NVO ir jų teikiamas paslaugas stoka, nes dauguma paslaugų vartotojų apie tai paprasčiausiai nieko 

nežino.

Privačiame sektoriuje sergantieji psichikos ligomis turi galimybę gauti mokamas psichologo 

ir psichiatro konsultacijas, bet jos palyginti brangiai kainuoja, todėl galima sakyti, kad privatus 

sektorius oficialiai praktiškai nedalyvauja psichikos sveikatos priežiūroje ir jos finansavime. 

Dalyvavimas apsiriboja tik nemokamų bilietų į teatrus dalijimu ir kai kurių mokamų sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimu.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad turėtų būti vykdomos programos (atskirų įstaigų, 

savivaldybių, apskričių ir visos šalies mastu), skirtos nuo psichikos sutrikimų kenčiančių žmonių  

psichosocialinei  reabilitacijai,  reintegracijai,  užimtumui  bei  mokymui,  jų  aplinkos,  būsto,  

gyvenimo  sąlygų  gerinimui.  Kiekvienoje  savivaldybėje  į  psichikos  sveikatos  apsaugos  bei  

priežiūros procesą turėtų įsijungti ne tik psichikos sveikatos centrų specialistai, bet ir bendrosios  

praktikos  gydytojai,  savivaldybių  globos  ir  rūpybos  skyriai,  švietimo  skyrių  psichologinės  

tarnybos,  policija,  vaikų  teisių  apsaugos  tarnybos,  bažnyčia,  nevyriausybinės  organizacijos,  

anoniminių alkoholikų klubai,  dienos centrai,  socialinės  paramos centrai ir  kitos institucijos.  

Užtikrinti  pasiektų  rezultatų  ilgalaikiškumą  ir  tęstinumą  galima  tik  kompleksiškai  vertinant  

psichikos sveikatos problemas ir koordinuojant visų susijusių institucijų veiklą.

Dėl aukščiau išvardintų  problemų ir jų sprendimo būtinumo principinėmis intervencijos į 

psichikos sveikatos politiką sritimis laikytinos:
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• finansavimo sistemos tobulinimas;

• įstatyminės bazės tobulinimas (įskaitant žmogaus teisių apsaugą);

• kryptingas  tinkamų,  pagrįstų  ir  būtinų  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų 

teikimas, jų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas, atsižvelgiant įgyventojų poreikius;

• žmogiškųjų išteklių plėtra ir jų kvalifikacijos tobulinimas;

• informacijos teikimo, konsultavimo,  rėmimo, prevencijos, gydymo ir reabilitacijos 

skatinimas;

• informacinių technologijų diegimas ir plėtra;

• psichikos sveikatos paslaugų ir vykdomos politikos tyrimas ir įvertinimas;

• tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimas.
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2.4 Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pagalbą asmenims su psichikos ir 

elgesio sutrikimais, teikiamų paslaugų optimizavimo galimybės

Lietuvai,  priėmus PSO  rekomendacijas,  atsižvelgiant  į  šalies  konstitucines  struktūras  ir 

politiką, poreikius, situaciją bei išteklius, tikslinga palaikyti šių priemonių įdiegimo procesą:

1) vykdyti  psichikos sveikatos apsaugos politiką ir įstatymus,  nustatančius psichikos 

sveikatos apsaugos veiklos standartus bei įtvirtinančius žmogaus teises:

• įvertinti vyriausybės veiksmų įtaką visuomenės psichikos sveikatai;

• panaikinti  stigmą  ir  diskriminaciją,  skatinti  socialinę  integraciją  keliant 

visuomenės sąmoningumą ir puoselėjant rizikos grupėms priklausančių žmonių 

teises;

• sudaryti  galimybę  psichikos  sveikatos  problemų turintiems  žmonėms  rinktis 

priežiūros būdus, atitinkančius jų poreikius ir kultūrą,  bei  aktyviai  dalyvauti 

šiame procese;

• peržiūrėti  įstatyminę  bazę  ir,  jei  būtina,  papildyti  ją  teisės  aktais,  kurie 

užtikrintų lygias galimybes ir nediskriminaciją;

• pripažinti  ir  stiprinti  pirminės  sveikatos  priežiūros  ir  bendrosios  praktikos 

gydytojų atliekamo vaidmens svarbą bei skatinti juos prisiimti atsakomybę už 

psichikos sveikatą;

• įtraukti  psichikos sveikatos priežiūros discipliną į  visų medicinos specialistų 

rengimo  programas  ir  sukurti  tęstinio  profesinio  švietimo  bei  ugdymo 

programas psichikos sveikatos priežiūros darbuotojams;

• vystyti  psichinės gerovės ir psichikos sveikatos problemų stebėjimo sistemą, 

įskaitant rizikos veiksnius ir pagalbos prašymus, bei kontroliuoti jos įdiegimą; 

• inicijuoti mokslinius tyrimus tose srityse, kuriose turimos žinios ar technologija 

nėra pakankamos, ir skleisti tyrimų rezultatus;

2) stiprinant bendradarbiavimą tarp institucijų, atsakingų už sveikatos priežiūrą, ir kitų 

susijusių  sektorių,  puoselėti  psichikos  sveikatą  mokslo,  darbo,  bendruomenės  ir 

kitoje aplinkoje:

• derinti  atsakomybę už politikos ir  įstatymų,  susijusių su psichikos sveikatos 

apsauga, sukūrimą, sklaidą ir įgyvendinimą vyriausybėje;

• stiprinti  partnerystę  ir  bendradarbiavimą  tarp  institucijų,  atsakingų  už 

medicinos  bei  socialinę  pagalbą  ir  palaikymą  sveikatos,  pašalpų  skyrimo, 

aprūpinimo būstu, švietimo ir užimtumo srityse
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3) plėsti  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas,  atitinkančias  gyventojų  poreikius, 

atsižvelgiant į turimus išteklius:

• plėtoti rimtų psichikos sveikatos sutrikimų turintiems žmonėms bendruomenėje 

teikiamas  paslaugas,  kurios  pakeistų  didelių  sveikatos  priežiūros  įstaigų 

teikiamas paslaugas;

• imtis  priemonių,  padėsiančių  visiškai  atsisakyti  nehumaniškų  ir  žeminančių 

sveikatos priežiūros metodų;

4) didinti šeimos gydytojo institucijos svarbą ir didinti psichikos sveikatos priežiūros 

specialistų kompetenciją:

• didinti šeimos gydytojų kompetenciją aktyviai psichikos sutrikimų diagnostikai 

ir  lengvesnių  psichikos  sutrikimų  gydymui (ankstyvoji  psichikos  sutrikimų 

diagnostika,  palaikomosios  terapijos  įgūdžiai,  pacientų  perdavimo  tvarka  iš 

BPG – PSC specialistams);

• daugėjant  apsilankymų  skaičiui  pas  psichiatrą,  turėtų  mažėti  psichiatro 

aptarnaujamų žmonių skaičius, 1 psichiatrui ne 20.000 gyv., o ~15.000 gyv.;

• skatinti  psichikos  sveikatos  priežiūros  darbuotojų  profesinę  specializaciją 

parengiant  juos  darbui  su  specifinių  poreikių  žmonių  grupėmis  –  vaikais, 

jaunimu, pagyvenusiais žmonėmis ir asmenimis, turinčiais ilgalaikių psichikos 

sveikatos sutrikimų;

5) tobulinti finansavimo sistemą:

• atsižvelgiant į ligos sunkumą, skirti psichikos sveikatai pakankamai išteklių bei 

investuoti į šią sritį atitinkamą visai sveikatos priežiūrai tenkančių išlaidų dalį, 

lygiavertę investicijoms į kitas sveikatos priežiūros sritis;

• numatyti  naujų psichikos sveikatos  priežiūros  paslaugų teikimo finansavimo 

šaltinius  ir  dydžius,  atkreipiant  dėmesį  į  tai,  kad  bendruomeninių  paslaugų 

plėtra padėtų sumažinti kitų teikiamų paslaugų apimtis.

2.4.1 Preliminarus psichikos sveikatos priežiūros paslaugų poreikis bendruomenėje

Psichikos sveikatos paslaugos bendruomenėje – labai svarbi sąlyga integruojant asmenis, 

sergančius psichikos ligomis, į visuomenę, teikiant jiems individualizuotas ir efektyvias paslaugas 

gyvenamojoje vietoje. Bendruomeninių paslaugų plėtra posovietinėse šalyse yra ypač reikšminga 

siekiant  keisti  šiose  šalyse  dominuojantį  stacionarių  globos  institucijų  –  psichoneurologinių 
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pensionatų  –  tinklą  alternatyviomis  paslaugomis.  Galop  bendruomeninės  paslaugos  yra  labai 

svarbios  užtikrinant  visuomenės  sveikatą,  toleranciją  ir  pagarbą  įvairovei.  Bendruomeninės 

paslaugos gali būti pačios įvairiausios: apsaugotas būstas, dienos užimtumas, paslaugos namuose, 

savigalbos  grupės,  aprūpinimas  maistu,  drabužiais,  parama  ieškant  darbo  ir  pan.  Šių  paslaugų 

gavėjai gali būti įvairių socialinių grupių atstovai: pagyvenę žmonės, vaikai, neįgalieji, bedarbiai, 

buvę kaliniai, socialinių problemų turinčios šeimos ir t. t. Norint efektyviai ir veiksmingai plėtoti 

bendruomenines paslaugas kiekvienai iš šių grupių, reikia atlikti išsamius tyrimus.

2.4.1.1 Dienos centrai

Ilgalaikė sunkių psichikos sutrikimų sukelta negalia – nelengva našta sergančiam asmeniui, 

jo artimiesiems ir visuomenei. Negaudami adekvačių ir veiksmingų paslaugų bendruomenėje, šie 

asmenys  priversti  intensyviai  naudotis  brangiomis  ligoninių  paslaugomis  –  ilgai  ir  dažnai 

pakartotinai gydytis psichiatrijos skyriuose bei ligoninėse.

Kai  artimieji  nebepajėgia  rūpintis  šiais  asmenimis,  taip  pat  kai  artimųjų  neturima  arba 

netenkama,  dažniausiai  lieka  vienas  kelias  –  ilgalaikė  globa  ir  rūpyba  psichoneurologiniuose 

pensionatuose, kurie perima šių pacientų psichikos sveikatos priežiūrą.  Tačiau tai  išties brangiai 

kainuojanti išeitis, nes tenka visiškai išlaikyti darbingo amžiaus suaugusį žmogų. Be to, dažniausiai 

nesumažėja  ir  būtinos  stacionarinės  psichiatrinės  pagalbos  apimtys.  Dar  ryškesni  šiuo  atveju 

gyvenimo kokybės – socialinių ryšių, prasmingos ir produktyvios veiklos – praradimai. 

Lietuvoje  vis  dar  trūksta  paslaugų,  kurios  būtų  skirtos  asmenims,  kenčiantiems  nuo 

ilgalaikės  sunkios  psichikos  sutrikimų  sukeltos  negalios.  Net  ir  esant  pakankamai  išplėtotam 

psichiatrijos  paslaugas  teikiančių  Psichikos  sveikatos  centrų  tinklui,  šiems  asmenims  pagalba 

dažniausiai yra neprieinama ir nepakankama dėl jų negalios laipsnio, riboto gydymo įstaigų darbo 

laiko, eilių, nepakankamo paslaugų intensyvumo ir komandinio darbo stokos.

Siekiant  padidinti  psichikos  sveikatos  paslaugų prieinamumą bei  išvengti  asmenų,  kurių 

psichikos būsena leistų gydytis  dienos centre, patekimo į stacionarą, būtina investuoti į lanksčių 

psichikos  sveikatos  priežiūros paslaugų infrastruktūrą – steigti  dienos centrus bei aprūpinti  juos 

pritaikytomis patalpomis ir reikiama įranga.

Kiekvienam suaugusiam žmogui nuolatinė ir reguliari veikla yra vienas svarbiausių dalykų, 

nes suteikia jo gyvenimui ir turinį, ir prasmę. Dienos centras – tai ugdymas, aktyvi veikla ir tęstinis 

bendravimas  su  kitais  žmonėmis.  Minėta  veikla  skatina  žmogaus  savarankiškumą,  leidžia  jam 

mažiau priklausyti nuo aplinkinių. Svarbu pažymėti, kad dienos centro paslaugos yra ilgalaikės. Tad 

psichikos negalios žmogui jos teikiamos, kol yra užimtumo poreikis.
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Pirmosios bendruomeninės dienos užimtumo įstaigos Lietuvoje buvo įkurtos 1991–1992 m. 

Šiuo metu veikia apie 30 dienos centrų, skirtų sutrikusio intelekto žmonėms. Tuo tarpu psichikos 

negalios žmonėms iki šiol neįkurta nė vieno dienos centro, išskyrus pavienes iniciatyvas Vilniaus 

mieste bei nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Deja,  kol kas visi veikiantys  dienos centrai  Lietuvoje yra  socialinės rūpybos ir paramos 

sistemos  pavaldume.  Socialinės  apsaugos ir  darbo  ministerija  yra  išleidusi  nemažai  teisės  aktų, 

reglamentuojančių  dienos  centrų  veiklą,  paslaugos  sudėtį,  dienos  paslaugas  teikiančių  komandų 

sudėtį, patalpas, kuriuose turi būti teikiamos dienos paslaugos, apmokėjimo tvarką ir kt. 

Steigiant dienos centrus psichikos sveikatos srityje,  reikėtų pasinaudoti  turima socialinės 

srities  patirtimi,  prie apskritų stalų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais  aptarti 

buvusias  dienos  centrų  steigimo  socialinėje  srityje  problemas  ir  parengti  panašaus  pobūdžio 

Sveikatos apsaugos ministerijos dienos centrų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kurių iki šiol 

nėra (yra tik teisės aktai, reglamentuojantys psichiatrijos dienos stacionarų veiklą).

Galimybių studijoje, planuojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius bus vadovaujamasi 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 730 „Dėl 

vaikų  ir  paauglių  psichiatrijos  ir  psichoterapijos  paslaugų  organizavimo  principų,  aprašymo  ir 

teikimo reikalavimų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo nr. 256 „Dėl pirminio, 

antrinio  ir  tretinio  lygių  psichiatrijos  ir  psichoterapijos  paslaugų  teikimo  suaugusiesiems 

reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ 2004 m. kovo 15 d. Nr. V-129 bei Socialinės 

apsaugos ir  darbo ministerijos  teisės  aktais,  reglamentuojančias  dienos  centrų  veiklą  (socialinių 

paslaugų katalogu,  reikalavimais  nestacionarioms socialinių  paslaugų įstaigoms,  higienos  norma 

HN 125:2004).

Remiantis socialinių paslaugų katalogu, dienos centrą psichikos negalios asmenims galima 

apibūdinti, kaip visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų 

priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos globos socialinių paslaugų įstaiga gali teikti ir itin specializuotas paslaugas, kurių 

tikslas  –  atkurti,  sustiprinti  ar  ugdyti  klientų  kasdieninio  gyvenimo  ar  darbo  įgūdžius,  padėti 

nugalėti ligos ar invalidumo sukeltus padarinius.

Dienos centro paskirtis  – teikiant socialines ir medicinines paslaugas sustiprinti psichikos 

negalios žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, padėti jiems 

integruotis į visuomenę, skatinti socializaciją ir sudaryti sąlygas realizuoti savo galias ir gebėjimus.

Dienos  centras  užtikrina  psichikos  negalios  asmens  paramą  bendruomenėje. 

Bendruomeninės paslaugos yra pigesnės ir efektyvesnės. Demokratinių valstybių patirtis rodo, kad 
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20 proc. psichikos negalios asmenų, kuriems suteikiama visapusiška reabilitacija, sugeba sėkmingai 

konkuruoti darbo rinkoje, o kiti naudojasi paslaugų ir paramos sistemomis.

Dienos  centrų  steigimas  priartintų  paslaugas  jų  vartotojams,  pagerėtų  šių  paslaugų 

prieinamumas, o tai sąlygotų stacionarinių paslaugų poreikio mažėjimą bei ekonominį naudingumą; 

leistų paslaugų vartotojams gauti įvairiapusiškesnes paslaugas, skatintų bendruomeninių paslaugų 

plėtrą, ligoniai būtų intensyviau gydomi, nenutrūktų jų ryšys su šeima bei įprastine aplinka.

Toliau  bus  nagrinėjamas  dienos  centrų  poreikis  kiekvienoje  apskrityje.  Skaičiuojant 

Lietuvos gyventojų, turinčių psichikos sutrikimų santykį su bendru gyventojų skaičiumi, gauname, 

kad 5 proc.  Lietuvos  gyventojų  2005 m.  buvo diagnozuoti  psichikos  sutrikimai,  t.y  iš  100.000 

gyventojų 5.000 turėjo psichikos sutrikimų (F00-F99). Apskaičiuojant dienos centrų vietų poreikį 

imama, kad 20 vietų dienos centras reikalingas 100.000 gyventojų didžiuosiuose miestuose ir 15 

vietų dienos centras 100.000 rajonų gyventojų.

Planuojant  dienos  centrų  plotų  poreikį  bus  remiamasi  Lietuvos  higienos  norma  HN 

125:2004 „Socialinių paslaugų įstaigos: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“ 26.2 punktu, kuris 

reglamentuoja, kad užimtumo, ugdymo, darbo terapijos patalpoje užsiėmimų metu vienam paslaugų 

gavėjui skiriama ne mažiau kaip 4 m2 patalpos ploto. 

Laisvalaikio  organizavimui  gali  būti  įrengiamos  šios  patalpos:  poilsio  kambarys  (TV, 

radijas,  stalo  žaidimai  ir  kt.),  biblioteka,  salė  (kultūriniams  renginiams,  filmams,  spektakliams 

žiūrėti).  Kūno  kultūrai,  sportui,  judesio  terapijai,  įrengiama  sporto  salė  su  įrenginiais,  vieta 

sportiniams  inventoriui  laikyti.  Prie sporto salės turi  būti  įrengtos pakabos drabužiams,  dušai  ir 

tualetai atskirai vyrams ir moterims.

Dienos  centruose  taip  pat  reikia  numatyti  patalpas  individualiam  ir  grupiniam 

konsultavimui, personalo kabinetus. Kiekvienam reikalingam darbuotojui bus planuojamas 10 m2 

plotas.

Dienos  centre  darbas  turi  būti  organizuojamas  komandiniu  principu,  remiantis  aukščiau 

išvardintais  Sveikatos  apsaugos  ir  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijų  teisės  aktais,  darbo 

komandą  galėtų  sudaryti  psichiatrai,  medicinos  psichologai,  psichikos  sveikatos  slaugytojai, 

socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, užimtumo specialistai ir kt. Personalo struktūra turi būti tokia, 

kad  užtikrintų  įstaigos  veiklą  ir  klientų  bei  darbuotojų  saugumą.  Sergantieji  psichikos  ligomis 

dažniausiai yra praradę tam tikrus įgūdžius, tačiau iš dalies išsaugoję savarankiškumą. Remiantis 

tarptautine  patirtimi,  rekomenduotinas  maksimalus  paslaugų gavėjų  grupių  dydis  –  12  asmenų. 

Pagal  nestacionarioms  socialinių  paslaugų  įstaigoms  keliamus  reikalavimus,  dienos  centre,  kai 

paslaugos organizuojamos klientų grupėms, personalo struktūra ir skaičius formuojami taip,  kad 

grupėje vienu metu dirbtų ne mažiau kaip du darbuotojai, atsakingi už grupės veiklos organizavimą 

ir klientų saugumą (pagal tai bus nustatomas žmogiškųjų išteklių poreikis kiekvienoje apskrityje).
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Tinkamiausia dienos centro paslaugas pagal žmogiškųjų išteklių ir gyventojų sergamumą 

psichikos sutrikimais veiksnius plėtoti šiose vietovėse:

• Vilniaus m. sav.;

• Širvintų r. sav.;

• Švenčionių r. sav.;

• Klaipėdos m. sav.;

• Palangos sav.;

• Joniškio r. sav.; 

• Alytaus m. sav.;

• Druskininkų sav.;

• Marijampolės sav.;

• Šakių r. sav.;

• Jurbarko r. sav.;

• Plungės r. sav.;

• Telšių r. sav.;

• Utenos r. sav.;

• Zarasų r. sav. (žr. 3 priedą).

Preliminari 1 m2 statybos/rekonstrukcijos darbams reikalinga suma – 3.000 Lt be PVM, 1 

m2 – remonto darbams – 2.000 Lt be PVM.

