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Lankstinukuose – apie psichinę sveikatą 
Genė DRUNGILIENĖ 
  
    Kretingos psichikos sveikatos centro (PSC) vadovė Teresė Ramanauskienė parengė septynis 
lankstinukus psichinės sveikatos temomis. Pasak gydytojos, reikia kuo daugiau šviesti žmones, 
suteikti jiems kuo daugiau informacijos apie psichikos ligas, kad žmonės nebijotų kreiptis į 
medikus. „Reikia keisti požiūrį, - sakė T.Ramanauskienė. – Apie psichikos ligas reikia kalbėti 
populiariai, kad žmogus susivoktų, kada jam ar jo artimam reikia kreiptis į medikus“. 
    PSC vadovė T.Ramanauskienė parengė lankstinukus apie šizofreniją, depresiją, nerimą, gėdą. 
Dar dviejuose lankstinukuose kalbama apie savižudybes. Viename jų – „Mitai apie savižudybę ir 
tikrovė“, kitame – dažniausiai užduodami klausimai šia tema ir pateikiami atsakymai. Tėvams 
skirtas lankstinukas apie narkotikus – ką jie, saugodami savo vaikus, turėtų apie tai žinoti. Viename 
lankstinukų aiškinama, kas yra psichikos sveikata.  
    Statistika negailestingai teigia, kad vienas iš penkių žmonių turi psichikos problemų. Dauguma 
pažįsta tokių žmonių - vienišų ir kenčiančių tyliai. Kad psichikos sveikata būtų gera, reikia žinoti, 
kas padeda atsipalaiduoti užgriuvus stresui, kaip vaduotis, kai žmogus jaučiasi esąs nelaimingas. 
Jeigu išbandyti visi iki tol gelbėję būdai, bet savijauta nesikeičia, reikia kreiptis į medikus.  
Dažniausiai pasitaikančios ligos yra šizofrenija, depresija ir nerimas.  
    Kai nerimas trunka ilgai, jis pradeda trukdyti ir darbinėje veikloje, ir asmeniniame gyvenime. 
Kuo anksčiau žmogus pradeda gydytis, tuo sėkmingesnis yra gydymas – dauguma pasveiksta. 
Depresija yra tokia pat liga kaip diabetas, aukštas kraujospūdis, tai yra liga, kuri kasdien alina 
sveikatą. Tačiau sergantieji dažniausiai mano tiesiog neturintys valios, o aplinkiniai laukia, kol toks 
žmogus suims save į rankas. Lankstinuke apie depresiją yra pateikti požymiai, kurių visuma leidžia 
įtarti, kad žmogus serga. Šizofrenija yra rimta psichikos liga, „dvasios skilimas“. Žmogus gali 
kliedėti, regėti haliucinacijas, jo emocijos – blankios. Tačiau šie simptomai gali pasireikšti ir 
sergant kitomis ligomis, todėl reikia specialisto pagalbos. kai kurie sergančiųjų šia liga gali būti 
agresyvūs.  
    Psichikos ligas dažnai lydi gėda kam nors pasisakyti apie savo negalę, gėda, kas nors supras, kad 
žmogus yra psichikos ligonis. Todėl svarbu, kad tokius asmenis suptų supratingi ir atjaučiantys 
artimieji. Jausdamas gėdą, žmogus gali nesikreipti į medikus. Ligoniams nugalėti gėdą gali padėti ir 
bendruomenė. Tam aplinka turi žinoti, kas yra psichikos sutrikimai, bendruomenė turi parodyti 
suvokianti, kad psichikos sveikata yra viena iš bendrosios sveikatos dalių. Pagaliau – reikia išmokti, 
kaip elgtis su sergančiu žmogumi. Ne vienas artimųjų dažnai jaučiasi sutrikęs ir šalinasi sergančiojo 
vien todėl, kad nežino, kaip su juo elgtis, kas yra psichikos liga.  
    Mūsų šalyje ypač svarbu suvokti, kodėl žmonės žudosi, kaip padėti žmogui, prabilusiam apie 
pasitraukimą iš gyvenimo, nes Lietuvoje žudosi labai daug žmonių. Statistikos duomenimis, mūsų 
šalyje kasmet iš gyvenimo savo noru pasitraukia arti dviejų tūkstančių žmonių, o bando – dešimt 
kartų daugiau. Kretingoje šis rodiklis yra didžiausias Klaipėdos apskrityje.  
    Dažniausiai žmonės, pasitraukusieji iš gyvenimo, kada nors jau buvo bandę tai padaryti. Prieš 
pasirinkdami mirtį, savižudžiai dažniausiai pradeda apie ją kalbėti. Susirūpinti verčia ir nuolat 
kartojami žodžiai apie bejėgiškumą, beviltiškumą, ypač paaugliams ima atrodyti, kad jie niekam 
tikę, kad yra nevykėliai. Išgirdus tokias kalbas, reikia išlikti ramiam, išklausyti, parodyti dėmesį. 
Svarbu – pasitelkti į pagalbą kitus, įtikinti kreiptis pas specialistus.  
Blaivybė tarp 15-19 metų jaunuolių yra nepopuliari. Apie 50-70 proc. trylikamečių ir jaunesnių yra 
gėrę alkoholio, 15,5 proc. moksleivių vartoja narkotikus, 40 proc. moksleivių rūko.  
Apie 20 proc. narkomanų ir alkoholikų tokiai tapo dėl to, kad jų tėvai buvo alkoholikai. Tačiau 
priklausomi žmonės gali tapti ir dėl psichologinių priežasčių, šeimos įtakos.  



    Tėvai, kurie rūpinasi savo atžalomis, nemažai informacijos ras lankstinuke „Ką turėtų žinoti tėvai 
apie narkotikus“. Pateikiama informacija apie tai, kada galima įtarti vaiką vartojant kvaišalus, ką 
turėtų daryti tėvai, kaip su vaikais kalbėti, elgtis.  
    Visuose lankstinukuose pateikti kontaktiniai telefonai ir adresai įstaigų, kurios suteiks pagalbą, 
konsultuos. Lankstinukai yra nemokami, juos galima gauti visuose mūsų rajono Pirminiuose 
sveikatos priežiūros centruose, PSC. 


