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Kretingos psichikos sveikatos centrui (PSC), baigiantis metams, pradėjo vadovauti Teresė 
Ramanauskienė. Ji yra Lietuvos psichiatrų asociacijos Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkė, 
Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų asociacijos valdybos narė.  
T.Ramanauskienė yra gydytoja, dirbusi ir gyvenanti Klaipėdoje, tačiau kilusi iš Leliūnų, Salantuose 
baigusi mokyklą. 
Iki šiol T.Ramanauskienė dirbo Klaipėdoje – vadovavo analogiškam centrui, kuriame per metus 
apsilanko apie 36 tūkstančiai pacientų. Ji buvo šio centro Klaipėdoje įkūrimo iniciatorė. Klaipėdos 
PSC šalyje buvo laikomas pavyzdiniu centru, kurio vadovė niekada nesulaukė priekaištų dėl savo 
darbo. Todėl T.Ramanauskienė buvo nustebusi, kai ji, pavyzdinio centro įkūrėja, viešojo 
administravimo magistrė nebelaimėjo konkurso vadovo vietai užimti. Gydytojos nuomone, 
terminuota darbo sutartis, pagal kurią ji dirbo, yra paranki keisti vadovą.  
T.Ramanauskienė yra vaikų ir paauglių psichiatrė, dirbusi ir vaikų neurologe. Ji turi 21 metų, iš 
kurių 18 dirbo psichoneurologiniame dispanseryje, darbo patirtį. Gydytojos žodžiais, tai yra sunkus 
darbas, nes tenka dirbti su visa šeima – ilgai ir kantriai.  
Pripažinta specialistė ryžosi tapti administratore, nes jos darbo patirtis rodė, kad šioje sistemoje 
būtinos pertvarkos, kurias gali įgyvendinti ne gydytojas, o įstaigos vadovas.  
Pradėjusi dirbti centro vadove, T.Ramanauskienė pasiekė, kad vaikų tarnybai būtų suteiktas 
prioritetas.  
T.Ramanauskienė yra trijų vaikų motina. Vyriausiasis gydytojų šeimos sūnus yra neįgalus nuo 
gimimo, todėl T.Ramanauskienė ne tik kaip medikė, bet ir kaip motina gerai žino, ką reiškia tokia 
lemtis šeimai, ji gerai supranta šeimas, ištiktas panašaus likimo. Jauniausias centro vadovės sūnus 
yra dvyliktokas, o vidurinysis – kariškis, atliekantis misiją Afganistane.  
Rengdamasi vadovauti Kretingos PSC, T.Ramanauskienė aiškinosi, kokia psichinės sveikatos 
situacija yra rajone. Psichiatrė neslėpė buvusi pašiurpusi nuo savižudybių skaičiaus - Kretingos 
rajonas pagal savižudybių skaičių pirmauja Klaipėdos apskrityje, todėl pirmiausiai parengė trijų 
metų savižudybių prevencijos programą „Praktiniai psichologinių krizių ir savižudybių prevencijos, 
intervencijos, postvencijos aspektai“, kuri jau pradėta įgyvendinti. Pirmajame seminare, surengtame 
įgyvendinant programą, seniūnijų, Socialinių paslaugų centro darbuotojai bei felčerinių punktų 
slaugytojos mokėsi dirbti su asmenimis, linkusiais į savižudybę, jų artimaisiais.   
Gydytojai dirbant Klaipėdoje, buvo apklausta pustrečio tūkstančio moksleivių, kurių pusė pasirodė 
turintys polinkį į depresiją, septyni procentai apklaustųjų buvo bandę žudytis, o 15 proc. – galvojo 
apie savižudybę. Taigi savižudybių prevencija turi pasiekti ne tik suaugusiuosius, bet ir 
nepilnamečius. 
Taip pat jau vykdoma narkomanijos prevencijos programa. Baigiantis lapkričiui, buvo surengtas 
seminaras-apskrito stalo diskusija „Narkomanija, ŽIV/AIDS: problemos ir pagrįsti sprendimai“.  
T.Ramanauskienė baigia rengti leidinį tėvams, kuriame aiškinama apie narkomaniją – jos 
problemas ir prevenciją. Centro vadovė yra parengusi šešis lankstinukus apie įvairias psichines 
ligas, kaip šizofreniją, depresiją, apie savižudybes. Šie leidiniai platinami centre, jie dalijami 
medicinos punktuose, seniūnijose.  
Kretingos psichikos sveikatos centras pakeitė darbo laiką. Nors nebedirba šeštadieniais, bet 
šiokiadieniais dirba ilgiau – nuo 8 val. iki 19 val. Pradėjusi vadovauti Kretingos PSC, 
T.Ramanauskienė nedelsiant kreipėsi į Valstybinę akreditacijos tarnybą dėl licencijos teikti vaikų ir 
paauglių psichiatro paslaugas. Šias paslaugas teikia pati direktorė T.Ramanauskienė, turinti vaikų ir 
paauglių psichiatrės licenciją ir ilgametę šio darbo patirtį. Registruotis konsultacijoms telefonu 
79055. 
Psichikos sveikatos centrui vadovauja pripažinimą pelniusi gydytoja vaikų ir paauglių  psichiatrė 
Teresė Ramanauskienė, turinti 21 metų darbo patirtį.  