Reikia  paminėti,  kad  tolesni  skaičiavimai  yra  patys  mažiausi  ir  jie,  be  abejo,  gali  būti 

didesni, steigiant konkrečius dienos centrus. Kadangi apklausos metu ne visi psichikos sveikatos 

centrai pateikė informaciją apie teikiamas paslaugas, turimas patalpas, buvo paimtas statybos darbų 

ir susijusių paslaugų vidurkis, neatsižvelgiant į įstaigos būklę bei geografinę padėtį.

Steigiant  dienos centrus bei numatant  konkretų investicijų  dydį,  turėtų būti  atsižvelgta  į 

šiuos pastebėjimus:

• prognozės dėl dienos centrų veiklos vietos dar nereiškia, kad dienos centrai turėtų 

atsirasti  būtent  numatomose  įstaigose,  kadangi  kitos  įstaigos  galėtų  sudaryti  papildomas  darbo 

sutartis, išsirūpinti papildomas patalpas ir kt. Taip galėtų atsitikti ir dėl įstaigų strateginio mąstymo, 

iniciatyvos stokos, kuomet rekomenduojamos įstaigos nenorėtų plėsti savo veiklos;

• sprendžiant  paslaugos prieinamumo klausimą, turėtų būti  išspręstas klausimas dėl 

patalpų:  pvz.,  pakankamai ilgam laikotarpiui  pratęstos panaudos sutartys  (pagal kurias paprastai 

psichikos sveikatos centrai nuomoja esamas patalpas) ar sudarytos, išspręstas patalpų planavimo ir/

ar perplanavimo klausimas (siekiant, kad psichikos sveikatos priežiūros paslaugos nebūtų teikiamos 

šalia terapinių,  odontologijos kabinetų ir  pan.).  Tuo atveju, jeigu nebūtų įmanoma atlikti  esamų 
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patalpų remonto ir/ar rekonstrukcijos ir tektų atlikti  statybos darbus, būtina spręsti  klausimą dėl 

parengiamųjų darbų apmokėjimo galimybių, kadangi statybos darbams reikėtų parengti detaliuosius 

planus, suderinti techninius projektus ir kt. Ne visos įstaigos turi galimybes iš anksto tam skirti lėšų 

(pvz.,  projekto tinkamumo atveju patirtos išlaidos galėtų būti  apmokamos paramos lėšomis arba 

projektai  galėtų  būti  įgyvendinami  2  etapais:  pirmojo  metu  parengiama  visa  būtina  techninė 

dokumentacija, kito – įgyvendinamas infrastruktūros plėtros projektas).

• rekomenduojama,  kad  dienos  centrų  steigimui/plėtrai  būtų skelbiamas  konkursas, 

kurio metu pareiškėjai pagrįstų savo išteklius (finansinius, žmogiškuosius, institucinius) numatomai 

veiklai.

Verta pastebėti,  kad šioje galimybių studijoje numatomi (rekomenduojami steigti) dienos 

centrai galėtų būti tik šių paslaugų užuomazga Lietuvoje, kadangi šios paslaugos organizuojamos 

tose  vietovėse,  kur  jų  labiausiai  trūksta.  Pastoviai  renkant  informaciją  apie  šių  įstaigų  veiklos 

pasikeitimus, ją sisteminant bei apdorojant, ateityje dienos centrų skaičius galėtų padidėti, aprėpiant 

labiausiai  nutolusius  taškus.  Atliekant  įstaigų  monitoringą,  galės  būti  pateikiami  pasiūlymai  dėl 

veikiančių dienos centrų veiklos tobulinimo (pvz., naujų veiklų įtraukimas, kt.). Tai priklausytų nuo 

stacionarios grandies optimizavimo, kokybės gerinimo spartos, sergamumo kitimo, demografinės 

šalies ir jos atskirų geografinių vienetų situacijos bei kitų objektyvių veiksnių.

Vilniaus apskritis 

2.4.1.1 lentelė. Vilniaus apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus 
dienos centro vietų 

poreikis pagal 
gyventojų skaičių

Vilniaus apskritis 848555 39962 5 155
Elektrėnų sav. 28392 1135 4 4
Šalčininkų r. sav. 38428 1760 5 6
Širvintų r. sav. 19737 906 5 3
Švenčionių r. sav. 31976 1597 5 5
Trakų r. sav. 37003 1406 4 6
Ukmergės r. sav. 47223 2756 6 7
Vilniaus m. sav. 553061 25913 5 111
Vilniaus r. sav. 92735 4489 5 14

Šaltinis: sudaryta autorių

Remiantis  2.4.1.1 lentelės duomenimis,  tikslingiausia  Vilniaus apskrityje  steigti  4 dienos 

centrus:  3 Vilniaus mieste  (146 vietų poreikis,  juose paslaugas  gautų Vilniaus  miesto,  Vilniaus 
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rajono,  Trakų  rajono,  Šalčininkų  rajono,  Elektrėnų  rajono,  Švenčionių  rajonų  savivaldybių 

gyventojai)  ir  Ukmergėje (10 vietų poreikis,  jame paslaugas gautų Ukmergės  ir Širvintų rajono 

savivaldybės  gyventojai),  žr.  2.4.1.3  pav.  Švenčionių  rajono  savivaldybės  gyventojai,  turintys 

psichikos sutrikimų galėtų būti aptarnaujami ir Utenos dienos centre, nes nuo Švenčionių iki Utenos 

yra arčiau (66 km), nei iki Vilniaus (84 km).

Remiantis atstumais tarp miestų (2.4.1.2 lentelė), įrengiant dienos centrus, reikia numatyti ir 

transporto įsigijimą (arba sutarčių sudarymą su viešuoju transportu) arba trumpalaikės globos lovų 

dienos  centre  įrengimą,  kurios  ypatingai  būtų  naudingos  iš  toliau  atvykstantiems  dienos  centrų 

lankytojams.

2.4.1.2 lentelė. Atstumai tarp Vilniaus apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Ukmergė – Širvintos 26
Vilnius – Švenčionys 84
Vilnius – Šalčininkai 44
Vilnius – Trakai 26
Vilnius – Elektrėnai 48

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2.4.1.3 paveikslas. Vilniaus apskrities dienos centrų išsidėstymas

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 155 dienos centro klientams:
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• 155/12*2 = 26 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Vilniaus apskrityje

Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk.
Vnt. kaina 

(Lt be 
PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt

Bendra 
suma su 
PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 880 3.000 2.640.000 475.200 3.115.200

2. Remonto darbai kv. M 880 2.000 1.760.000 316.800 2.076.800

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 4 16.950 67.800 12.204 80.004

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 4 5.933 23.730 4.271 28.001

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 4 1.695 6.780 1.220 8.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 4 3.390 13.560 2.441 16.001

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 4 10.170 40.680 7.322 48.002

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 48 3.390 162.720 29.290 192.010

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 4 31.379 125.515 22.593 148.107

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 4 8.475 33.900 6.102 40.002

11. Akvariumai vnt. 4 2.543 10.170 1.831 12.001

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 4 101.700 406.800 73.224 480.024

Viso remontuojant reikalingas patalpas 2.651.655 477.298 3.128.953
Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 3.531.655 635.698 4.167.353

Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Vilniaus apskrityje galėtų siekti:

• 3.295.097 Lt remonto atveju;

• 4.416.569 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus  Vilniaus  apskrityje  veikiančias  įstaigas,  galima  prognozuoti,  kad  pirmieji 

dienos centrai galėtų atsirasti:

• VšĮ Antakalnio poliklinika (9 metai darbo patirties, pakankami žmogiškieji ištekliai 

ir palankus aptarnaujamų gyventojų, apsilankymų skaičius);
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• VšĮ Karoliniškių poliklinika  (9 metai  darbo patirties,  veikia  užimtumo kambarys, 

pakankami žmogiškieji  ištekliai  ir  palankus aptarnaujamų gyventojų,  apsilankymų 

skaičius);

• VšĮ  Šeškinės  poliklinika  (9  metai  darbo  patirties,  veikia  užimtumo  kambarys, 

pakankami žmogiškieji  ištekliai  ir  palankus aptarnaujamų gyventojų,  apsilankymų 

skaičius);

• VšĮ  Ukmergės  pirminės  sveikatos  priežiūros  centras  (jo  duomenys  nebuvo  gauti 

apklausos  metu,  tačiau  tai  vienintelė  įstaiga,  gali  teikti  tokio  pobūdžio  paslaugas 

Ukmergės rajone).

Rekomenduojama, steigiant dienos centrus ir plečiant užimtumo kambarių veiklą, paskatinti 

šių  įstaigų  juridinio  savarankiškumo  įteisinimą  bei  sudaryti  naujas  darbo  sutartis  su  psichikos 

sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, kurie dirbs šiuose centruose. Sprendžiant infrastruktūros 

problemas, dienos centro patalpos galėtų būti įrengtos poliklinikos patalpose, bet ne šalia terapinių 

ir/ar kitų kabinetų.

Nebuvo vertinamos VšĮ Centro poliklinikos Vytenio filialo galimybės organizuoti  dienos 

centro veiklą, kadangi iš šios įstaigos duomenys apie veiklą nebuvo gauti.

Kauno apskritis 

2.4.1.4 lentelė. Kauno apskrities gyventojų skaičius, preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus dienos 
centro vietų poreikis 

pagal gyventojų skaičių

Kauno apskritis 685723 25136 4 121
Birštono sav. 5309 148 3 1
Jonavos r. sav. 52388 2554 5 8
Kaišiadorių r. sav. 36885 1006 3 6
Kauno m. sav. 364059 14051 4 73
Kauno r. sav. 84569 3263 4 13
Kėdainių r. sav. 64656 1834 3 10
Prienų r. sav. 34785 1424 4 5
Raseinių r. sav. 43072 856 2 6

Šaltinis: sudaryta autorių

Remiantis 2.4.1.4 lentelės duomenimis – Kauno apskrityje tikslinga būtų steigti 3 dienos 

centrus:  2  Kauno mieste  (92 dienos  centro vietų  poreikis,  jie  aptarnautų  Kauno miesto,  Kauno 
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rajono, Jonavos, Kaišiadorių ir Prienų rajonų bei Birštono savivaldybės gyventojus), 1 Kėdainiuose 

(16 vietų poreikis, aptarnautų Kėdainių ir Raseinių rajonų gyventojus), žr. 2.4.1.6 pav.

Kad dienos centrų paslaugos būtų prieinamos ir rajonuose gyvenantiems asmenims, būtina 

įsigyti transportą ar sudaryti sutartis su vežėjais. Galima įrengti ir keletą lovų, kad dienos centrų 

lankytojai, esant būtinybei galėtų pernakvoti dienos centre. 

2.4.1.5 lentelė. Atstumai tarp Kauno apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Kaunas - Jonava 31
Kėdainiai - Raseiniai 75
Kaunas - Raseiniai 85
Kaunas – Kaišiadorys 44
Kaunas - Birštonas 41
Kaunas - Prienai 33

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2.4.1.6 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Kauno apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 121 dienos centro klientams:

• 121/12*2 = 20 darbuotojų.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Kauno apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 684 3.000 2.052.000 369.360 2.421.360
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Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 
(Lt be PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt2. Remonto darbai kv. M 684 2.000 1.368.000 246.240 1.614.240

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 3 16.950 50.850 9.153 60.003

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 3 5.933 17.798 3.204 21.001

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 3 1.695 5.085 915 6.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 3 3.390 10.170 1.831 12.001

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 3 10.170 30.510 5.492 36.002

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 36 3.390 122.040 21.967 144.007

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 3 31.379 94.136 16.944 111.081

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 3 8.475 25.425 4.577 30.002

11. Akvariumai vnt. 3 2.543 7.628 1.373 9.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 3 101.700 305.100 54.918 360.018

 Viso remontuojant reikalingas patalpas 2.036.741 366.613 2.403.354
 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 2.720.741 489.733 3.210.474

Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Kauno apskrityje galėtų siekti:

• 2.532.494 Lt remonto atveju;

• 3.404.183 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus Kauno apskrityje veikiančias įstaigas, galima prognozuoti, kad:

• nė viena įstaiga Kauno mieste  nepateikė  duomenų apie  savo veiklą,  todėl  sunku 

numatyti,  kokios įstaigos galėtų įkurti/plėsti dienos centro veiklą. Į dienos centro 

įrengimo/plėtros  galėtų  pretenduoti  VšĮ  Centro  poliklinika,  VšĮ  Kauno Dainavos 

poliklinika,  VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika,  VšĮ Kauno Šančių poliklinika arba 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika;

• dienos  centras  Kėdainių  rajone  turėtų  atsirasti  VšĮ  Kėdainių  pirminės  sveikatos 

priežiūros  centras  (tai  vienintelė  įstaiga,  gali  teikti  tokio  pobūdžio  paslaugas 

Kėdainių rajone). 
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Rekomenduojama, steigiant dienos centrus ir plečiant užimtumo kambarių veiklą, paskatinti 

šių  įstaigų  juridinio  savarankiškumo  įteisinimą  bei  sudaryti  naujas  darbo  sutartis  su  psichikos 

sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, kurie dirbs šiuose centruose. Sprendžiant infrastruktūros 

problemas, dienos centro patalpos galėtų būti įrengtos poliklinikos patalpose, bet ne šalia terapinių 

ir/ar kitų kabinetų.

Klaipėdos apskritis

2.4.1.7 lentelė. Klaipėdos apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus 
dienos centro vietų 

poreikis pagal 
gyventojų skaičių

Klaipėdos apskr. 382179 20836 5 67
Klaipėda 188767 8857 5 38
Palanga 17611 1004 6 3
Neringa 2834 138 5 0
Klaipėdos r. sav. 47800 2544 5 7
Kretingos r. sav. 46056 2964 6 7
Skuodo r. sav. 24894 1603 6 4
Šilutės r. sav. 54217 3726 7 8

Šaltinis: sudaryta autorių

Remiantis  gautais  duomenimis  (2.4.1.7  lentelė),  Klaipėdos  apskrityje  tikslinga  steigti  2 

dienos centrus: Klaipėdos mieste (dienos centro vietų poreikis – 59, dienos centrą Klaipėdoje galėtų 

lankyti  Palangos,  Klaipėdos  rajono,  Kretingos  rajono,  Skuodo  rajono,  Neringos  savivaldybių 

gyventojai) bei Šilutėje (dienos centro vietų poreikis – 8), žr. 2.4.1.9 pav. Analizuojant atstumus 

tarp Klaipėdos apskrities miestų (lentelė 2.4.1.8), matyti, kad Skuodo rajono savivaldybė labiausiai 

nutolusi  nuo  Klaipėdos  ir  čia  tikslingiau  būtų  steigti  dienos  centrą,  tačiau  Skuodo  rajono 

savivaldybėje yra daugiau kaip du kartus mažiau gyventojų negu Šilutės rajono savivaldybėje, o tuo 

pačiu ir asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų. Paslaugų prieinamumui užtikrinti reikės 

įsigyti automobilį, sudaryti sutartis su vežėjais ar sudaryti sąlygas asmenims, turintiems psichikos 

sutrikimų kartais pernakvoti dienos centre. Be to, Skuodo rajono savivaldybės gyventojai, turintys 

psichikos  sutrikimų,  galėtų  dienos  centrą  lankyti  Mažeikiuose,  nes  atstumas  nuo  Skuodo  iki 

Mažeikių yra mažesnis nei iki Klaipėdos (55 km). 
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2.4.1.8 lentelė. Atstumai tarp Klaipėdos apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Klaipėda - Palanga 25
Klaipėdos  raj.  (Gargždai)  - 
Klaipėda

20

Klaipėda - Kretinga 22
Klaipėda – Skuodas 75
Klaipėda - Šilutė 51

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2.4.1.9 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Klaipėdos apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 67 dienos centro klientams:

• 67/12*2 = 12 darbuotojų.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Klaipėdos apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma 

su PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 388 3.000 1.164.000 209.520 1.373.520

2. Remonto darbai kv. M 388 2.000 776.000 139.680 915.680

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 2 16.950 33.900 6.102 40.002

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 2 5.933 11.865 2.136 14.001
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Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 
(Lt be PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma 

su PVM, Lt5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 2 1.695 3.390 610 4.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 2 3.390 6.780 1.220 8.000

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 2 10.170 20.340 3.661 24.001

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 24 3.390 81.360 14.645 96.005

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 2 31.379 62.757 11.296 74.054

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 2 8.475 16.950 3.051 20.001

11. Akvariumai vnt. 2 2.543 5.085 915 6.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 2 101.700 203.400 36.612 240.012

 Viso remontuojant reikalingas patalpas 1.221.827 219.928 1.441.756
 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 1.609.827 289.768 1.899.596

Šaltinis: sudarytą autorių

Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Klaipėdos apskrityje galėtų siekti:

• 1.515.011 Lt remonto atveju;

• 2.009.451 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus Klaipėdos apskrityje veikiančias įstaigas, galima prognozuoti, kad:

• dienos centrą Klaipėdos mieste tikslinga steigti VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos 

centre  (tai  vienintelė  įstaiga,  kuri  gali  teikti  tokio pobūdžio paslaugas  Klaipėdos 

mieste.  Be  to,  turi  pakankamai  patirties  su  tiksline  grupe  bei  turi  užimtumo 

kambarį).

• dienos centras Šilutės rajone turėtų atsirasti  UAB „Šilutės psichikos  sveikatos  ir 

psichoterapijos  centras“  (tai  vienintelė  įstaiga,  kuri  gali  teikti  tokio  pobūdžio 

paslaugas Kėdainių rajone). 

Rekomenduojama,  steigiant  dienos  centrus,  sudaryti  naujas  darbo  sutartis  su  psichikos 

sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, kurie dirbs šiuose centruose.
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Šiaulių apskritis

2.4.1.10 lentelė. Šiaulių apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus 
dienos centro vietų 

poreikis pagal 
gyventojų skaičių

Šiaulių apskr. 360755 18459 5 35
Šiaulių m. sav. 130020 5550 4 26
Akmenės r. sav. 29070 2230 8 4
Joniškio r. sav. 31210 1718 6 5
Kelmės r. sav. 39707 2094 5 6
Pakruojo r. sav. 28677 1435 5 4
Radviliškio r. sav. 50755 2805 6 8
Šiaulių r. sav. 51316 2627 5 8

Šaltinis: sudaryta autorių

Remiantis 2.4.1.10 lentelėje gautais duomenimis ir atstumais tarp Šiaulių apskrities miestų 

(lentelė Nr. 2.4.1.11), tikslinga steigti 2 dienos centrus: 1 Šiaulių mieste (vietų poreikis 57, jame 

galėtų lankytis Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo, Kelmės, Joniškio rajonų savivaldybės 

gyventojai)  ir  Akmenės  rajono savivaldybėje,  Naujoje  Akmenėje  (žr.  2.4.1.12  pav.),  nors  šioje 

savivaldybėje  dienos  centro  poreikis  yra  tik  4  vietos,  tačiau  Akmenės  rajono  savivaldybė  – 

probleminis  rajonas.  Čia  labai  aukšti  nedarbo  rodikliai,  dėl  to  dažnos  socialinės  problemos  – 

girtavimas, smurtas, vaikų nepriežiūra, prasti psichinės sveikatos rodikliai. Akmenės rajone žymiai 

daugiau asmenų, lyginant su bendru rajono gyventojų skaičiumi, turinčių psichikos sutrikimų.

2.4.1.11 lentelė. Atstumai tarp Šiaulių apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

N.Akmenė – Joniškis 56
Šiauliai – N. Akmenė 57
Šiauliai – Kelmė 42
Šiauliai – Radviliškis 22
Šiauliai – Pakruojis 40
Šiauliai – Joniškis 39

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
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2.4.1.12 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Šiaulių apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių
Žmogiškųjų išteklių poreikis 35 dienos centro klientams:

• 35/12*2 = 6 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Šiaulių apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 200 3.000 600.000 108.000 708.000

2. Remonto darbai kv. M 200 2.000 400.000 72.000 472.000

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 2 16.950 33.900 6.102 40.002

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 2 5.933 11.865 2.136 14.001

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 2 1.695 3.390 610 4.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 2 3.390 6.780 1.220 8.000

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 2 10.170 20.340 3.661 24.001

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 24 3.390 81.360 14.645 96.005

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 2 31.379 62.757 11.296 74.054

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 2 8.475 16.950 3.051 20.001

11. Akvariumai vnt. 2 2.543 5.085 915 6.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 2 101.700 203.400 36.612 240.012

 Viso remontuojant reikalingas patalpas 845.827 152.249 998.076
 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 1.045.827 188.249 1.234.076

Šaltinis: sudaryta autorių
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Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Šiaulių apskrityje galėtų siekti:

• 1.035.836 Lt remonto atveju;

• 1.290.716 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus Šiaulių apskrityje veikiančias įstaigas, galima prognozuoti, kad pirmieji dienos 

centrai turėtų atsirasti:

• VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre (jo duomenys nebuvo gauti apklausos 

metu,  skirtingai  nuo VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros  centro,  kuris  galėtų 

teikti  dienos centro paslaugas Šiaulių mieste,  tačiau VšĮ Šiaulių asmens sveikatos 

priežiūros centre yra daugiau žmogiškųjų išteklių, yra vaikų psichiatras, kurie galėtų 

tinkamai organizuoti dienos centro veiklą. Tuo tarpu VšĮ Dainų pirminės sveikatos 

priežiūros  centro  žmogiškieji  ištekliai  yra  mažesni,  tačiau,  sudarius  papildomas 

darbo  sutartis  ir  ši  įstaiga  galėtų  pretenduoti  įsteigti  dienos  centrą,  praplečiant 

užimtumo kambario veiklą);

• VšĮ Akmenės rajono sveikatos priežiūros centre (tai vienintelė įstaiga, kuri gali teikti 

tokio pobūdžio paslaugas Akmenės rajone).

Rekomenduojama, steigiant dienos centrus ir plečiant užimtumo kambarių veiklą, paskatinti 

šių  įstaigų  juridinio  savarankiškumo  įteisinimą  bei  sudaryti  naujas  darbo  sutartis  su  psichikos 

sveikatos  priežiūros  specialistais.  Sprendžiant  infrastruktūros  problemas,  dienos  centro  patalpos 

galėtų būti įrengtos poliklinikos patalpose, bet ne šalia terapinių ir/ar kitų kabinetų.

Panevėžio apskritis

2.4.1.13 lentelė. Panevėžio apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus dienos 
centro vietų poreikis 

pagal gyventojų skaičių

Panevėžio apskr. 292376 21476 7 50
Panevėžio m. sav. 116247 10001 9 23
Biržų r. sav. 34419 1348 4 5
Kupiškio r. sav. 23901 1574 7 4
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Panevėžio r. sav. 43232 2991 7 6
Pasvalio r. sav. 33887 1966 6 5
Rokiškio r. sav. 40690 3596 9 6

Šaltinis: sudaryta autorių

2.4.1.14 lentelė. Atstumai tarp Panevėžio apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Panevėžys – Kupiškis 45
Kupiškis – Rokiškis 44
Panevėžys – Pasvalys 40
Panevėžys – Biržai 66
Biržai – Rokiškis 65

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Remiantis  2.4.1.1.3  ir  2.4.1.1.4  lentelių  duomenimis,  tikslingiausia  būtų  steigti  dienos 

centrus  Panevėžio  mieste  (čia  būtų  aptarnaujami  Panevėžio  miesto,  Panevėžio,  Pasvalio  rajonų 

gyventojai, dienos centro vietų poreikis – 34) ir Rokiškyje (čia būtų aptarnaujami Rokiškio, Biržų, 

Kupiškio  rajonų  gyventojai,  vietų  poreikis  –  15).  Preliminarus  dienos  centrų  išdėstymas  ir 

susisiekimas pavaizduotas 2.4.1.15 paveiksle. Lankytojams į dienos centrą atvežti ir parvežti būtina 

įsigyti transporto priemones arba sudaryti sutartis su kitais vežėjais.

2.4.1.15 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Panevėžio apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

UAB „Eurointegracijos projektai“ 90



Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

Žmogiškųjų išteklių poreikis 50 vietų dienos centrų klientams:

• 50/12*2 = 8 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Panevėžio apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma 

su PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 280 3.000 840.000 151.200 991.200

2. Remonto darbai kv. M 280 2.000 560.000 100.800 660.800

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 2 16.950 33.900 6.102 40.002

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 2 5.933 11.865 2.136 14.001

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 2 1.695 3.390 610 4.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 2 3.390 6.780 1.220 8.000

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 2 10.170 20.340 3.661 24.001

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 24 3.390 81.360 14.645 96.005

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 2 31.379 62.757 11.296 74.054

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 2 8.475 16.950 3.051 20.001

11. Akvariumai vnt. 2 2.543 5.085 915 6.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 2 101.700 203.400 36.612 240.012

Viso remontuojant reikalingas patalpas 1.005.827 181.049 1.186.876
Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 1.285.827 231.449 1.517.276

Šaltinis: sudaryta autorių

Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Panevėžio apskrityje galėtų siekti:

• 1.239.740 Lt remonto atveju;

• 1.596.572 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus  Panevėžio  apskrityje  veikiančias  įstaigas,  galima  prognozuoti,  kad  pirmieji 

dienos centrai turėtų atsirasti:

• VšĮ  Panevėžio  miesto  poliklinikoje  (skirtingai  nuo  VšĮ  Panevėžio  rajono 

savivaldybės poliklinikos, kuri irgi galėtų teikti dienos centro paslaugas Panevėžio 
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mieste,  VšĮ  Panevėžio  miesto  poliklinika  turi  daugiau  žmogiškųjų  išteklių,  kurie 

galėtų tinkamai organizuoti  dienos centro veiklą.  Tuo tarpu VšĮ Panevėžio rajono 

savivaldybės  poliklinikos  žmogiškieji  ištekliai  yra  mažesni,  tačiau,  sudarius 

papildomas  darbo  sutartis  ir  ši  įstaiga  galėtų  pretenduoti  įsteigti  dienos  centrą, 

praplečiant užimtumo kambario veiklą);

• VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centre (tai vienintelė įstaiga, kuri gali teikti tokio 

pobūdžio paslaugas Rokiškio rajone).

Rekomenduojama, steigiant dienos centrus ir plečiant užimtumo kambarių veiklą, paskatinti 

šių įstaigų juridinio savarankiškumo įteisinimą (išskyrus VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centrą, 

kuris jau turi šį statusą) bei sudaryti naujas darbo sutartis su psichikos sveikatos priežiūros ir kitais 

specialistais, kurie dirbs dienos centre. Sprendžiant infrastruktūros problemas poliklinikose, dienos 

centro patalpos galėtų būti įrengtos tose pačiose patalpose, bet ne šalia terapinių ir/ar kitų kabinetų.

Alytaus apskritis

2.4.1.16 lentelė. Alytaus apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus dienos 
centro vietų poreikis 

pagal gyventojų 
skaičių

Alytaus apskr. 182851 8869 5 27
Alytaus m. sav. 69859 3242 5 14
Druskininkų sav. 24861 1575 6 4
Alytaus r. sav. 32086 1199 4 5
Lazdijų r. sav. 26105 335 1 4
Varėnos r. sav. 29940 2518 8 4

Šaltinis: sudaryta autorių

2.4.1.17 lentelė. Atstumai tarp Alytaus apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Druskininkai – Varėna 57
Druskininkai – Lazdijai 47
Lazdijai – Alytus  44
Varėna – Alytus 48
Alytus – Druskininkai 56

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Remiantis  2.4.1.16 ir  2.4.1.17 lentelių  duomenimis,  Alytaus  apskrityje  galima steigti  du 

nedidelius dienos centrus: Alytaus mieste (vietų poreikis 19, čia galėtų lankytis Alytaus miesto ir 
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Alytaus rajono savivaldybių gyventojai) ir Druskininkuose (vietų poreikis 12, čia būtų aptarnaujami 

Druskininkų savivaldybės,  Varėnos ir  Lazdijų rajonų savivaldybių gyventojai),  žr.  2.4.1.18 pav. 

Žiūrint  į  tai,  kad Alytaus  miestas  išsidėstęs  geografiškai  patogioje  vietoje,  atstumai  iki  Alytaus 

miesto  nuo  visų  savivaldybių  maždaug  vienodi,  visoje  apskrityje  yra  mažiau  kaip  200  tūkst. 

gyventojų, galima steigti ir vieną dienos centrą, psichikos sutrikimų turintiems asmenims Alytaus 

mieste (27 vietų poreikis).

2.4.1.18 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Alytaus apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 27 vietų dienos centrų klientams:

• 27/12*2 = 6 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Alytaus apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 168 3.000 504.000 90.720 594.720

2. Remonto darbai kv. M 168 2.000 336.000 60.480 396.480

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 2 16.950 33.900 6.102 40.002

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 2 5.933 11.865 2.136 14.001

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 2 1.695 3.390 610 4.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 2 3.390 6.780 1.220 8.000

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 2 10.170 20.340 3.661 24.001

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 24 3.390 81.360 14.645 96.005

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 2 31.379 62.757 11.296 74.054
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Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 
(Lt be PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 2 8.475 16.950 3.051 20.001

11. Akvariumai vnt. 2 2.543 5.085 915 6.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 2 101.700 203.400 36.612 240.012

 Viso remontuojant reikalingas patalpas 781.827 140.729 922.556
 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 949.827 170.969 1.120.796

Šaltinis: sudaryta autorių

Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Alytaus apskrityje galėtų siekti:

• 954.275 Lt remonto atveju;

• 1.168.374 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus Alytaus apskrityje veikiančias įstaigas, galima prognozuoti, kad dienos centrai 

turėtų atsirasti:

• VšĮ  Alytaus  poliklinikoje  (skirtingai  nuo  VšĮ  Panevėžio  rajono  savivaldybės 

poliklinikos,  kuri irgi  galėtų teikti  dienos centro paslaugas Panevėžio mieste,  VšĮ 

Panevėžio miesto poliklinika turi daugiau žmogiškųjų išteklių, kurie galėtų tinkamai 

organizuoti  dienos  centro  veiklą.  Tuo  tarpu  VšĮ  Panevėžio  rajono  savivaldybės 

poliklinikos  žmogiškieji  ištekliai  yra  mažesni,  tačiau,  sudarius  papildomas  darbo 

sutartis ir ši įstaiga galėtų pretenduoti įsteigti dienos centrą, praplečiant užimtumo 

kambario veiklą);

• VšĮ Druskininkių pirminės sveikatos priežiūros centre (tai vienintelė įstaiga, kuri gali 

teikti tokio pobūdžio paslaugas Druskininkų savivaldybės teritorijoje).

Rekomenduojama, steigiant dienos centrus ir plečiant užimtumo kambarių veiklą, paskatinti 

šių  įstaigų  juridinio  savarankiškumo  įteisinimą  bei  sudaryti  naujas  darbo  sutartis  su  psichikos 

sveikatos  priežiūros  ir  kitais  specialistais,  kurie  teiks  dienos  centro  paslaugas.  Sprendžiant 

infrastruktūros problemas poliklinikose,  dienos centro patalpos  galėtų būti  įrengtos tose pačiose 

patalpose, bet ne šalia terapinių ir/ar kitų kabinetų.

Marijampolės apskritis
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2.4.1.19 lentelė. Marijampolės apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus dienos 
centro vietų poreikis 

pagal gyventojų 
skaičių

Marijampolės apskr. 185419 10087 5 31
Marijampolės sav. 69936 4583 7 14
Šakių r. sav. 37714 2177 6 6
Vilkaviškio r. sav. 49293 2068 4 7
Kalvarijos sav. 13607 614 5 2
Kazlų Rūdos sav. 14869 645 4 2

Šaltinis: sudaryta autorių

2.4.1.20 lentelė. Atstumai tarp Marijampolės apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Marijampolė – Šakiai 58
Marijampolė – Vilkaviškis 23
Marijampolė – Kalvarija 24
Marijampolė – Kazlų Rūda 27

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Remiantis  2.4.1.19,  2.4.1.20  lentelių  ir  2.4.1.21  paveikslo  duomenimis,  Marijampolės 

apskrityje  reikėtų  vieno  dienos  centro,  kuriame  galėtų  lankytis  visų  apskrities  savivaldybių 

gyventojai (vietų poreikis apskrityje – 31). Paslaugų prieinamumui reikėtų įsigyti automobilį arba 

sudaryti sutartis su privačiais vežėjais.
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2.4.1.21 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Marijampolės apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 31 vietų dienos centrų klientams:

• 31/12*2 = 6 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Marijampolės apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina (Lt 

be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma 

su PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 184 3.000 552.000 99.360 651.360

2. Remonto darbai kv. M 184 2.000 368.000 66.240 434.240

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 1 16.950 16.950 3.051 20.001

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 1 5.933 5.933 1.068 7.000

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 1 1.695 1.695 305 2.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 1 3.390 3.390 610 4.000

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 1 10.170 10.170 1.831 12.001

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 12 3.390 40.680 7.322 48.002

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 1 31.379 31.379 5.648 37.027

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 1 8.475 8.475 1.526 10.001

11. Akvariumai vnt. 1 2.543 2.543 458 3.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 1 101.700 101.700 18.306 120.006

Viso remontuojant reikalingas patalpas 590.914 106.364 697.278
Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 774.914 139.484 914.398

Šaltinis: sudaryta autorių
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Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Marijampolės apskrityje galėtų siekti:

• 732.018 Lt remonto atveju;

• 966.507 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus Marijampolės apskrityje veikiančias įstaigas, galima prognozuoti, kad pirmasis 

dienos centras turėtų atsirasti VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre. Tai vienintelė 

įstaiga, kuri gali teikti tokio pobūdžio paslaugas Marijampolės rajone. Rekomenduojama, steigiant 

dienos centrą, paskatinti  įstaigos (PSC) juridinio savarankiškumo įteisinimą  bei sudaryti  naujas 

darbo sutartis  su psichikos  sveikatos  priežiūros  ir  kitais  specialistais,  kurie  dirbs  dienos  centre. 

Sprendžiant infrastruktūros problemas poliklinikoje, dienos centro patalpos galėtų būti įrengtos tose 

pačiose patalpose, bet ne šalia terapinių ir/ar kitų kabinetų.

Tauragės apskritis

2.4.1.22 lentelė. Tauragės apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus dienos 
centro vietų 

poreikis pagal 
gyventojų skaičių

Tauragės apskr. 131481 7008 5 20
Jurbarko r. sav. 36612 2338 6 5
Šilalės r. sav. 31052 1616 5 5
Tauragės r. sav. 51878 2399 5 8
Pagėgių sav. 11939 655 5 2

Šaltinis: sudaryta autorių

2.4.1.23 lentelė. Atstumai tarp Tauragės apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Tauragė – Pagėgiai 30
Tauragė – Jurbarkas 41
Tauragė – Šilalė 30

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
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Remiantis  2.4.1.22,  2.4.1.23  lentelėmis  ir  2.4.1.2.4  paveikslu,  matyti,  kad  Tauragės 

apskrityje užtenka vieno dienos centro, kuris aptarnautų visus apskrities gyventojus, nes Tauragė 

nutolusi nuo kitų savivaldybių centrų nedideliais atstumais, o dienos centro vietų poreikis apskrityje 

yra 20.

2.4.1.24 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Tauragės apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 20 vietų dienos centrų klientams:

• 20/12*2 = 4 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Tauragės apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 120 3.000 360.000 64.800 424.800

2. Remonto darbai kv. M 120 2.000 240.000 43.200 283.200

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 1 16.950 16.950 3.051 20.001

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 1 5.933 5.933 1.068 7.000

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 1 1.695 1.695 305 2.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 1 3.390 3.390 610 4.000

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 1 10.170 10.170 1.831 12.001

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 12 3.390 40.680 7.322 48.002

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 1 31.379 31.379 5.648 37.027

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 1 8.475 8.475 1.526 10.001

11. Akvariumai vnt. 1 2.543 2.543 458 3.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 1 101.700 101.700 18.306 120.006
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Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 
(Lt be PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt Viso remontuojant reikalingas patalpas 462.914 83.324 546.238
 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 582.914 104.924 687.838

Šaltinis: sudaryta autorių

Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Tauragės apskrityje galėtų siekti:

• 568.894 Lt remonto atveju;

• 721.822  Lt  rekonstrukcijos  atveju  (remiantis  atsiųsto  klausimyno  duomenimis, 

labiausiai  tikėtina  orientuotis  į  rekonstrukcijos  darbų  poreikį,  kadangi,  nors  ir 

remontuotas, pastatas yra 1981 m. statybos).

Išanalizavus  Tauragės  apskrityje  veikiančias  įstaigas,  galima  prognozuoti,  kad  pirmasis 

dienos  centras  turėtų  atsirasti  VšĮ  Tauragės  rajono  pirminės  sveikatos  priežiūros  centre.  Tai 

vienintelė  įstaiga,  kuri  gali  teikti  tokio  pobūdžio  paslaugas  Tauragės  rajone.  Rekomenduojama, 

steigiant dienos centrą, paskatinti įstaigos (PSC) juridinio savarankiškumo įteisinimą bei sudaryti 

naujas  darbo sutartis  su psichikos  sveikatos  priežiūros  ir  kitais  specialistais,  kurie  dirbs  dienos 

centre.  Sprendžiant  infrastruktūros  problemas  poliklinikoje,  dienos  centro  patalpos  galėtų  būti 

įrengtos tose pačiose patalpose, bet ne šalia terapinių ir/ar kitų kabinetų.

Telšių apskritis

2.4.1.25 lentelė. Telšių apskrities gyventojų skaičius, preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F 00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus dienos 
centro vietų poreikis 

pagal gyventojų 
skaičių

Telšių apskr. 177008 10714 6 27
Mažeikių r. sav. 66370 3072 5 10
Plungės r. sav. 43959 3304 8 7
Telšių r. sav. 56217 3657 7 8
Rietavo sav. 10462 681 7 2

Šaltinis: sudaryta autorių
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2.4.1.26 lentelė. Atstumai tarp Telšių apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Telšiai – Mažeikiai 50
Telšiai – Plungė 28
Telšiai – Rietavas 50

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Remiantis  2.4.1.25,  2.4.1.26  lentelėmis  ir  2.4.1.27  paveikslu,  matyti,  kad  tikslingiausia 

Telšių apskrityje būtų steigti du dienos centrus: Mažeikiuose (vietų poreikis 10, Mažeikiuose būtų 

tikslinga aptarnauti ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojus, turinčius psichikos sutrikimų, nes 

nuo Skuodo iki  Mažeikių yra  55 km, o nuo Skuodo iki  Klaipėdos  75 km,  dienos  centrų vietų 

poreikis  –  4)  bei  Telšiuose  (šis  dienos  centras  aptarnautų  Telšių  ir  Plungės  rajonų bei  Rietavo 

savivaldybių gyventojus, vietų poreikis 17).
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2.4.1.27 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Telšių apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 27 vietų dienos centrų klientams:

• 27/12*2 = 6 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Telšių apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 168 3.000 504.000 90.720 594.720

2. Remonto darbai kv. M 168 2.000 336.000 60.480 396.480

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 2 16.950 33.900 6.102 40.002

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 2 5.933 11.865 2.136 14.001

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 2 1.695 3.390 610 4.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 2 3.390 6.780 1.220 8.000

7.

Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

dienos 
centrai 2 10.170 20.340 3.661 24.001

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 24 3.390 81.360 14.645 96.005

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 2 31.379 62.757 11.296 74.054

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 2 8.475 16.950 3.051 20.001

11. Akvariumai vnt. 2 2.543 5.085 915 6.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 2 101.700 203.400 36.612 240.012

 Viso remontuojant reikalingas patalpas 781.827 140.729 922.556
 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 949.827 170.969 1.120.796

Šaltinis: sudaryta autorių
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Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Telšių apskrityje galėtų siekti:

• 954.275 Lt remonto atveju;

• 1.168.374 Lt rekonstrukcijos atveju.

Išanalizavus Telšių apskrityje veikiančias įstaigas, galima prognozuoti, kad pirmieji dienos 

centrai turėtų atsirasti:

• UAB „Mažeikių psichikos sveikatos centre“. Tai vienintelė įstaiga, kuri gali teikti 

tokio pobūdžio paslaugas Mažeikių rajone;

• UAB „Žemaitijos psichikos sveikatos centre“. Tai vienintelė įstaiga, kuri gali teikti 

tokio pobūdžio paslaugas Telšių rajone;

Rekomenduojama,  steigiant  dienos  centrą,  sudaryti  naujas  darbo  sutartis  su  psichikos 

sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, kurie dirbs dienos centre.

Utenos apskritis

2.4.1.28 lentelė. Utenos apskrities gyventojų skaičius, 
preliminarus dienos centro vietų poreikis

Gyventojų 
skaičius

Psichikos 
sutrikimai 
(F00-F99)

Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimus, 
procentas nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Preliminarus dienos 
centro vietų poreikis 

pagal gyventojų 
skaičių

Utenos apskr. 178977 8293 5 27
Anykščių r. sav. 33644 1568 5 5
Ignalinos r. sav. 21581 1073 5 3
Molėtų r. sav. 24242 1015 4 4
Utenos r. sav. 49011 2248 5 7
Zarasų r. sav. 21769 1490 7 3
Visagino sav. 28730 899 3 4

Šaltinis: sudaryta autorių

2.4.1.29 lentelė. Atstumai tarp Utenos apskrities miestų
Maršrutas Atstumas, km

Utena – Anykščiai 38
Utena – Molėtai 35
Utena – Ignalina 51
Utena – Zarasai 48
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Utena – Visaginas 72
Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Remiantis 2.4.1.28, 2.4.1.29 lentelėmis ir 2.4.1.30 paveikslu, matyti, kad Utenos apskrityje 

pakanka vieno dienos centro, teikiančio paslaugas visos Utenos apskrities gyventojams, turintiems 

psichikos  sutikimų.  Vietų  poreikis  visoje  apskrityje  –  27,  atstumai  nuo  Utenos  iki  daugumos 

savivaldybių  išsidėstę  nedideliais  atstumais  (išskyrus  Visagino  savivaldybę,  kuri  nuo  Utenos 

nutolusi toliausiai), todėl būtina įsigyti automobilius ar sudaryti sutartis su privačiais vežėjais, taip 

pat būtų neblogai įrengti keletą vietų pernakvoti atokiausiose vietovėje gyvenantiems asmenims.

2.4.1.30 paveikslas. Dienos centrų, skirtų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms, išdėstymas 
Utenos apskrityje

Šaltinis: sudaryta autorių

Žmogiškųjų išteklių poreikis 27 vietų dienos centrų klientams:

• 27/12*2 = 6 darbuotojai.

Finansinių išteklių poreikis, steigiant dienos centrus Utenos apskrityje
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma 

su PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos 
darbai kv. M 168 3.000 504.000 90.720 594.720

2. Remonto darbai kv. M 168 2.000 336.000 60.480 396.480

3. Judesio terapijos įranga dienos 
centrai 1 16.950 16.950 3.051 20.001

4. Šviesos terapijos įranga dienos 
centrai 1 5.933 5.933 1.068 7.000

5. Muzikos terapijos įranga dienos 
centrai 1 1.695 1.695 305 2.000

6.
Meno terapijos įranga 
(molbertai, teptukai, dažai, 
kt. priemonės)

dienos 
centrai 1 3.390 3.390 610 4.000

7. Savarankiško gyvenimo dienos 1 10.170 10.170 1.831 12.001
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Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 
(Lt be PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma 

su PVM, Lt
įgūdžių ugdymo įranga 
(virtuvės įranga, baldai, 
indai, skalbimo mašina)

centrai

8. Relaksaciniai foteliai (po 12 
kiekviename dienos centre) Vnt. 12 3.390 40.680 7.322 48.002

9.

Baldai (kėdės lankytojams 
ir personalui, stalai, spintos, 
minkšti kampai, foteliai, 
spintelės lankytojams)

dienos 
centrai 1 31.379 31.379 5.648 37.027

10.
Užimtumo kambarių įranga 
(siuvimo, mezgimo, medžio 
darbų) 

dienos 
centrai 1 8.475 8.475 1.526 10.001

11. Akvariumai vnt. 1 2.543 2.543 458 3.000

12. Automobiliai, pritaikyti 
asmenims su negalia

dienos 
centrai 1 101.700 101.700 18.306 120.006

 Viso remontuojant reikalingas patalpas 558.914 100.604 659.518
 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 726.914 130.844 857.758

Šaltinis: sudaryta autorių

Pažymėtina,  kad nusprendus atlikti  kapitalinio remonto  ar  rekonstrukcijos darbus,  būtina 

numatyti  projektavimo ir  inžinerinių paslaugų pirkimą,  kas gali  papildomai  padidinti  investicijų 

poreikį  iki  8  proc.  (remiantis  LR  Aplinkos  ministerijos  informaciniu  pranešimu  „Dėl  statinių 

projektavimo  ir  inžinerinių  paslaugų“,  2003-01-13).  Į  šias  paslaugas  įeitų  būtini  projektavimo 

darbai, statybos techninė bei vykdymo priežiūros, projekto ekspertizė. Tokiu atveju dienos centrų 

įrengimo investicijos Utenos apskrityje galėtų siekti:

• 691.237 Lt remonto atveju;

• 905.336  Lt  rekonstrukcijos  atveju  (remiantis  atsiųsto  klausimyno  duomenimis, 

labiausiai  tikėtina  orientuotis  į  statybos/rekonstrukcijos  darbų  poreikį,  kadangi 

patalpų būklė yra bloga, patalpų veiklai vykdyti trūksta).

Išanalizavus Utenos apskrityje veikiančias įstaigas, galima prognozuoti, kad pirmasis dienos 

centras turėtų atsirasti VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre. Tai vienintelė įstaiga, kuri 

gali  teikti  tokio  pobūdžio  paslaugas  Utenos  rajone.  Rekomenduojama,  steigiant  dienos  centrą, 

paskatinti įstaigos (PSC) juridinio savarankiškumo įteisinimą bei sudaryti naujas darbo sutartis su 

psichikos  sveikatos  priežiūros  ir  kitais  specialistais,  kurie  dirbs  dienos  centre.  Sprendžiant 

infrastruktūros  problemas poliklinikoje,  dienos  centro patalpos  galėtų  būti  įrengtos  tose pačiose 

patalpose, bet ne šalia terapinių ir/ar kitų kabinetų.

Apibendrinus  aukščiu  išdėstytus  duomenis,  Lietuvoje  reikėtų  įsteigti  20  (19)  dienos 

centrų, teikiančių paslaugas psichikos sutrikimų turintiems asmenims, 2.3.1.32 paveikslas.

Žmogiškųjų išteklių poreikis dienos centrams – 100 specialistų (vidutiniškai kiekvienam 

dienos  centrui  5  specialistai,  tai  psichiatrai,  psichologai,  psichikos  sveikatos  slaugytojos,  

socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, užimtumo specialistai ir kt.).
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Finansinių  išteklių  poreikis  –  877516  Lt,  statant  naujas  patalpas  ar  rekonstruojant  

esamas – 17.6473.904 Lt. Tai yra pačios minimaliausios būtinos lėšos, kurios steigiant konkretų  

dienos  centrą  gali  būti  iki  3  kartų  didesnės  (įvertinant  kasmetinį  prekių,  paslaugų ir  darbų  

pabrangimą12).

Rekomenduojama dienos centrų steigimo/plėtros procesą išskaidyti į 2 etapus:

1. Pirmojo etapo metu įrengiami dienos centrai labiausiai tam tinkamose vietovėse  

(pagal 3 priedą). Tokiu būdu būtų įrengta 12 dienos centrų:

• Vilniaus apskrityje – 2 (Vilniaus m.);

• Kauno apskrityje – 1 (Kauno m.);

• Klaipėdos apskrityje – 1 „Klaipėdos m.);

• Šiaulių apskrityje – 1 (Šiaulių m.);

• Panevėžio apskrityje – 1 (Panevėžio m.);

• Alytaus apskrityje – 2 (Alytus, Druskininkai);

• Marijampolės apskrityje – 1 (Marijampolė);

• Tauragės apskrityje – 1 (Tauragėje);

• Telšių apskrityje – 1 (Telšiuose);

• Utenos apskrityje – 1 (Utenoje);

2. Antrojo etapo metu įrengiami dienos centruose likusiose numatytose vietovėse,  

tokiu būdu įrengiami dar 8 dienos centrai.

12 Ypač svyruoti gali statybos darbų kainos, kadangi jos priklauso nuo statybos apimčių, užsakymų tęstinumo, darbo 
užmokesčio pokyčio ir kitų veiksnių
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2.4.1.32 paveikslas. Dienos centrų, teikiančių paslaugas psichikos sutrikimų turintiems asmenims, preliminarus išsidėstymas 

Šaltinis: sudaryta autorių
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2.4.1.2 Krizių intervencijos centrai 

Siekiant užtikrinti kuo skubesnės pagalbos asmeniui teikimą esant krizinėms situacijoms, 

sutrikdančioms  žmogaus  psichinę  sveikatą,  psichologinę  gerovę,  socialinį  funkcionavimą, 

adaptaciją bei užkirsti kelią krizės pasikartojimui ir išvengti skaudžių pasekmių visuomenei, būtina 

plėtoti, kurti krizių intervencijų centrų infrastruktūrą, investuojant į patalpas, įrangos bei transporto 

įsigijimą.

Krizių  intervencija  apima  priemones,  kurios  yra  nukreiptos  į  ūmios  psichinės  ligos, 

piktnaudžiavimo alkoholiu ir kitomis psichoaktyviomis medžiagomis, emocinio streso ar prievartos 

panaudojimo namuose sukeltų simptomų įvertinimą ir staigų stabilizavimą.

Didžioji dalis psichikos sveikatos priežiūros įstaigų užduočių yra susijusios su lėtinės ligos 

– šizofrenijos gydymu. Pasveikimo prognozės anksčiau buvo pesimistinės, tačiau šiandien manoma, 

kad  2/3  pacientų,  sergančių  šizofrenija,  gerai  funkcionuoja,  maždaug  40  proc.  pacientų  būklė 

pagerėja po 5-6 metų. Kritinė situacija sergant šizofrenija ir kitomis psichikos ligomis – psichozė, 

tai kontakto su mus supančia realybe praradimas, gili egzistencinė krizė, paprastai apimanti visus 

gyvenimo aspektus. Jos metu žmogus jaučiasi pasimetęs, išgyvena didelę psichologinę įtampą. Jo 

suvokimas,  mąstymas  ir  kalba  gali  sutrikti.  Žmogui  gali  atrodyti,  kad jis  prarado save.  Jis  gali 

nebejausti  ribos  tarp  savęs  ir  kitų,  t.y.  nebežinoti,  kur  baigiasi  jis  pats,  o  kur  prasideda  kiti. 

Mąstymas vietoje logiško tampa padriku. Kaip ir kiekviena krizė, psichozė ne tik neigiamai veikia 

santykius su savimi bei kitais, bet gali paskatinti naują ir kitokį savęs bei savo poreikių supratimą.

Šiuo  metu  labiausiai  paplitęs  ūmių  psichiatrinių  krizių  sprendimo  būdas  – 

stacionarizavimas.

Šizofrenijos dažnumas – 7-14 naujų atvejų 100.000 gyventojų per metus ir atitinkamai 16-

20 šizofreniforminių sutrikimų.

Pastaruoju metu diskusijose apie šizofrenijos ir su ja susijusių psichozių išeitis atsiranda vis 

daugiau  optimizmo.  Viena  vertus,  jį  paskatino  naujosios  kartos  antipsichotikų  atsiradimas,  kita 

vertus,  specialus  dėmesys  ankstyvosioms  ligos  stadijoms,  nes  tai  mažina  sergamumą  ir  gerina 

pacientų bei jų šeimos narių gyvenimo kokybę. 

Dažniausiai vertinamos šios šizofrenijos išeitys:

• atkryčio dažnumas;

• psichozinių simptomų išreikštumas;

• socialinis funkcionavimas;

• darbinis statusas;

• dienos, praleistos ligoninėje.
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Atkryčio  atveju  komplikuojasi  ir  paciento  socialinis  funkcionavimas.  Tad  jo  kaina  yra 

pakankamai aukšta, ypač gydant ligoninėje. Pasikartojantys atkryčiai veda prie gydymui atsparios 

ligos  eigos.  Socialinio  funkcionavimo  deficitą  visų  pirma  apsprendžia  prepsichozinė  arba 

prodrominė stadijos. 

Šiuo  metu  jau  išskirti  simptomai,  leidžiantys  specialistams  spręsti,  kuriems  pagalbos 

besikreipiantiems  asmenims  būdinga  labai  didelė  pirmojo  psichozės  epizodo  rizika.  Deja,  net 

gaudami tinkamą socialinę paramą, 41 proc. minėtų asmenų tampa psichotiniais per 12 mėnesių. 

Jiems  iškyla  gerokai  didesnė  piktnaudžiavimo  psichoaktyviomis  medžiagomis  ir  savižudybės 

grėsmė. Tačiau šie asmenys vis dar retai siekia pagalbos, nes nenori pripažinti ligos, bijo kreiptis į 

medikus dėl stigmos ir būtent šiais atvejais reikėtų naudoti netradicinius sprendimus, tokius kaip 

intervencinės  komandos,  vizitai  į  namus.  Gera  prodrominės  stadijos  kontrolė  iki  minimumo 

sumažina negydytos psichozės trukmę. Jei paciento gydymas bus uždelstas, atitinkamai užtruks ir 

sveikimas. Be to, ir ilgalaikės prognozės bus ne tokios palankios. Negydant kaupiasi daug neigiamų 

psichosocialinių veiksnių:

1. Esama nuomonių, kad sergant šizofrenija savižudybės rizika per gyvenimą lygi 10-

13 proc. O suicidinio bandymo rizika – 20-40 proc. Pirmojo šizofrenijos epizodo 

metu savižudybės bandymas lygus 10 proc., be to sergantys šizofrenija rečiau įspėja 

apie  savo  ketinimus  žudytis,  suicidinis  elgesys  dažnai  pastebimas  pirmomis 

hospitalizavimo dienomis, nors gali išlikti ir per visą gydymo eigą. Beviltiškumas, 

socialinių  kontaktų  nutrūkimas  ir  aktyvumo  stoka  yra  pagrindiniai  veiksniai, 

pastūmėjantys į savižudybę. Šiuo atveju itin svarbus vaidmuo tenka ūmių psichozių 

gydymo komandai, kuri be medikamentinio gydymo užtikrina ir socialinių kontaktų 

palaikymą. Didžiausia savižudybės rizika taip pat iškyla pirmąją savaitę po išrašymo 

ir  išlieka  padidėjusi  ir  šešis  pirmuosius  mėnesius,  todėl  krizių  intervencijos 

komandos turėtų užtikrinti tolesnį kontaktų palaikymą tarp pacientų ir medikų. 

2. Kita  problema  su  kuria  susiduria  sergantieji  šizofrenija  –  piktnaudžiavimas 

psichoaktyviomis medžiagomis (jas vartoja net 48 proc. sergančiųjų).

Dauguma asmenų, kuriems pirmą kartą išsivysto psichozė, yra jauni ir neturi bendravimo su 

sveikatos apsaugos sistema patirties. Jiems, kaip ir visai visuomenei, būdingi būgštavimai,  kurie 

neretai trukdo laiku kreiptis pagalbos. Tuo tarpu raktas į gydymo sėkmę yra pagalbos prieinamumas 

per  pirmąsias  24  valandas  ir  tokia  forma,  kuri  būtų  priimtina  pacientui  bei  jo  šeimai. 

Nesavanoriškas stacionarizavimas gali gerokai apsunkinti tolesnį paciento bendravimą su psichinės 

sveikatos apsaugos tarnybomis. Nors krizių neįmanoma išvengti, jų dažnumą ir intensyvumą galima 

sumažinti iki minimumo. Jei užtikrinamas šeimos palaikymas ir palanki socialinė aplinka, 50 proc. 

atvejų  gali  būti  taikomas  gydymas  namuose,  nes  dauguma  medikamentinio  gydymo  schemų 
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orientuota į tuos asmenis, kurių liga jau paūmėjusi, o ne į tuos, kurie pirmą kartą patyrė psichozę. 

Galimybė gydytis namuose dažnai sumažina stresą ir leidžia apsiriboti mažesnėmis medikamentų 

dozėmis.  85-90  proc.  pacientų  per  12  gydymo  mėnesių  pasiekia  visišką  ar  dalinę  pozityvių 

simptomų remisiją. Platus psichosocialinių priemonių spektras (psichologinės intervencijos, šeimos 

intervencijos,  grupinės  sveikimo  programos)  gali  sustiprinti  sveikimo  procesą  ir  išplėsti  jo 

galimybes

Lietuvoje  dauguma  psichiatrinių  įstaigų  yra  pritaikytos  teikti  pagalbą  ilgai  sergantiems, 

atkritusiems, o ne pirmą kartą susirgusiems pacientams. Psichiatriniai skyriai paprastai kelia baimę 

klientams,  tuo  tarpu gydymo  aplinka  turėtų  būti  draugiška  ir  saugi.  Kai  pirmą  kartą  susirgusio 

paciento  būsena  reikalauja  gydymo  psichiatriniame  skyriuje,  jį  patartina  hospitalizuoti  į  ūmių 

psichozių  skyrių,  kuriame  gydymo  trukmė  palyginti  trumpa,  pvz.,  7  dienos,  nes  ilgalaikis 

stacionarizavimas  sukelia  daug  neigiamų  pasekmių:  apatiškumą  ir  beviltiškumą,  neaktyvumą, 

kasdieninių socialinių ir darbinių įgūdžių praradimą.

Kritinis  periodas,  sergant  šizofrenija,  yra  5  metai  po  pirmojo  ligos  epizodo.  Tai 

maksimalaus  pažeidžiamumo laikotarpis,  nes jo metu 80 proc.  asmenų atkrenta.  Geras terapinis 

ryšys  su pacientu  ir  jo/jos  šeima sudaro palankias  galimybes  gydymo  tęstinumui.  Sunku tikėtis 

visiško pasveikimo, jei pacientai, kuriems stinga pasitikėjimo savimi ir iškyla socialinių santykių 

formavimo problemų, paliekami be pagalbą teikiančių tarnybų tinklo.

Pirmasis  psichozės  epizodas,  kurį  lydi  sutrikęs  mąstymas  ir  elgesys,  kliedesiai  ir 

haliucinacijos, yra rimtas išbandymas šeimai ir pacientui.  Šie krizės simptomai dažnai įtakoja ir 

pirmąjį gydymo kontaktą. Deja, daugumai pacientų psichologiniai simptomai pasireiškia gerokai iki 

gydymo pradžios: vidutiniškai prieš vienerius metus, o ilgiausiai prieš 2-3 metus. Tyrimai rodo, kad 

ir  pacientai,  ir  jų  šeimos  nariai  pastebi  ryškių  mąstymo,  elgesio  ir  nuotaikos  pokyčių,  tačiau 

neįvertina jų kaip ligos simptomų.

Atsižvelgiant  į  minėtus  sunkumus,  būtina  plėtoti  krizių  intervencinių  komandų/centrų 

veiklą, kurie turėtų stengtis:

• atkurti svarbių vienas kitam asmenų bendravimą;

• labai pagarbiai elgtis tokiais atvejais, kai asmuo bijo prarasti savo ir situacijos kontrolę;

• gerbti asmens norą išreikšti save, net jei tai būtų tyla;

• vengti sprendimų, kurie galėtų pabloginti situaciją;

• vengti sprendimų, kurie komplikuotų krizę išgyvenančio asmens bendravimą su jam/jai 

svarbiais asmenimis.

Pirmasis  psichozės  epizodas  išgyvenamas  kaip  traumuojantis  gyvenimo  įvykis,  todėl 

specialistų  komandos  veikla  pirmiausia  turėtų  būti  nukreipta  į  įtampos  sumažinimą.  Kritiniu 
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gyvenimo laikotarpiu, kai klinikinė sąveika įtakoja paciento požiūrį į ligą ir į gydymą, reikėtų ypač 

vengti prievartinio gydymo ir izoliavimo.

Krizių intervencijos pagrindiniai principai:

• ankstyvoji intervencija (per 24 valandas);

• krizinė ir psichoterapinė orientacija;

• orientacija į šeimą;

• pagalbos tęstinumas ir prieinamumas per penkerius metus (po to pažeidžiamumas nėra 

toks svarbus);

• minimalus gydymas neuroleptikais, jei neįmanoma apsieiti be jų;

• saugiai nuteikianti skyriaus aplinka stacionarizavimo atveju.

Ūmių krizių intervencijos komandos veikimo principai:

1. Mobilumas ir lankstumas suprantamas kaip vietos susitikimui parinkimas kartu su 

klientu ir jo/jos šeimos nariais,  darbas klientui saugioje aplinkoje, pvz., namuose, 

orientacija į kliento ir jo/jos šeimos narių poreikių tenkinimą.

2. Tolerancija  suprantama  kaip  išankstinių  sprendimų  ir  gydymo  planavimo, 

neišsiaiškinus situacijos, vengimas, paciento ir jo šeimos narių resursų skatinimas, 

atviras bendravimas.

3. Socialinio  darbo  perspektyva.  Į  gydymo  procesą  būtina  įtraukti  visus,  kurie  yra 

svarbūs problemos sprendimui, į diskusiją reikia pakviesti visus, kurių dalyvavimas 

gali būti svarbus.

4. Atsakomybė.  Dalijimasis  atsakomybe  –  specialistas,  su  kuriuo  buvo  užmegztas 

pirmasis kontaktas, yra atsakingas už susitikimo organizavimą, komanda dalyvauja 

visame gydymo procese, nepriklausomai nuo to, kur vyksta gydymas, gydytojas ir 

komandos  nariai  aptaria  visus  ginčytinus  klausimus,  tačiau  galutinis  sprendimas 

priklauso nuo gydytojo.

5. Tęstinumas, ypač psichologinis. Tęstinumas – pereinamumas tarp ambulatorinės ir 

stacionarinės grandžių, aktyvus bendradarbiavimas su pirminiais psichinės sveikatos 

priežiūros  centrais,  t.y.  išsaugotas  gydymo  nenutrūkstamumas.  Siekiant  užtikrinti 

psichologinį tęstinumą, formuojama integruota komanda, apimanti ir stacionaro, ir 

ambulatorinės  grandies  narius,  susitikimai  vyksta  reikiamu  dažnumu,  susitikimas 

trunka tiek laiko, kiek reikia, ta pati komanda ar bent vienas jos narys dalyvauja ir 

stacionariniame,  ir  ambulatoriniame gydyme,  pageidautina,  kad kitos krizės  metu 

būtų kreipiamasi į tą pačią tarnybą, pageidautina, kad kitos krizės metu komandos 

šerdis būtų suformuota iš tų pačių asmenų.
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Apibendrinant:

1. Krizių intervencijos paslaugos orientuotos į suaugusius asmenis, pirmą kartą patiriančius 

ūmią psichozę, kuri gali būti diagnozuojama kaip F20-F29 pagal tarptautinę ligų klasifikaciją.

2. Krizių intervencijos pagrindinis tikslas – kuo anksčiau įsiterpti į psichozinę krizę, kad 

būtų galima išvengti sunkesnių padarinių. Dėl to būtina užtikrinti lengvą paslaugų prieinamumą, 

stimuliuoti bendradarbiavimą tarp skirtingų sveikatos apsaugos lygių, įgalinti pacientus ir jų šeimos 

narius aktyviai dalyvauti sveikimo procese. 

3. Krizių intervencijos padeda:

1) sumažinti  stacionarinio  gydymo  trukmę  ir  pakartotinio  hospitalizavimo  riziką. 

Pradėjus krizę gydyti laiku, sudaromos sąlygos tai daryti žemesniu lygiu. Savalaikė 

diagnostika ir gydymas svarbūs ir todėl, kad jei psichozės trukmė iki gydymo ilgesnė 

nei du metai, per kitus du metus tris kartus padidėja atkryčio rizika;

2) medikamentinio gydymo mažinimas;

3) greitesnis  paciento  sugrąžinimas  į  įprastinę  socialinę  aplinką  ir  darbingumo 

atstatymas;

4) iki  minimumo sumažinimas  santykių  tarp  paciento  ir  jo/jos  artimiausios  aplinkos 

blogėjimui;

5) savižudybių prevencija;

6) piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis prevencija;

7) paciento ir jo šeimos narių gyvenimo kokybės pagerėjimas.

4. Krizių intervencijos paslauga turi būti prieinama 24 val. per parą ir suteikta per 24 val. po 

kreipimosi,  paslaugos  trukmė  priklauso  nuo  individualios  situacijos,  kliento  ir  jo  artimiausios 

aplinkos poreikių bei dirbančios komandos sprendimų. 

5. Krizių  intervencijoje  taikomas  komandinis  darbas.  Gali  būti  reikalingos  dviejų  tipų 

komandos:

• stacionarinė;

• mobili.

Abi komandos gali bendradarbiauti. Taikomi metodai: profesionalios psichiatro, psichologo 

konsultacijos,  medikamentinis  gydymas  psichotropiniais  vaistais,  psichoterapiniai  pašnekesiai, 

šeimos terapija.

Krizių intervencijos komandoje dirba trys asmenys:

• psichiatras;

• psichologas;
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• psichinės sveikatos slaugytoja.

Už komandos darbą atsakingas psichiatras. Į komandą galima įtraukti socialinį darbuotoją, 

ypač išsiaiškinus, kad socialinių klausimų sprendimas turėtų teigiamą įtaką gydymo procesui.

6.  Visa  terapinė  veikla  turi  būti  planuojama  lanksčiai,  atsižvelgiant  į  konkretų  atvejį. 

Socialinė situacija ir galimybės ją pagerinti taip pat turi būti įvertinta. Tyrimas ir gydymas turi būti 

atliekami remiantis krizės intervencijos nuostata. Skirtingi terapiniai  metodai turi papildyti,  o ne 

eliminuoti vienas kitą. Gydymas turi tapti tęstiniu procesu.

7. Paslaugos  teikimą  turėtų  organizuoti  psichiatrinės  ligoninės,  nes  tokiu  būdu  galima 

geriausiai  užtikrinti  kliento pereinamumą tarp stacionarinės  grandies ir  atvirkščiai.  Paslauga turi 

būti  lengvai  prieinama  klientui,  todėl  apie  ją  reikia  tinkamai  informuoti  ir  sveikatos  apsaugos 

specialistus  (ypač  bendrosios  praktikos  gydytojus),  ir  plačiąją  visuomenę.  Krizių  intervencijai 

galėtų  nukreipti  specialistas  (psichiatras),  bendrosios  praktikos  gydytojas,  pats  asmuo,  šeima  ir 

artimieji.

Lietuvoje  krizių  intervenciją  kol  kas  atlieka  greitosios  medicinos  tarnybos,  tačiau  jų 

funkcijos yra daugiau transportinės ir Vilniuje „Vasaros ligoninėje“ veikiantis krizių intervencijų 

skyrius prie stacionaro. Ši paslauga pradėta teikti 2005 m. „Vasaros MATRA“ projekto lėšomis ir 

kaip teigiama „Vasaros ligoninės“ vadovo ataskaitoje krizių intervencijos tarnybos stacionaras yra 

labai pelningas, nes TLK moka už išgydytą ligonį, nepriklausomai nuo jo buvimo stacionare laiko. 

Todėl trumpa hospitalizacija (Krizių intervencijos skyriuje iki 7 parų) ekonomiškai labai naudinga. 

Problematiškas  yra  ambulatorinių  paslaugų  apmokėjimas,  nes  nėra  apmokamas  pertraukiamas 

Dienos  stacionaras,  o  ambulatorinės  konsultacijos  yra  nuostolingos.  Šis  klausimas  turėtų  būti 

išspręstas, kai SAM sudaryta darbo grupė, aprašys šias paslaugas ir nustatys jų įkainį. 

Lietuvoje 2005 m. buvo 16.541 asmenų, kuriems buvo diagnozuota šizofrenija, šizotipiniai 

ir kliedesiniai sutrikimai (F20 – F29 pagal TLK). Didžiausia sergančiųjų dalis buvo 18 - 64 metų 

amžiaus (jie sudarė 86 proc. visų atvejų). Tai jauno ir darbingo amžiaus žmonių liga.

2.4.1.32  paveiksle  matyti,  kad  daugiausiai  asmenų,  kuriems  diagnozuota  šizofrenija, 

šizotipinis  ir  kliedesiniai  sutrikimai  gyvena  Vilniaus,  Kauno,  Panevėžio,  Klaipėdos  ir  Šiaulių 

apskrityse.

UAB „Eurointegracijos projektai“ 112



Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

2.4.1.32 paveikslas. Šizofrenijos, šizotipinio ir kliedesinio sutrikimų pasiskirstymas Lietuvos 
apskrityse 2005 m.
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

Analizuojant  sergančiųjų  pasiskirstymą  pagal  savivaldybes,  matyti  (2.4.1.33  pav.),  kad 

daugiausiai  turinčių  šizofrenijos,  šizotipinio  ir  kliedesinių  sutrikimų  gyvena  Vilniaus  mieste 

(3.148), Kaune (2.267), Panevėžyje (807), Klaipėdoje (753), Vilniaus rajone (399), Kauno rajone 

(397). Mažiausiai turinčių šiuos sutikimus gyvena Neringoje (3), Birštone (18) ir Rietave (23).

2.41.33 paveikslas. Šizofrenijos, šizotipinio ir kliedesinio sutrikimų pasiskirstymas Lietuvos 
savivaldybėse 2005 m.
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus tikslinga būtų įkurti/plėtoti 5 krizių intervencijų 

centrus:  Vilniuje  (Respublikinė  Vilniaus  psichiatrijos  ligoninė  arba  Vilniaus  miesto  psichikos 

sveikatos  centras),  Kaune (VšĮ  Kauno apskrities  ligoninės  padalinys  Psichiatrijos  ligoninė  arba 

Kauno Medicinos Universiteto  klinikų Psichiatrijos  klinika),  Klaipėdoje (Klaipėdos  Psichiatrijos 
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ligoninė), Šiauliuose (Šiaulių psichiatrijos ligoninė) ir Panevėžyje (Panevėžio ligoninės psichiatrijos 

skyrius13). Toks sprendimas būtų patrauklus ir dėl didžiųjų miestų geografinio išsidėstymo (2.4.1.34 

lentelė  ir  2.4.1.35  pav.)  ir  dėl  didžiausio  sergančiųjų  skaičiaus  šiuose  miestuose.  Geografiškai 

labiausiai  nuo krizių  intervencijų  centrų bus  nutolę  Tauragės  rajono,  Druskininkų savivaldybės, 

Visagino savivaldybės ir Zarasų rajono asmenys,  kuriems diagnozuoti  psichikos sutrikimai F20-

F29,  tačiau  įsigijus  tinkamą  transportą,  krizių  intervencijos  paslaugos  bus  užtikrintos  visiems 

Lietuvos gyventojams.

2.4.1.34 lentelė. Atstumai tarp Lietuvos miestų
Maršrutas Atstumas, km

Klaipėda – Skuodas 75
Klaipėda – Šilutė 51
Klaipėda – Mažeikiai 118
Klaipėda – Šilalė 79
Klaipėda – Tauragė 109
Klaipėda – Jurbarkas 147
Šiauliai – Mažeikiai 80
Šiauliai – Šilalė 100
Šiauliai – Tauragė 101
Šiauliai – N.Akmenė 57
Šiauliai – Joniškis 39
Šiauliai – Raseiniai 88
Kaunas – Tauragė 127
Kaunas – Jurbarkas 85
Kaunas – Raseiniai 82
Kaunas – Kybartai 92
Kaunas – Kalvarija 79
Kaunas – Druskininkai 118
Kaunas – Alytus 65
Panevėžys – Biržai 66
Panevėžys – Rokiškis 89
Panevėžys – Ukmergė 63
Panevėžys – Utena 96
Vilnius – Druskininkai 128
Vilnius – Švenčionys 84
Vilnius – Visaginas 151
Vilnius – Zarasai 146
Vilnius – Utena 97
Vilnius – Ukmergė 72
Vilnius – Alytus 101

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

13 Rekomenduojama skelbti konkursą dėl krizių intervencijos centrų kūrimo (kadangi tai visiškai nauja paslauga), todėl į 
krizių intervencijos kūrimo vietą galėtų pretenduoti ir kitos įstaigos (pvz., Rokiškio psichiatrijos ligoninė arba Žiegždrių 
psichiatrijos ligoninė, tačiau skliaustuose pateiktos labiausiai tikėtinos krizių intervencijos kūrimosi vietos
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2.4.1.35 paveikslas. Geografinis krizių intervencijų centrų, ūmios psichiatrijos skyrių ir vaikų stacionarų bei dienos stacionarų išsidėstymas 
Lietuvoje

Šaltinis: sudaryta autorių
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Krizių  intervencijų  centrų  paslaugų  prieinamumui  užtikrinti  būtina  įsigyti  padidinto 

pravažumo automobilius (vieno kaina apie 180.000 Lt su PVM). Automobiliai turi būti aprūpinti 

moderniomis ryšio priemonėmis ir buvimo vietos nustatymo įranga (GPS). Juose gali būti įdiegta su 

Bendrosios  pagalbos  centru  suderinta  techninė  ir  programinė  įranga.  Transporto  priemonės 

lokalizavimo įrengimui, integruotam į BPC sistemą (įskaitant priemonės instaliavimą ir licenciją), 

įsigyti reikia apie 4.000 Lt.

Viso automobiliams: 920.000 Lt su PVM.

Įrengiant krizių intervencijos centro stacionarą, būtina numatyti palatas pacientams bei kitas 

patalpas personalui ir pacientams. Tikslinga įrengti 5 palatas pacientų gydymui ir stebėjimui, jos 

turi  būti  su  numatytomis  padidinto  saugumo  ir  stebėjimo  priemonėmis  (langai  ir  lempos  iš 

nedūžtančio  stiklo,  stebėjimo  kameros  kiekvienoje  palatoje,  santechnika  ir  baldai  pritaikyti 

sujaudintiems ir  suicidinių  polinkių turintiems pacientams,  visose patalpose turi  būti  gera  garso 

izoliacija, įrengta pavojaus signalizacija ir kt.), geriausia, kad skyrius būtų suprojektuotas patogiam 

greitosios  medicinos  pagalbos  automobilių  privažiavimui.  Krizių  intervencijų  centrų 

statybo/rekonstrukcijos darbams (apie 300 m2) reikalinga investicijų suma –  5.310.000 su PVM. 

Įrangai,  baldams,  santechnikai,  vaizdo stebėjimo  sistemoms,  akvariumams  reikalinga  investicijų 

suma – 1.190.000 Lt su PVM.

5 krizių intervencijų centrams reikės investicijų: 920.000 Lt su PVM + 5.310.000 su PVM 

+ 1.190.000 = 7.420.000 Lt su PVM.

Skaičiuojant  žmogiškųjų  išteklių  poreikį,  reikia  turėti  omenyje,  kad  mažiausiai  viename 

krizių centre reikalingos 4 krizių komandos po tris specialistus (psichiatras, psichologas, psichikos 

slaugytoja)  dirbant  paromis.  Iš  viso  žmogiškųjų  išteklių  reikės  apie  65  specialistus (galima 

kiekviename  krizių  centre  įdarbinti  socialinius  darbuotojus,  kurie  dirbtų  tik  darbo  dienomis,  8 

valandas). Psichologai ir psichiatrai krizių intervencijos centruose gali dirbti ne viso etato krūviu, o 

budėti ir kituose skyriuose tuo pačiu metu.

Rekomenduojama,  kad  visi  centrai  būtų  įrengiami  vienu  metu,  pabaigus  pirmąjį  dienos 

centrų  įkūrimo  etapą,  siekiant  optimaliau  išskaidyti  paslaugų  finansavimą  bei  infrastruktūros 

kūrimo procesą (vienodai apkrauti statybos bei projektavimo darbus atliekančias bendroves). Tokiu 

būdu krizių intervencijos centrus būtų įmanoma įrengti 2008-2009 m., turint omenyje, kad 2008 m. 

būtų atlikti projektavimo darbai (parengtas techninis projektas bei jo ekspertizė), o 2009 – atlikti 

rekonstrukcijos darbai, įsigyta įranga bei baldai, automobiliai.
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2.4.1.3 Stacionarios psichiatrijos grandies modernizavimas

Nors  pagal  PSO  nerekomenduojama  išlaikyti  didelių  (pagal  lovų  skaičių)  psichiatrinių 

institucijų,  tam tikras psichiatrijos vietų kiekis  bendrojo pobūdžio ligoninėse yra  būtinas,  norint 

suteikti  intensyvų gydymą.  Lovų skaičius  psichiatrijos ligoninėse skaičiuojant  10.000 gyventojų 

pagal  PSO 2000 m.  duomenis,  pasaulyje  buvo labai  įvairus.  Vidutinis  pasaulio  rodiklis  yra  1,5 

vietos skaičiuojant 10.000 gyventojų, pradedant 0,33 vietos PSO priklausančiose Pietryčių Azijos 

valstybėse ir baigiant 9,3 vietos Europos regione (palyginimui: Lietuvoje 2005 m. buvo 2.814 vietų 

psichiatrijos ligoninėse, o tai sudarė 8,2 vietos 10.000 gyventojų, tačiau iš viso tais metais Lietuvoje 

buvo 3.510 psichiatrijos lovų, o tai reiškia, kad 10.000 gyventojų teko net 10,2 vietos ligoninėje 

(2005 m. gyventojų skaičius Lietuvoje – 3.425.324)). Taigi Lietuvoje vis dar dominuoja didelės 

trečios  pakopos  institucijos,  galinčios  teikti  intensyvų  ir  ilgalaikį  gydymą.  Šitaip  dažnai 

pažeidžiamos  žmogaus  teisės  ir  nepasiekiama  gerų  rezultatų.  Visuomenės  psichikos  sveikatos 

apsaugos biudžetą naudojant tokioms institucijoms išlaikyti, visiškai nebelieka jokių išteklių arba jų 

lieka visai mažai veiksmingesnėms sveikatos apsaugos paslaugoms, teikiamoms bendrojo pobūdžio 

ligoninėms ir bendruomenėje remti. 

PSO nuomone, daugelyje  valstybių esamas psichikos sveikatos paslaugas reikia  iš naujo 

įvertinti bei pertvarkyti, kad būtų galima teikti geresnį gydymą bei priežiūrą. Net ir turint ribotus 

išteklius yra būdų, kaip geriau teikti paslaugas, kad tie, kuriems jų reikia, galėtų jomis naudotis. 

Reikia mažinti psichiatrijos ligoninėse teikiamų paslaugų kiekį ir plėsti bendruomenėje teikiamas 

psichikos sveikatos paslaugas. Ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 

didinimas ir kokybės gerinimas – raktas į stacionarių paslaugų mažinimą.

Psichiatrijos ligoninių mažinimo tikslas – organizuoti gydymą ir priežiūrą bendruomenėje. 

PSO nuomone,  reikia  uždaryti  dideles  psichiatrijos  ligonines,  tačiau  gali  būti  sunku greitai  tai 

padaryti. O tuo metu, kai bus ruošiamasi ligonius iš ligoninių integruoti į bendruomenę ir ten jiems 

bus teikiama parama, reikia mažinti psichiatrijos ligonines, gerinti ligonių gyvenimo sąlygas jose,  

mokyti  personalą, kurti  tam  tikras  procedūras,  neleidžiančias  ligoninėse  priverstinai  gydyti  tų 

ligonių,  kuriems toks  gydymas  nebūtinas,  bei  įsteigti  nepriklausomas  žinybas,  kontroliuojančias 

ligoninių veiklą. Toliau pačias ligonines reikia versti intensyvaus gydymo bei reabilitacijos centrais.

Būtent šiuo tikslu, pasinaudojant Europos Sąjungos 2007 – 2013 metų teikiama finansine 

paramą  būtina  modernizuoti  stacionarios  psichiatrijos  grandį,  investuojant  į  ūmios  psichiatrijos 

stacionarų  patalpų  įrengimą  su šiuolaikinėmis  specialios  priežiūros  priemonėmis  bei  aprūpinant 

juos  reikiama  medicinine  įranga.  Kokybiškos  psichikos  sveikatos  paslaugos  bendruomenėje 

neįmanomos be modernios ir efektyvios stacionarinės pagalbos ūmių būklių atvejais.

UAB „Eurointegracijos projektai“ 117



Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija

Pasinaudojant  2.4.1.32,  2.4.1.33  paveiksluose  ir  2.4.1.34  lentelėje  patiekta  informacija, 

Lietuvoje tikslinga modernizuoti 5 įstaigas, steigiat ar plėtojat ūmios psichiatrijos skyrių, kuriuose 

būtų po 50 lovų.

Turi būti rekonstruojamos ar įrengiamos patalpos su saugia ir patogia aplinka pacientui ir 

personalui.  Turi  būti  numatytos vienvietės,  dvivietės,  trivietės palatos,  WC ir higienos patalpos, 

kelios  iš  jų  pritaikytos  neįgaliesiems,  patalpos,  skirtos  rūkymui,  pacientų  užimtumo,  valgymo 

patalpos,  stebėjimo  postai.  Taip  pat  turi  būti  numatytos  bendros  patalpos  (pacientų  rūbinė, 

susitikimo su artimaisiais, svečių patalpos, personalo persirengimo, valgymo patalpa, personalo WC 

ir  dušai,  procedūriniai,  sanitarinės  patalpos,  konsultacijų  ir  pokalbių  kambariai,  kabinetai 

gydytojams, psichologui, slaugytojoms, socialiniams darbuotojams ir kt.). viso reikalingo ploto apie 

600-650 m2 ploto. Reikalavimai patalpoms tokie pat kaip ir krizių intervencijų atveju.

Analizuojant  jau  veikiančių  įstaigų  tinklą  bei  atsižvelgiant  į  reikalavimus  ūmios 

psichiatrijos paslaugų teikimui, tinkamiausios įstaigos plėtoti ūmios psichiatrijos grandį yra šios:

• Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;

• Kauno Medicinos Universiteto klinikų Psichiatrijos klinika;

• Klaipėdos Psichiatrijos ligoninė;

• Šiaulių psichiatrijos ligoninė;

• Panevėžio ligoninės psichiatrijos skyrius.

Šių įstaigų pasirinkimo priežastys:

• Turimi visi būtini žmogiškieji ištekliai;

• Prieinamos gretutinių ligų diagnostikos, gydymo paslaugos;

• Vykdoma veikla (šiuo metu), yra patirties.

Investicijų poreikis:

1) patalpų  rekonstrukcijai  apie  1,3-1,5  mln.  Lt.  Analizuojant  įstaigų  pateiktus 

klausimynus,  matyti,  kad  labiausiai  tikėtinas  infrastruktūros  gerinimo  būdas  – 

rekonstrukcijos darbai, kadangi pastatų būklė neleidžia atlikti paprastojo remonto;

2) įrangai  įsigyti  apie  1.070.000  Lt  (pvz.  elektrotraukulinio  aparato  įsigijimas, 

elektroencefalografinės sistemos įrengimas, transkranijinės magnetinės stimuliacijos 

sistemos įrengimas ir kt.);

3) funkcinėms ir psichiatrinėms lovoms įsigyti apie 520.000 Lt;

4) baldų  atnaujinimui,  įsigijimui,  santechnikos  ir  videostebėjimo  sistemos  įrengimui 

apie 110.000 Lt.

Viso  5  centrams  reikėtų  apie  15.000.000  –  16.135.000  Lt neįskaitant  projektavimo 

paslaugų ir darbų, kurie sudarys apie 8 proc. nuo rekonstrukcijos darbams skirtos sumos.
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Rekomenduojama  ūmios  psichiatrijos  grandies  atnaujinimą  pradėti  kartu  su  krizių 

intervencijos paslaugų kūrimu bei tobulinimu, kadangi gali sutapti dalis įstaigų, kurios teiks šias 

paslaugas, dėl šios priežasties gali būti sutaupyta dalis projektavimo darbams skirtų lėšų.

2.4.1.4 Vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Pastarųjų metų Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos tiriamasis (skundų analizė) ir 

praktinis  darbas atskleidė dėmesio vaikų psichikos sveikatai  stoką.  Žvelgiant  iš  demografinės  ir 

epidemiologinės perspektyvos ir turint omenyje vaikų psichikos sveikatos sutrikimų mastą (nuolat 

didėjantis  vaikų  sergamumas  psichinėmis  ligomis,  jaunėjantis  amžius,  savižudybių  rodikliai, 

padidėjęs alkoholio ir narkotikų vartojimas), manytina, jog labai svarbu laiku pripažinti, kad vaikai 

gali turėti psichikos sveikatos sutrikimų ir suteikti jiems savalaikę ir kvalifikuotą pagalbą14.

Psichikos sutrikimų turinčių vaikų nuo 2003 iki 2005 metų padaugėjo dvigubai.  Oficiali 

statistika baugina:  sergančių vaikų skaičius  prilygsta  vidutinio  rajono centro gyventojų skaičiui. 

2005 m. Lietuvoje buvo 36.450 vaikų iki 18 metų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų (2.4.1.36 

pav.).

2005 m. Lietuvoje buvo tik 27 vaikai iki 13 metų turintys demenciją, 10 turinčių psichikos 

ir elgesio sutrikimų, vartojant alkoholį, 8 narkotikus, 25 buvo diagnozuota šizofrenija, šizotipinis ar 

kliedesiniai sutrikimai, 253 turėjo nuotaikos sutrikimų, 13.199 – protinį atsilikimą ir psichologinės 

raidos sutrikimus (iš jų 12.418 psichologinės raidos sutrikimus) ir 7.782 turėjo emocijų ir elgesio 

sutrikimų, prasidedančių vaikystėje ir paauglystėje.

13-17 metų amžiaus grupėje vyravo elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje 

ir  paauglystėje  (2.229),  protinis  atsilikimas  ir  psichologinės  raidos  sutrikimai  (1.400,  iš  jų  493 

psichologinės  raidos  sutrikimai),  948  buvo  nustatyti  nuotaikos  sutrikimai,  111  šizofrenija, 

šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, 28 turėjo psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant alkoholį, 45 

vartojant kitas psichoaktyvias medžiagas.

14 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus informacinis pranešimas: http://vaikams.lrs.lt/informaciniai/20050525.htm 
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2.4.1.36 paveikslas. Vaikai iki 18 metų, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų
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Analizuojant  SVEIDRA duomenis  apie  vaikų,  turinčių  psichikos  ir  elgesio  sutrikimų, 

gyvenamąją vietą (pav. 2.4.1.37), matyti, kad daugiausiai vaikų iki 13 metų, turinčių psichikos ir 

elgesio sutrikimus gyvena Vilniaus apskrityje (5.260), Kauno apskrityje (4.515), Šiaulių apskrityje 

(4.125), Panevėžio apskrityje (3.104) bei Klaipėdos apskrityje (2.306). 

2.3.1.38  paveiksle  matyti,  kad  13-17 metų  amžiaus  grupėje,  daugiausiai  vaikų,  turinčių 

psichikos  ir  elgesio  sutrikimų  gyvena  Vilniaus  apskrityje  (2.702),  Klaipėdos  apskrityje  (1.956), 

Kauno apskrityje (1.335), Panevėžio apskrityje (1.301) bei Šiaulių apskrityje (1.297).

Kokie  psichikos  sutrikimai  vyrauja  kiekvienoje  apskrityje  matyti  2.4.1.39  ir  2.4.1.40 

lentelėse.
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2.4.1.37 paveikslas. 0-12 metų vaikai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų pagal apskritis
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.4.1.38 paveikslas. 13-17 metų vaikai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų pagal apskritis
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2.4.1.39 lentelė. Psichikos ir elgesio sutrikimai 0-12 metų vaikų grupėje pagal sutrikimus ir apskritis

Viso 
F00-
F99

Demencija 
F00- F03

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant alkoholį 

(F10)

Psichikos ir elgesio 
sutrikimai vartojant 

kitas 
psichoaktyviąsias 

medžiagas (F11-F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis atsilikimas 
ir psichologinės 
raidos sutrikimai 

(F70-F89)

Psichologinės 
raidos sutrikimai 

(F80-F89)

Elgesio ir emocijų 
sutrikimai, prasidedantys 
vaikystėje ir paauglystėje 

(F90-F98)

Vilniaus apskr. 5260 1 1 0 4 34 2159 2031 1992
Kauno apskr. 4515 5 5 0 12 36 2446 2331 1359
Šiaulių apskr. 4125 2 0 2 0 37 2886 2782 842
Panevėžio apskr. 3104 1 1 1 2 20 1674 1577 1253
Klaipėdos apskr. 2306 9 1 3 2 38 934 839 611
Telšių apskr. 1522 1 1 0 3 55 711 652 512
Marijampolės apskr. 1439 3 0 0 0 10 897 836 402
Utenos apskr. 1063 1 1 1 2 8 614 588 302
Tauragės apskr. 975 3 0 0 0 8 525 475 275
Alytaus apskr. 713 1 0 1 0 7 352 306 234
Viso: 25022 27 10 8 25 253 13199 12418 7782

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys

2.4.1.40 lentelė. Psichikos ir elgesio sutrikimai 13-17 metų vaikų grupėje pagal sutrikimus ir apskritis

Viso 
F00-
F99

Demencija 
F00- F03

Psichikos ir 
elgesio 

sutrikimai 
vartojant 

alkoholį (F10)

Psichikos ir elgesio 
sutrikimai vartojant 

kitas 
psichoaktyviąsias 

medžiagas (F11-F19)

Šizofrenija, 
šizotipinis ir 
kliedesiniai 
sutrikimais 
(F20-F29)

Nuotaikos 
sutrikimai 
(F30-F39)

Protinis atsilikimas 
ir psichologinės 
raidos sutrikimai 

(F70-F89)

Psichologinės 
raidos sutrikimai 

(F80-F89)

Elgesio ir emocijų 
sutrikimai, prasidedantys 
vaikystėje ir paauglystėje 

(F90-F98)

Vilniaus apskr. 2702 5 2 13 21 157 236 106 522
Klaipėdos apskr. 1956 6 4 7 22 129 167 67 265
Kauno apskr. 1335 3 10 6 28 114 224 92 353
Panevėžio apskr. 1301 1 1 2 8 64 186 62 311
Šiaulių apskr. 1297 0 0 5 6 159 194 47 238
Telšių apskr. 933 2 2 2 4 148 94 26 156
Tauragės apskr. 520 4 3 1 8 47 85 26 114
Utenos apskr. 511 0 4 8 2 47 56 18 97
Marijampolės apskr. 509 2 1 1 6 44 119 33 115
Alytaus apskr. 363 2 1 0 6 39 39 16 58
Viso: 11427 25 28 45 111 948 1400 493 2229

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti SVEIDRA duomenys
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Vaikų  ir  paauglių  nuo  3  iki  18  metų  pirminės  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugos 

teikiamos savivaldybių psichikos sveikatos centruose ir  psichiatrijos kabinetuose.  Vaikų ir paauglių 

psichikos  sveikatos  priežiūros  specialistų  komandą  sudaro  vaikų  ir  paauglių  psichiatras,  medicinos 

psichologas,  socialinis  darbuotojas  ir  psichikos  sveikatos  slaugytojas,  tačiau  Valstybinio  psichikos 

sveikatos centro duomenimis (2.1.1.1 lentelė),  2005 m. pabaigoje vaikų ir paauglių psichiatrų etatų 

visai nebuvo Rokiškio psichikos sveikatos centre, Šilalės psichikos sveikatos centre, Dainų pirminės 

sveikatos  priežiūros  centre  (aptarnauja  Šiaulių  miesto  ir  rajono  gyventojus),  Ignalinos  rajono 

poliklinikoje,  Kazlų Rūdos, Gargždų (Klaipėdos rajonas), Marijampolės,  Molėtų,  Pasvalio, Rietavo, 

Skuodo, Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centruose.

Pirminės  vaikų  psichikos  sveikatos  priežiūros  specialistų  tikslas  -  bendradarbiaujant  su 

bendrosios  praktikos  gydytojais,  pediatrijos  tarnyba,  švietimo,  socialinės  rūpybos,  vaikų  teisių 

apsaugos, policijos ir kitomis institucijomis, išaiškinti psichikos ir elgesio sutrikimus, organizuoti  ir 

taikyti  efektyvias  prevencijos,  gydymo  ir  psichosocialinės  reabilitacijos  priemones  bei,  esant 

indikacijų, nukreipti į kitas sveikatos priežiūros įstaigas. Centro buveinėje skiriamas kabinetas vaikų ir 

paauglių  psichiatrui,  medicinos  psichologui  bei  atskira  specialiai  įrengta  patalpa darbui su vaiku ir 

šeima.

2005  m.  Lietuvoje  buvo  131  stacionari  psichiatrijos  lova  vaikams,  turintiems  psichikos  ir 

elgesio sutrikimų (2.1.1.3 lentelė). Daugiausiai vaikų psichiatrijos lovų buvo Vilniaus mieste (71, iš jų 

24 Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir 47 Vaiko raidos centre), 25 psichiatrijos lovos 

vaikams buvo Klaipėdos psichiatrijos ligoninėje, 20 – Šiaulių vaikų klinikos psichiatrijos skyriuje ir 15 

Kauno Medicinos  universiteto  klinikų  Psichiatrijos  klinikoje.  Vilniaus  Universiteto  vaikų  ligoninės 

filiale „Vaiko raidos centre“ buvo 25 (iš 47) ankstyvos reabilitacijos lovos.

Išanalizavus turimus duomenis, pastebima, kad vis dar nepakankamai teikiamos specializuotos 

ir labai reikalingos paslaugos vaikams ir paaugliams su psichikos ir elgesio sutrikimais, o juk Lietuvos 

vaikai  patys  nelamingiausi  Europoje  (britų  tyrimų  duomenimis),  tarp  jų  labai  paplitusios  patyčios, 

kurios  ilgainiui  sukelia  agresijos  proveržius,  kasmet  Lietuvoje  nusižudo apie  20 vaikų (2002-2005 

metais  Lietuvoje  nusižudė  100 vaikų  iki  18  metų),  plinta  narkomanija  ir  alkoholizmas,  polinkis  į 

nusikaltimus, kurie darosi vis žiauresni.

Todėl  2007-2013  m.  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  optimizavimo  programoje 

rekomenduojama numatyti  gydant dažnus vaikų psichikos sveikatos sutrikimus ir užkertant kelią jų 

peraugimui į skaudžias socializacijos nesėkmes (bandymai žudytis ir savižudybės, nusikalstamumas, 

priklausomybė  nuo  alkoholio  ir  narkotikų),  kurti  modernių  psichosocialinių  paslaugų  kompleksą 

teikiančius  regioninius  centrus,  steigti  kompleksinės  pagalbos  vaikui  ir  šeimai  dienos  centrus 
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(ankstyvosios reabilitacijos paslaugų centras, ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų 

psichiatrijos centras su stacionaru ir dienos stacionaru, paauglių psichiatrijos centras su stacionaru ir 

dienos stacionaru; dienos centras vaikams su autizmo sutrikimu ir kitais sutrikimas; psichosocialinės 

reabilitacijos centras vaikams su elgesio, socializacijos sutrikimais bei turintiems priklausomybę nuo 

psichoaktyvių  medžiagų),  aprūpinant  juos  reikalinga  įranga,  investuojant  į  transportą  mobilios 

paslaugos teikimui. 

Glaudžiai bendradarbiaujant su bendruomenės lygyje dirbančiais asmens sveikatos priežiūros 

specialistais, švietimo ir socialinės apsaugos struktūromis, šiuose regioniniuose centruose būtų teikiama 

pagalba visoms vaikų grupėms ir jų šeimoms.

Planuojant vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų plėtrą  būtina vadovautis  Lietuvos 

Respublikos  Sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu  2000 m.  gruodžio  14  d.  Nr.730 „Dėl  Vaikų  ir 

paauglių  psichiatrijos  ir  psichoterapijos  paslaugų  organizavimo  principų,  aprašymo  ir  teikimo 

reikalavimų“.

Vaikų  ir  paauglių  psichikos  sutrikimams  gydyti  dažniausiai  taikomi  nemedikamentiniai 

gydymo  metodai  bei  priemonės.  Gydymo  ir  psichosocialinės  reabilitacijos  metodai  taikomi  ne  tik 

vaikams. Į gydymo procesą įtraukiama šeima, artimiausi žmonės (mokytojai, globėjai).

Gydymo  tikslai  įgyvendinami  dirbant  specialistų  komandos  principu.  Komandą  sudaro: 

gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras – komandos koordinatorius, medicinos psichologas, socialinis 

darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas, stacionare – ir vaikų priežiūros darbuotojai.

Vaikai ir paaugliai konsultuojami ir gydomi atskirai nuo suaugusiųjų, specialiai tam įrengtose 

patalpose, kuriose sukurta terapinė aplinka, atitinkanti vaiko raidos ypatumus.

Dienos stacionaro paslaugos teikiamos vaikų ir paauglių dienos stacionaruose, įkurtuose prie 

stacionarinių vaikų ir paauglių psichiatrijos, pediatrijos skyrių. Specialistų komanda teikia diagnostikos 

ir  gydymo paslaugas, kai  ambulatorinė pagalba neefektyvi,  paciento būklė negerėja arba blogėja,  o 

gydymas  dienos  stacionare  gali  padėti  išvengti  gydymo  stacionare.  Dienos  stacionare  paslaugas 

vaikams su psichikos ir elgesio sutrikimais teikia psichikos sveikatos  specialistų komanda: vaikų ir  

paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas ir psichikos sveikatos slaugytojai  

bei vaikų priežiūros darbuotojai.

Vienam vaikų priežiūros darbuotojui vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro skyriuje 

turi tekti ne daugiau kaip 5 pacientai.  Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro skyriuose ar 

poskyriuose pacientams įrengiama 10-15 vietų.

Vaikų  ir  paauglių  psichiatrijos  stacionarinės  antrinio  lygio  paslaugos  teikiamos  vaikų  ir 

paauglių psichiatrijos skyriuose arba poskyriuose. Vaikų nuo 14 iki 18 metų psichiatrijos skyriai veikia 
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psichiatrijos  ligonininėse,  o  vaikų  iki  14  metų  amžiaus  –  psichiatrijos  ligoninėse  arba  ligoninėse, 

turinčiose vaikų ligų skyrius.

Vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionare didžiausias dėmesys skiriamas aplinkos terapijai. Tuo 

rūpinasi  vaikų  priežiūros  darbuotojai  ir  psichikos  sveikatos  slaugytojai,  vykdydami  nuolatinę 

individualią  ir  grupinę hospitalizuotų  vaikų  priežiūrą,  taikydami  aplinkos  terapiją  bei  apsaugodami 

vaikus nuo jų psichiką žeidžiančių veiksnių. Tinkami personalo ir gydomų stacionare vaikų santykiai 

yra  būtina stacionarinio  gydymo  efektyvumo sąlyga.  Vienam vaikų priežiūros  darbuotojui  vaikų ir 

paauglių  psichiatrijos  skyriuje  turi  tekti  ne  daugiau  kaip  5  pacientai.  Darbas  organizuojamas 

komandiniu  principu,  įtraukus  vaikų  priežiūros  darbuotojus  ir  kitus  specialistus.  Vaikų  ir  paauglių 

psichiatrijos skyriuose (poskyriuose) turi būti iki 15 lovų.

Remiantis  vaikų  ir  paauglių  sergamumu  psichikos  ir  elgesio  sutrikimais  pagal  apskritis 

(2.4.1.39 ir  2.4.1.40 lentelės),  geografiniu  Lietuvos  miestų  išsidėstymu (2.4.1.34 lentelė  ir  2.4.1.35 

paveikslas) ir Lietuvos gyventojų skaičiumi (planuojant, kad vienas regioninis centras turėtų aptarnauti 

ne  mažiau  kaip  500.000  gyventojų),  tikslinga  steigti  4  regioninius  (Kauno,  Klaipėdos,  Šiaulių  ir 

Panevėžio apskrityse, pav. Nr. 2.4.1.35) kompleksinės pagalbos stacionarus vaikams ir paaugliams su 

psichikos ir elgesio sutrikimais bei 1 respublikinį ankstyvosios reabilitacijos paslaugų centrą Vilniuje:

• VšĮ Kauno apskrities ligoninės padalinys Psichiatrijos ligoninė;

• Šiaulių apskrities ligoninės vaikų ligų klinika vaikų psichiatrijos skyrius;

• Panevėžio ligoninės psichiatrijos skyrius;

• Klaipėdos Psichiatrijos ligoninė;

• Respublikinis centras Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje.

Pažymėtina,  kad kai kuriose įstaigose atskirų vaikų psichiatrijos skyrių nėra, šiose įstaigose 

tikslinga  steigti  naujus  centrus  dėl  geografinio  išsidėstymo,  darbo patirties  bei  žmogiškųjų išteklių 

pakankamumo.

Finansinių išteklių poreikis 5 dienos stacionarams ir 5 stacionarams po 15 vietų:
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Lt
1. Statybos darbai kv. M 2.500 3.000 7.500.000 1.350.000 8.850.000
2. Rekonstrukcijos darbai kv. M 2.500 2.000 5.000.000 900.000 5.900.000

3.

Baldai (lovos, spintos, 
spintelės, kėdės, stalai, 
spintos, minkšti kampai, 
foteliai)

bendra 
suma 5 211.875 1.059.375 190.688 1.250.063

4.
Šviesos, muzikos, meno 
terapijos įranga, 
relaksaciniai foteliai, kt.

bendra 
suma 5 84.750 423.750 76.275 500.025

5. Sporto, užimtumo, bendra 5 76.275 381.375 68.648 450.023
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Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 
(Lt be PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma su 

PVM, Ltmokymosi patalpų įranga ir 
baldai suma

6. Santechnika, video 
stebėjimo sistema

bendra 
suma 5 50.850 254.250 45.765 300.015

7.

Aplinkos sutvarkymas ir 
pritaikymas vaikų ir 
paauglių poreikiams (kietos 
dangos takeliai, žaidimų 
aikštelės, suoliukai, 
pavėsinės ir kt.)

bendra 
suma 5 423.750 2.118.750 381.375 2.500.125

8. Automobilių įsigijimas Vnt. 5 67.800 339.000 61.020 400.020
 Viso rekonstruojant reikalingas patalpas 9.576.500 1.723.770 11.300.270
 Viso statant reikalingas patalpas 12.076.500 2.173.770 14.250.270

Šaltinis: sudaryta autorių

Lentelėje nėra apskaičiuotos išlaidos projektavimo darbams ir inžinerinėms paslaugoms, kurios 

sudarytų apie 8 proc. nuo rekonstrukcijos darbų vertės.

Žmogiškųjų išteklių poreikis:  tiek vaikų ir paauglių stacionare, tiek dienos stacionare darbas 

vyksta komandiniu principu, komandą sudaro 5 darbuotojai: vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos 

psichologas, psichikos sveikatos slaugytoja, socialinis darbuotojas, vaikų priežiūros specialistas. 

5 dienos stacionaruose turėtų dirbti 5 vaikų ir paauglių psichiatrai, 5 medicinos psichologai, 5 

socialiniai darbuotojai, 5 psichikos sveikatos slaugytojos ir 15 vaikų priežiūros specialistai.  Viso: 35 

specialistai.

5 stacionaruose, kur darbas taip pat vyktų komandiniu principu ir komandą sudarytų aukščiau 

minėti specialistai, reikėtų 5 vaikų ir paauglių psichiatrų, kurie dalį darbo laiko galėtų dirbti ir dienos 

stacionare (naktį galėtų budėti per keletą skyrių), 5 medicinos psichologų (dalį laiko jis taip pat galėtų 

dirbti dienos stacionare), 5 socialinių darbuotojų, 40 psichikos slaugytojų ir vaikų priežiūros specialistų 

(jie turėtų užtikrinti nepertraukiamą vaikų priežiūrą visą parą). Viso: 55 specialistai.

Rekomenduojama,  kad  vaikams  ir  paaugliams  skirtų  paslaugų  infrastruktūra  būtų  vystoma 

tolygiai  su kitomis  paslaugomis,  tačiau  turint  omenyje  ribotus  išteklius  bei  atsižvelgiant  į  tai,  kad 

dienos  centrų,  krizių  intervencijos  paslaugų  plėtra  iš  dalies  išspręstų  vaikų  ir  paauglių  psichikos 

sveikatos priežiūros problemas, tikslinga šią infrastruktūrą pradėti plėsti vėliau – 2009-2010 m.
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2.4.1.5 Teismo psichiatrijos grandies tobulinimas

Sprendžiant teismo psichiatrijos grandies problemas, reikėtų atlikti šias pagrindines investicijas 

(infrastruktūros problemų sprendimas, žr. 2.4.1.5.1 lentelę):

• Atlikti  Utenos  ekspertinio  skyriaus  II-ojo  poskyriui,  administracinio  ir  gamybinių 

dirbtuvių pastatus, atlikti kitus būtinus sutvarkymo darbus;

• Užtikrinti  teisingas  ir  saugias  darbo  sąlygas  regioninėms  teismo  psichiatrijos 

komisijoms, praplečiant esamas patalpas, įrengiant kabinetus su būtina organizacine technika ir baldais.

Šiam tikslui skaičiuojama:

• Infrastruktūros (patalpų) reikalavimai: 1 ekspertui tenka 8 m2 ploto, kiekvienai komisijai 

numatoma papildomai skirti 6 m2 ploto registratūros, med.personalo darbui ir 10 m2 laukiamojo ploto;

• Infrastruktūros (baldų) reikalavimai: 1 eksperto kabinete būtina įrengti rašomąjį stalą su 

kėde, drabužių spintą ir spintą dokumentams laikyti, stalo lempą, kėdę pacientui, registratūros kabinete 

būtina papildomai įrengti seifą dokumentams saugoti, o laukiamajame – pastatyti kėdes lankytojams 

bei laukiantiesiems (pvz., teisėsaugos institucijų atstovams);

• Infrastruktūros (organizacinės technikos) reikalavimai:  1 ekspertui būtina turėti atskirą 

kompiuterį  su  visa  būtina  programine  įranga,  registratūroje  papildomai  diegiamas  multifunkcinis 

įrenginys (spausdintuvas, kopijavimo aparatas, faksas, skeneris), kuriuo naudojasi TPK ekspertai. Esant 

didesniam ekspertų skaičiui (Vilniaus I ir Kauno II TPK), būtina įsigyti  dar po vieną multifunkcinį 

įrenginį, kadangi jis turi būti prieinamas visiems ekspertams15;

• Žmogiškųjų išteklių reikalavimai (poreikis): 3 papildomi ekspertai po 21 etatą Šiaulių, 

Klaipėdos ir Vilniaus I TPK.

2.4.1.5.1 lentelė. Finansinių lėšų poreikis

Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk.
Vnt. 

kaina (Lt 
be PVM)

Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt

Bendra 
suma su 
PVM, Lt

 Utenos ekspertinis skyrius    3.093.309 557.796 3.651.105

1. Statybos/ rekonstrukcijos darbai, 
įskaitant griovimo darbus kv. M 1114,83 2.458,19 2.740.460 493.283 3.233.743

2. Įranga ir baldai bendra suma 1 161.017 161.017 29.983 191.000
3. Projektavimo darbai ir paslaugos bendra suma 1 191.832 191.832 34.530 226.362

 Regioninės TPK 979.136 176.244 1.155.380
1. Remonto darbai kv. M 376 2.000 752.000 135.360 887.360
2. Baldai bendra suma 1 115.390 115.390 20.770 136.160
3. Organizacinė technika bendra suma 1 111.746 111.746 20.114 131.860

 Viso remontuojant reikalingas patalpas 4.072.445 734.040 4.806.485

15 Ekspertų darbas dažnai susijęs su ekspertizės aktų surašymu, išvadų parengimu, todėl organizacinė technika jiems yra 
būtina
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Šaltinis: sudaryta remiantis VTPT pateiktais duomenimis

Lentelėje paskaičiuotos investicijos ir naujiesiems ekspertams (papildomai po vieną ekspertą 1 

etato  krūviu  kiekvienai  minėtai  įstaigai),  kuriuos  būtina  pritraukti  Klaipėdos,  Šiaulių  ir  Vilniaus  I 

teismo psichiatrijos komisijoms, siekiant optimizuoti darbo krūvį.

Investicijų dėka:

• Pagerėtų personalo darbo sąlygos (būtų užtikrintas detalesnis medžiagos studijavimas, 

pailgėtų laikas ekspertizei surašyti, kas pagerintų paslaugos kokybę);

• Sutrumpėtų vidutinė gulėjimo trukmė;

• Būtų užtikrinta žmogaus teisių apsauga psichikos sveikatos stacionariose įstaigose;

• Sumažėtų  Utenos  ekspertinio  skyriaus  eksploatacinės  išlaidos.  Energetinio  audito 

skaičiavimais  nustatyta,  kad  atlikus  būtinas  investicijas,  per  norminius  metus  šilumos  energijos 

suvartojimas 1 m2 šildomo ploto būtų sumažintas  apie  326,87 kWh. Esamomis  kainomis  10 metų 

laikotarpiu investicijų dėka būtų sutaupyta apie (24.616,12 + 4.879,70 + 3.310,49 Lt) * 10 metų = 

328.063,10 Lt.

Atsižvelgiant į VTPT biudžeto sandarą ir ypatumus, įstaiga neturės galimybių padengti net dalį 

išlaidų, todėl finansavimo atveju turėtų būti apmokėtos visos numatomos investicijos (100 proc.).

Investicijų poreikis yra žymiai didesnis – būtina didinti ekspertų darbo užmokesčio fondą (ir su 

tuo susijusius teisės dokumentus), siekiant išvengti specialistų trūkumo problemą, žr. 2.4.1.5.2 lentelę.

2.4.1.5.2 lentelė. Finansinių išteklių poreikis darbo užmokesčio fondui didinti
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VISO:

Priskaičiuotas darbo 
užmokestis 1.239.300 1.336.500 1.336.500 1.336.500 1.336.500 1.336.500 1.336.500 9.258.300

Gyventojų pajamų 
mokestis 334.611 360.855 360.855 360.855 360.855 360.855 360.855 2.499.741

Socialinio draudimo 
įmokos 35.093 37.845 37.845 37.845 37.845 37.845 37.845 262.164

Darbo užmokesčio 
fondo augimas 
(darbdaviui):

1.623.235 1.750.548 1.750.548 1.750.548 1.750.548 1.750.548 1.750.548 12.126.521

Šaltinis: sudaryta remiantis VTPT pateiktais duomenimis

Lentelėje  paskaičiuoti  ir  naujieji  ekspertai (papildomai  po  vieną  ekspertą  1  etato  krūviu 

kiekvienai  minėtai  įstaigai),  kuriuos  būtina  pritraukti  Klaipėdos,  Šiaulių  ir  Vilniaus  I  teismo 

psichiatrijos komisijoms, siekiant optimizuoti darbo krūvį.

2.4.1.6 Gerontopsichiatrijos paslaugų optimizavimas
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Skaičiuojant  investicijų  poreikį,  remtasi  Vasaros  ligoninės  parengta  gerontopsichiatrijos 

koncepcija (detaliau informacija pateikta Vasaros ligoninės parengtame investiciniame projekte):

• Gerontopsichiatrijos korpusas ne daugiau 30 stacionarinių lovų ir  15 dienos centro vietų. 

Taip pat šiame korpuse numatomas reanimacijos ir intensyvios terapijos 3-4  lovų skyrius, 

klinikinės diagnostikos, klinikinės fiziologijos, fizinės reabilitacijos ir priėmimo skyriai;

• Pastatas  arba  jo  dalis  turi  atitikti  visus  medicinos  įstaigoms  ir  atskiroms  tarnyboms 

(reanimacijai, laboratorijai ir kt.) keliamus reikalavimus;

• Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į tai, kad didžioji dalis pastato bus skirta seniems 

žmonėms;

• Pastate  bus gydomi  psichikos ligomis  sergantys  pacientai,  tame tarpe ir  neramūs.  Todėl 

būtina  užtikrinti  pacientų  bei  personalo  saugumą  bei  kitus  specifinius  tokių  įstaigų 

poreikius;

• Patalpas išdėstyti racionaliai, užtikrinti gerus funkcinius ryšius ne tik tarp atskirų patalpų, 

bet  ir tarp atskirų korpuso dalių,  numatyti  kiekvienos dalies savarankiško eksploatavimo 

galimybes;

• Visi  skyriai  turi  turėti  atskirus  įėjimus  iš  bendrų  vestibiulių,  savarankiškas  zonas  ir 

susisiekimą tarpusavyje.

Skaičiuojama, kad vienai lovai (vienam pacientui) vidutiniškai tektų 33,3 m2 ploto, į jį įeina 

palatos,  dienos centro,  intensyviosios terapijos bei pagalbinių patalpų plotai.  Didelė dalis  lėšų būtų 

skirta terapinės, reabilitacinės įrangos įsigijimui, gyvenamojo ploto tvarkymui, siekiant, kad gyvenimo 

sąlygos atitiktų ES vidurkį.

2.4.1.6.1 lentelė. Finansinių išteklių poreikis
Nr. Išlaidų pavadinimas Vnt. Vnt. sk. Vnt. kaina 

(Lt be PVM)
Suma be 
PVM, Lt PVM, Lt Bendra suma 

su PVM, Lt

1. Statybos/ rekonstrukcijos darbai kv. M 3996 3.000,00 11.988.000 2.157.840 14.145.840

2. Įranga ir baldai bendra 
suma 1 12.527.540 12.527.540 2.254.957 14.782.497

 Viso statant/rekonstruojant reikalingas patalpas 24.515.540 4.412.797 28.928.337
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Vasaros ligoninės pateiktais duomenimis

Lentelėje sumos nurodytus neįskaičiavus 8 proc. projektavimo darbų bei inžinerinių paslaugų.

Tikėtina, kad, kadangi paslaugos bus teikiamos esamų pagrindų bei jos tik iš esmės pagerintų 

paslaugų kokybę (nebūtų teikiamos visiškai naujos paslaugos, kurioms būtų būtina komplektuoti naują 

specialistų  komandą),  naujų specialistų  poreikis  nebus  didelis.  Tik  Panevėžio  apskrityje  (labiausiai 
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tikėtina vieta  – Panevėžio ligoninės  psichiatrijos  skyrius)  būtų tikslinga priimti  naujus specialistus, 

tačiau jų poreikis  būtų prognozuojamas atsižvelgiant  į  esamų specialistų  norą kelti  kvalifikaciją (iš 

esmės įmanoma apsiriboti esamų etatų skaičiumi).

Rekomenduojama  pagrindines  investicijas  atlikti  2011  m.,  2010  m.  atliekant  projektavimo 

darbus (parengti techninius projektus bei atlikti jų ekspertizę).

2.4.2 Visuomenės požiūris į bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą

Remiantis  išnagrinėta  literatūra,  galima  teigti,  jog  asmenys,  turintys  psichikos  sveikatos 

problemų,  yra  išstumiami  iš  visuomenės,  jie  patiria  socialinę  izoliaciją,  stigmatizaciją,  ekonominį 

nuosmukį.  Pati  sunkiausia  ir  svarbiausia  kliūtis  mūsų  laikais  neabejotinai  yra  psichikos  sutrikimų 

stigmatizacija  ir  dėl  to  gimstanti  diskriminacija  visų  ir  visko,  kas  su  tuo  susiję  –  patys  psichikos 

sveikatos  sutrikimų  turintys  asmenys,  jų  artimieji,  vartojami  medikamentai,  psichikos  sveikatos 

paslaugas  teikiančios  organizacijos  bei  jose  dirbantys  darbuotojai,  ir  netgi  vietovė,  kurioje  ta 

organizacija yra. Vyrauja nuomonė, kad:

• žmonės, kuriems diagnozuotas psichikos sutrikimas, vargu ar gali daryti kompetentingus 

sprendimus;

• psichiatrai  turi  padėti  tokiems  žmonėms  daryti  sprendimus  dėl  gydymo  ir  net  kitais 

asmeninio gyvenimo klausimais.

Psichikos sveikatos tyrimai,  kuriuos anketinės  apklausos būdu kartu su Šiaulių universitetu, 

Psichiatrijos  ligonine,  Pedagogine  psichologine  tarnyba  ir  Psichologiniu  kūrybiniu  jaunimo  centru 

atliko Šiaulių visuomenės  sveikatos centras16,  parodė,  kad visuomenės  požiūris  į psichikos ligonius 

nėra gana tolerantiškas. Praktiškai kas antras respondentas nepasitikėtų asmenimis, sirgusiais psichikos 

liga  ir  47,4 proc.  teigė,  kad tokiems  asmenims  neturėtų  būti  leidžiama  dirbti  atsakingą  darbą.  Bet 

daugiau nei  pusė respondentų sutiko,  kad vis  dėlto  daugelis  jų sugeba naudingai  dirbti.  83,1 proc. 

respondentų pritarė, jog nereikėtų slėpti turimų psichikos sveikatos problemų nei nuo šeimos narių, nei 

nuo aplinkinių (51 proc.), nei nuo darbdavio (55,2 proc.).

Dėl neigiamo visuomenės požiūrio į psichikos sutrikimų turinčius asmenis iškraipomas ir jos 

požiūris  į  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  tinklo  plėtrą.  Paprastai  išsakoma  mintis,  kad 

psichiatrijos  paslaugos  turėtų  būti  teikiamos  atskirose  sveikatos  priežiūros  ir  socialinės  apsaugos 

įstaigose.  Atitinkamai  bendruomeninių  psichikos  sveikatos  priežiūros  tinklo  plėtra  nėra  sutinkama 
16 http://www.vtv.lt/content/view/350/140/ 
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palankiai:  kuriant  visiškai  naujų  paslaugų  tinklą  (pvz.,  statant  naujus  pastatus  gyvenamųjų  namų 

kvartale ar pan.), detaliųjų planų rengimo viešųjų svarstymų stadijoje visuomenės atstovai gali visiškai 

sustabdyti šių paslaugų kūrimosi užuomazgas.

Viešosios  įstaigos  „Vilniaus  psichosocialinės  reabilitacijos  centras“  atliktos  telefoninės 

apklausos rezultatai rodo, kad 95 proc. apklaustų Vilniaus m. darbdavių nenori priimti į darbą psichikos 

negalią turinčio asmens, o 2006m. atliktas visuomenės tyrimas dėl asmenų, turinčių psichinę negalią, 

integracijos į darbo rinką Lietuvoje, parodė, kad į klausimą „Kaip manote, ar psichikos negalią turintys 

asmenys gali dirbti apmokamą darbą?“, 34 proc. respondentų atsakė „greičiau ne“, o 21 proc. „tikrai 

ne“.

Vertėtų  paminėti  ir  kitą  problemą – ne tik  visuomenės  požiūrį  į  bendruomeninių  psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą, bet ir visuomenės reakciją į plėtros rezultatus. Turint omenyje, kad 

bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas bei plėtra padėtų sėkmingiau 

integruoti  asmenis,  turinčius  psichikos  sutrikimų,  į  visuomeninę veiklą  (socialinė,  darbinė aplinka), 

tikslinga  pastebėti  potencialių  darbdavių  bei  darbuotojų  požiūrį  bei  darbuotojų  požiūrį  į  asmenis, 

turinčius psichikos sutrikimų. Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ užsakymu 2006 m. 

liepos ir spalio mėnesiais atliktos gyventojų apklausos parodė, jog visuomenės nuomonė apie psichikos 

negalią turinčius darbuotojus keičiasi į gerąją pusę. Tyrime dalyvavo 1.003 Lietuvos gyventojai, kurių 

amžius 18-65 metų17. 

Pasak projekto „Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimas“ koordinatorės Eglės 

Rimšaitės, tyrimas parodė, jog 52 proc. respondentų teigiamai žiūri į psichinę negalią turinčių asmenų 

įtraukimą į darbo rinką. 41 proc. apklaustųjų mano, jog tokie žmonės negalėtų dirbti apmokamo darbo. 

Didžioji  dalis  (60 proc.) apklausos dalyvių mano,  jog psichikos negalią  turintis  darbuotojas 

galėtų  dirbti  fizinį,  jokios  kvalifikacijos  nereikalaujantį,  darbą.  Tyrimas  parodė,  jog  46  proc. 

apklaustųjų,  būdami  darbdaviais,  sutiktų  įdarbinti  neįgaliuosius.  Beveik  tiek  pat  (arba  41  proc.) 

Lietuvos gyventojų psichinę negalią turinčių žmonių dirbti nepriimtų. 

Išvados. Plečiant bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, susiduriama 

su  neigiama  visuomenės  nuomone  apie  psichikos  sutrikimus  turinčius  asmenis.  Patirdami 

stigmatizaciją  ir  diskriminaciją,  psichikos  sutrikimų  turintys  asmenys  vengia  kreiptis  pagalbos  į 

kompetentingas tarnybas, įgarsinti savo problemas ir pan. Dėl tos pačios priežasties egzistuoja rizika, 

kad  net  ir  plečiant  bendruomeninių  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugų  tinklą,  šių  paslaugų 

vartotojai jomis nesinaudos (net jei turės tokį poreikį). Siekiant sumažinti rizikos padarinių atsiradimą 

bei tinkamai vykdyti  psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo politiką,  būtina atkreipti 
17 Straipsnio tekstas, http://www.lrytas.lt/?id=11636021741162393420&view=4 
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dėmesį  į  visuomenės  švietimą,  formuojant  palankesnį,  tolerantiškesnį  požiūrį  į  asmenis,  turinčius 

psichikos  sutrikimų.  Šiuo  metu  panaši  veikla  vykdoma  epizodiškai,  trūksta  kryptingų  masinių 

kampanijų su aiškiai apibrėžtais tikslais, tikslinėmis grupėmis ir atsakingomis institucijomis.

2.4.3 Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas

Remiantis  Pasaulio banko atliktais  tyrimais,  posovietinio bloko regione mažiausiai  1,3 mln. 

žmonių,  turinčių psichikos sutrikimų,  gyvena 7.400 didelių struktūruotų institucijų.  Šios institucijos 

pasisavina ir neefektyviai (stiprindamos socialinę atskirtį) naudoja ribotus finansinius išteklius, kurie 

galėtų  būti  skiriami  bendruomeninių  paslaugų  infrastruktūrai  kurti  ir  plėtoti.  Lietuvoje  1,75  proc. 

nacionalinio biudžeto skiriama pažeidžiamų individų institucinei globai.

Lietuvos  Vyriausybė  delsia  finansuoti  naujas  į  bendruomenę  orientuotas  paslaugas  šiuo 

palankiu  laikotarpiu,  nes  įtakojant  skirtingoms  interesų  grupėms,  ji  tebesivadovauja  pasenusiais 

principais,  suteikdama galimybę tolesniam stigmatizuojančių paslaugų dominavimui bei vienpusiam 

biomedicininiam požiūriui. 

Šiuo metu buitinės sąlygos pensionatuose dabar yra daug geresnės: pastatyta naujų korpusų, 

atnaujintos  gyvenamosios  patalpos,  sumažintas  asmenų,  gyvenančių  viename  kambaryje,  skaičius. 

Tačiau tai tik stiprina stacionarios globos sistemos pozicijas ir didina jos paslaugomis besinaudojančių 

žmonių skaičių, kadangi šuo metu tai vienintelė rūpinimosi psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis 

alternatyva.  Dėl tų pačių priežasčių Lietuva linksniuojama tarptautinėse studijose kaip investuojanti 

didžiulį kiekį lėšų į neefektyvią institucinę globos sistemą.

Naujų  paslaugų  įgyvendinimas  pareikalaus  tiek  teisinės  bazės,  tiek  finansavimo  tvarkos 

pokyčių.  Pirmiausia įstatymais  ir kitais  teisės aktais  turi  būti  aiškiai  reglamentuota bendruomeninių 

psichikos sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų teikimo tvarka ir numatytas finansavimas.

Valstybinis draudimas yra finansuojamas iš mokesčių ir apima sveikatos priežiūros išlaidas, 

įskaitant  stacionarines  bei  ambulatorines  paslaugas,  reabilitaciją  ir  receptinių  vaistų  kompensavimą 

ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Iš valstybės ir savivaldybių biudžetų valstybė finansuoja 

visuomenės sveikatos, prevencinių programų ir tyrimų sritis. 

Pagrindinis sveikatos sistemos finansavimo šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo fondas 

(PSDF).  Šis  fondas finansuoja specializuotas  stacionarinės  ir  ambulatorinės  priežiūros  psichiatrines 

ligonines ir psichiatrijos paslaugas bendrojo profilio ligoninėse. 
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Psichikos sveikatos centrai yra finansuojami skaičiuojant vienam gyventojui tenkančias lėšas – 

po 9,1 Lt (apie 2,6 eurus) per metus atskirame geografiniame regione. Psichikos sveikatos centrams 

pradėjus teikti dienos centro paslaugas, išliktų klausimas dėl šių paslaugų finansavimo, kadangi šiuo 

metu LR SAM neturi įstatyminės bazės, kurioje būtų nustatyti šių paslaugų finansavimo principai ir 

dydžiai.  Kita  didelė  problema  –  tai  neatitikimas  tarp  socialinės  apsaugos  ir  sveikatos  apsaugos 

finansavimo. Finansuojant dienos centro paslaugas būtų tikslinga kooperuoti finansavimą iš sveikatos 

apsaugos ir socialinės apsaugos sistemų, kadangi šios paslaugos negali būti teikiamos viena be kitos. 

Savivaldybės galėtų prisidėti finansuojant kai kurias paslaugas, organizuojant dienos centrų lankytojų 

atvežimą iki dienos centro ir pan.

Skaičiuojama, kad naujos paslaugos ambulatoriniame lygyje turėtų prisidėti prie psichiatrijos 

stacionarų apimčių mažinimo ir globos įstaigų asmenims su negalia vietų mažinimu, todėl dalis lėšų iš 

stacionarios grandies turėtų būti „perleista“ ambulatoriniam lygiui.

Skaičiuojant  paslaugų  bendruomenėje18 finansavimo  iš  PSDF  lėšų  poreikio  augimą,  buvo 

vadovautasi  LR  Sveikatos  apsaugos  ministro  2006  m.  balandžio  27  d.  įsakymo  Nr.  V-328  „Dėl 

pirminio,antrinio  ir  tretinio  lygių  psichiatrijos  ir  psichoterapijos  paslaugų  teikimo  suaugusiems 

reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ 

pakeitimo“. Remiantis  šio įsakymo nuostatomis,  vienos dienos psichiatrijos dienos stacionaro kaina 

(suaugusiems) yra 56,0 Lt per dieną. Skaičiuojant, kad Lietuvoje dienos centro paslaugų poreikis – 561 

vietos  bei  skaičiuojant  80  proc.  vidutinį  metinį  dienos  centrų  užimtumą,  vidutiniškai  per  mėnesį 

(dirbant 22 darbo dienas per mėnesį), 1 dienos centro pajamos sudarytų apie 553.168 Lt. Atsižvelgiant į 

tai, kad darbo užmokesčio fonas (darbdavio) sudarytų apie 227.119 Lt per mėnesį19, o eksploatacinės 

išlaidos  (apie  40  Lt/  m2 1  mėnesiui,  iš  viso  dienos  centrų  planuojamas  plotas  –  apie  3.240  m2), 

bendrosios išlaidos sudarytų apie 356.719 Lt per mėnesį, tuo tarpu gaunamos pajamos – apie 553.158 

Lt  per  mėnesį.  Skirtumas  tarp  gaunamų  pajamų  ir  patiriamų  išlaidų  –  apie  196.449  Lt.  Netgi 

skaičiuojant,  kad dienos centrai  organizuotų pacientų pavėžėjimą iš gyvenamosios vietos iki dienos 

centro, kas neturėtų būti finansuojama dienos centro sąskaita, pacientų maitinimą, gaunamų pajamų ir 

patiriamų išlaidų skirtumas per metus galėtų siekti apie 2,1-2,2 mln. Lt. Tai rodo būtinumą nustatyti 

realesnius dienos centrų paslaugų įkainius (sumažinant paslaugų kainas iki 40,5 Lt per dieną). Vis dėlto 

reikėtų  atskiro  LR SAM darbo  grupės  svarstymo  dėl  dienos  centro  paslaugų  galutinio  nustatymo. 

Skaičiuojant  esamą  paslaugos  kainą  (pagal  minėtąjį  įsakymą),  paslaugų  apmokėjimo  augimas  – 

18 Pastebėtina, kad bendruomeninėms paslaugoms priskirtinos dienos centrų bei krizių intervencijos centrų paslaugos. Pagal 
techninės užduoties 1.2.2.2 punktą, analizuojamas tik bendruomeninių paslaugų finansavimo poreikio augimas
19 Skaičiuojama, kad vidutiniškai per mėnesį dienos centro specialistas (1 etatas), gaus apie 1.300 Lt NETO darbo užmokestį 
(siekiama sudaryti palankias ir patrauklias darbo sąlygas jauniems specialistams pritraukti ir esamiems išlaikyti)
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6.638.016 Lt per metus,  skaičiuojant  80 proc. vidutinišką dienos centrų užimtumą darbo dienomis. 

Paslaugų apmokėjimo siūlymas vien PSDF lėšomis nėra logiškas, kadangi dalis psichikos sveikatos 

centrų, kurie galėtų teikti dienos centro paslaugas, yra iš dalies išlaikomi savivaldybių lėšomis. Iš kitos 

pusės, didelė dalis psichikos sveikatos centrų neturi juridinio savarankiškumo ir jų pajamas bei išlaidas 

kontroliuoja  ASPĮ.  ASPĮ  vadovų  bei  ekspertų  manymu,  viso  dienos  centro  paslaugos  turėtų  būti 

apmokamos iš PSDF lėšų. Prieš nustatant galutinę paslaugos teikimo kainą, rekomenduojama nustatyti 

normatyvinę  dienos  centro  paslaugų  gavimo  trukmę  (pvz.,  transportavimo  paslaugos  turėtų  būti 

apmokamos pacientų sąskaita arba pagal įstaigos susitarimą u savivaldybe, arba pacientas, lankantis 

dienos centrą ilgiau negu 30 dienų, turėtų dalį paslaugų apmokėti iš savo lėšų ar pan.).

Skaičiuojant paslaugų apmokėjimo iš PSDF lėšų augimą, buvo vadovaujamasi 2006 m. birželio 

28  d.  LR Sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymo  Nr.  V-547 „Dėl  pirminio,antrinio  ir  tretinio  lygių 

psichiatrijos  ir  psichoterapijos  paslaugų  teikimo  suaugusiems  reikalavimų  bei  psichiatrijos  dienos 

stacionaro  ir  psichoterapijos  paslaugų  bazinių  kainų  tvirtinimo“  pakeitimo“  nuostatomis.  Nėra 

įmanoma tiksliai nustatyti šių paslaugų finansavimo augimą dėl kelių priežasčių:

• nėra  specialių  krizių  intervencijos  paslaugų  finansavimo  taisyklių  (nėra  normatyvų, 

bazinių kainų ir pan.);

• pagal dabartinius panašių paslaugų įkainius, paslaugos kaina skirtųsi priklausomai nuo 

įstaigos, kuriose būtų įkurtas krizių intervencijos centras: II lygio įstaigoje įkurtas krizių intervencijos 

centras galėtų teikti  paslaugas apie 4.557 Lt vienam atvejui, o III lygio įtaigoje – 6.339 Lt vienam 

atvejui (esant normatyviniai gydymo trukmei);

• reali  gydymo  trukmė  gali  labai  stipriai  skirtis  nuo  normatyvinės,  priklausomai  nuo 

krizių intervencijos centro specialistų darbo kokybės ir efektyvumo.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas priežastis, LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupei 

rekomenduojama nustatyti krizių intervencijos centrų paslaugų įkainius.

Taip  pat  paminėtinos  ir  kitos  finansavimo  tobulinimo  kryptis:  vienas  būdų  pakeisti  esamą 

finansavimo  tvarką  ir  tuo  pačiu  paskatinti  savivaldybes  vystyti  bendruomeninių  paslaugų  tinklą  – 

sukurti psichikos paciento krepšelį,  kuris „eitų“ paskui jį. Pacientui turėtų būti įstatymiškai suteikta 

pasirinkimo  galimybė  –  gauti  paslaugas  stacionarioje  įstaigoje  arba  bendruomenėje,  ir  tuo  pačiu 

„nusinešti“  į  pasirinktą  įstaigą  savo krepšelį.  Tai  sukurtų konkurencinę aplinką  ir  galėtų paskatinti 

savivaldybes  sukurti  patrauklią  alternatyvią  bendruomeninę  paslaugų  struktūrą,  užuot  stiprinus 

ekonomiškai neefektyvius ir žmogaus teisių neginančius stacionarių globos įstaigų teikiamų paslaugų 

monopolio mechanizmus.
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Svarbu pažymėti, kad Vakarų šalyse aukštus veiklos ir kokybės rodiklius sąlygoja integruota ir 

visapusiška  sveikatos  priežiūros  ir  socialinės  pagalbos  sistema.  Šios  sistemos  sukūrimas  leistų  ir 

Lietuvoje pasiekti gerų asmenų integravimosi į visuomenę rezultatų.
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2.5 Investavimo poreikis

Dienos centrų įkūrimo/plėtros investicijų poreikis 2007-2013 m.:

DIENOS CENTRŲ 
ĮKŪRIMAS/ PLĖTRA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IŠ VISO:

Statybos/ 
rekonstrukcijos, remonto 
darbai

0 6.485.132 0 5.177.135 0 0 0 11.662.267

Įranga ir baldai 0 3.156.456 0 2.104.304 0 0 0 5.260.760
Projektavimo darbai ir 
paslaugos

408.526 0 316.351 0 0 0 0 724.877

IŠ VISO: 408.526 9.641.588 316.351 7.281.439 0 0 0 17.647.904
Šaltinis: sudaryta autorių

Krizių intervencijos centrų įkūrimo investicijų poreikis 2007-2013 m.:

KRIZIŲ 
INTERVENCIJOS 
CENTRŲ ĮKŪRIMAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IŠ VISO:

Statybos/ rekonstrukcijos, 
remonto darbai

0 0 1.151.208 0 0 0 0 1.151.208

Įranga ir baldai 0 0 422.000 0 0 0 0 422.000
Projektavimo darbai ir 
paslaugos

0 335.592 0 0 0 0 0 335.592

IŠ VISO: 0 335.592 1.573.208 0 0 0 0 1.908.800
Šaltinis: sudaryta autorių

Ūmios psichiatrijos grandies stiprinimo investicijų poreikis 2007-2013 m.:
ŪMIOS 
PSICHIATRIJOS 
GRANDIES 
STIPRINIMAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IŠ VISO:

Statybos/ 
rekonstrukcijos, remonto 
darbai

0 0 7.626.000 0 0 0 0 7.626.000

Įranga ir baldai 0 0 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000
Projektavimo darbai ir 
paslaugos

0 474.000  0 0 0 0 474.000

IŠ VISO: 0 474.000 16.126.000 0 0 0 0 16.600.000
Šaltinis: sudaryta autorių
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Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimo infrastruktūros investicijų 

poreikis 2007-2013 m.:

VAIKŲ IR 
PAAUGLIŲ 
PSICHIKOS 
SVEIKATOS 
PRIEŽIŪRA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IŠ VISO:

Statybos/ 
rekonstrukcijos, 
remonto darbai

0 0 0 8.998.680 0 0 0 8.998.680

Įranga ir baldai 0 0 0 5.400.270 0 0 0 5.400.270
Projektavimo darbai 
ir paslaugos

0 0 559.320 0 0 0 0 559.320

IŠ VISO: 0 0 559.320 14.398.950 0 0 0 14.958.270
Šaltinis: sudaryta autorių

Teismo psichiatrijos investicijų poreikis 2007-2013 m.:

TEISMO 
PSICHIATRIJA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IŠ VISO:

Statybos/ 
rekonstrukcijos, 
remonto darbai

0 1.192.533 2.041.210 0 0 0 0 3.233.743

Įranga ir baldai 0 130.000 60.000 0 0 0 0 190.000
Projektavimo 
darbai ir paslaugos

226.362 0 0 0 0 0 0 226.362

Darbo užmokesčio 
fondo augimas

1.623.235 1.750.548 1.750.548 1.750.548 1.750.548 1.750.548 1.750.548 12.126.521

IŠ VISO: 1.849.597 3.073.081 3.851.758 1.750.548 1.750.548 1.750.548 1.750.548 15.776.626
Šaltinis: sudaryta autorių

Gerontopsichiatrijos grandies stiprinimo investicijų poreikis 2007-2013 m.:

GERONTO-
PSICHIATRIJA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IŠ VISO:

Statybos/ 
rekonstrukcijos 
darbai

0 0 0 0 15.798.074 0 0 15.798.074

Įranga ir baldai 0 0 0 0 14.782.497 0 0 14.782.497
Projektavimo 
darbai ir paslaugos

0 0 0 894.017 0 0 0 894.017

IŠ VISO: 0 0 0 894.017 30.580.571 0 0 31.474.588
Šaltinis: sudaryta autorių
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Bendrai  2007-2013  m.  prognozuojama,  kad  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugoms 

optimizuoti būtina skirti beveik 67 mln. Lt investicijų:

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IŠ VISO:
Bendrosios 
investicijos 2.258.123 13.524.261 22.426.637 24.324.954 32.331.119 1.750.548 1.750.548 98.366.189

Šaltinis: sudaryta autorių

Turint  omenyje,  kad  didelis  dėmesys  psichikos  sutrikimų  prevencijai  bei  ankstyvajai 

diagnostikai  turėtų  būti  skiriamas  bendruomeniniame  lygyje,  investicijos  į  psichikos  sveikatos 

priežiūros  paslaugų  optimizavimą  yra  žymiai  didesnis.  Kadangi  bendruomeninio  bei  visuomeninio 

lygio švietėjiška, propagandinė veiklos yra finansuojamos iš įvairių fondų, programų, savivaldybių bei 

apskričių  biudžetų,  dalis  yra  nevyriausybinių fondų veikla,  „minkštosios“ investicijos (TV ir  radijo 

programos, lankstinukai ir brošiūros, darbdavių švietimas ir kt.) nėra šios galimybių studijos objektas.
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3. Išvados ir rekomendacijos

Apibendrinant  galima  konstatuoti,  kad  turėtų  būti  vykdomos  programos  (atskirų  įstaigų, 

savivaldybių,  apskričių  ir  visos  šalies  mastu),  skirtos  nuo  psichikos  sutrikimų  kenčiančių  žmonių 

psichosocialinei  reabilitacijai,  reintegracijai,  užimtumui bei mokymui,  jų aplinkos,  būsto,  gyvenimo 

sąlygų  gerinimui.  Kiekvienoje  savivaldybėje  į  psichikos  sveikatos  apsaugos  bei  priežiūros  procesą 

turėtų  įsijungti  ne tik  psichikos  sveikatos  centrų  specialistai,  bet  ir  bendrosios praktikos  gydytojai, 

savivaldybių globos ir rūpybos skyriai, švietimo skyrių psichologinės tarnybos, policija, vaikų teisių 

apsaugos  tarnybos,  bažnyčia,  nevyriausybinės  organizacijos,  anoniminių  alkoholikų  klubai,  dienos 

centrai, socialinės paramos centrai ir kitos institucijos. Užtikrinti pasiektų rezultatų ilgalaikiškumą ir 

tęstinumą  galima  tik  kompleksiškai  vertinant  psichikos  sveikatos  problemas  ir  koordinuojant  visų 

susijusių institucijų veiklą.

Dėl  aukščiau  išvardintų  problemų  ir  jų  sprendimo  būtinumo  principinėmis  intervencijos  į 

psichikos sveikatos politiką sritimis laikytinos:

• finansavimo sistemos tobulinimas;

• įstatyminės bazės tobulinimas (įskaitant žmogaus teisių apsaugą);

• kryptingas tinkamų, pagrįstų ir būtinų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, 

jų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas, atsižvelgiant įgyventojų poreikius;

• žmogiškųjų išteklių plėtra ir jų kvalifikacijos tobulinimas;

• informacijos  teikimo,  konsultavimo,  rėmimo,  prevencijos,  gydymo  ir  reabilitacijos 

skatinimas;

• informacinių technologijų diegimas ir plėtra;

• psichikos sveikatos paslaugų ir vykdomos politikos tyrimas ir įvertinimas;

• tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimas.

Finansavimo  sistemos,  įstatyminės  bazės  tobulinimas,  informacijos  teikimo,  konsultavimo, 

rėmimo, prevencijos, gydymo ir reabilitacijos skatinimas, informacinių technologijų diegimas ir plėtra, 

psichikos  sveikatos  paslaugų  ir  vykdomos  politikos  tyrimas  ir  įvertinimas  bei  tarpsektorinio 

bendradarbiavimo  skatinimas  yra  LR  Sveikatos  apsaugos  ministerijos,  LR  Švietimo  ir  mokslo 

ministerijos,  LR  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  tarpžinybinių  komisijų  sprendimo 

kompetencija, todėl nebuvo detaliau analizuojami šioje galimybių studijoje. Rekomenduojama atkreipti 

ypatingą dėmesį į įstatyminės bazės tobulinimą, išspręsti paslaugų finansavimo klausimą.
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Šioje  galimybių  studijoje,  atsižvelgiant  į  sergamumo psichikos  ligomis  rodiklius,  gyventojų 

skaičių  atskirose geografinėse vietovėse,  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančių  įstaigų 

tinklą bei žmogiškuosius išteklius, buvo pasiūlyta plėtoti šias pagrindines psichikos sveikatos paslaugų 

infrastruktūros kryptis:

• Dienos centrų įkūrimas/plėtra;

• Krizių intervencijos centrų kūrimas/plėtra;

• Ūmios psichiatrijos grandies stiprinimas pagal ES standartus;

• Vaikų ir paauglį psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimas;

• Teismo psichiatrijos grandies stiprinimas;

• Gerontopsichiatrijos grandies tobulinimas.

Siekiant  nustatyti  tikslesnį  investicijų  poreikį,  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas 

teikiančių  įstaigų  buvo  prašyta  pateikti  informacijos  apie  turimus  žmogiškuosius,  finansinius, 

materialiuosius  išteklius.  Dėl  strateginio  mąstymo  stokos,  didelės  klausimyno  apimties  kai  kurios 

įstaigos  atsisakė  pateikti  prašytą  informaciją,  todėl  galimybių  studijoje  pateikiama  apibendrinta 

informacija  gali  būti  netiksli.  Priedų  pabaigoje  pateikiami  užpildyti  psichikos  sveikatos  priežiūros 

paslaugas tiekiančių įstaigų klausimynai.

Bendrosios investicijos nustatytoms prioritetinėms kryptims sudarytų apie 98,4 mln. Lt 2007-

2013  m.  laikotarpiu.  Turint  omenyje,  kad  didelis  dėmesys  psichikos  sutrikimų  prevencijai  bei 

ankstyvajai  diagnostikai  turėtų  būti  skiriamas  bendruomeniniame  lygyje,  investicijos  į  psichikos 

sveikatos  priežiūros  paslaugų  optimizavimą  yra  žymiai  didesnis.  Kadangi  bendruomeninio  bei 

visuomeninio lygio švietėjiška, propagandinė veiklos yra  finansuojamos iš įvairių fondų, programų, 

savivaldybių bei apskričių biudžetų, dalis yra nevyriausybinių fondų veikla, „minkštosios“ investicijos 

(TV ir  radijo  programos,  lankstinukai  ir  brošiūros,  darbdavių  švietimas  ir  kt.)  nėra  šios  galimybių 

studijos objektas.
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4. Priedai
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