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LIETUVOS SUTRIKUSIOS
PSICHIKOS ŽMONIŲ
GLOBOS BENDRIJOS
ŽURNALAS

Psichikos sveikatos žinių olimpiada
praplėtė visuomenės žinias
Skaitykite 6 p.

Šakiečiai kalėdinę nuotaiką kūrė
rengdamiesi šventiniam vaidinimui
Skaitykite 9 p.

Tarptautinę žmonių su negalia dieną
paminėjo netradiciniu renginiu
Skaitykite 14 p.

Mielieji,
pragyvenome dar vienus nelengvus metus. Koronaviruso pandemija ir toliau
sėja nerimą, atskirtį, baimę dėl ateities.
Vis dėlto 2021-ieji atnešė mums ir gerų
dalykų. Pasiskiepiję, laikydamiesi saugumo reikalavimų, žmonės vėl galėjo
lankytis bendrijose, tęsti gražias, prasmingas veiklas. Atsirado daugiau tikėjimo ir vilties, gyvo tarpusavio bendravimo, kuris žmogui reikalingas it oras.
Gražiausias metų šventes – šv. Kalėdas ir Naujuosius metus – pasitinkame vis dar slegiami
nežinomybės, su skirtingomis nuotaikomis. Tačiau ta proga
nesinorėtų kalbėti apie neigiamus dalykus – tikėkime, jog
šv. Kalėdų dvasia atneš į mūsų namus bei širdis daugiau šviesos, ramybės, tikrumo.
Su šventėmis, mieli bendrijos nariai, taip pat visi, dirbantys
su psichikos negalią turinčiais žmonėmis. Sveikatos, stiprybės, vilties, naujų, prasmingų darbų. Būkite laimingi.
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos vadovas
Vaidotas Nikžentaitis
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Geresnė psichikos sveikata –
bendras valstybės ir nevyriausybinių organizacijų tikslas
Vilniuje vykusiame Psichikos sveikatos forume 2021 ministrai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai pasirašė susitarimą stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir didinti
raštingumą psichikos sveikatos srityje. Sveikatos apsaugos
ministerijos (SAM) organizuotame renginyje vykusi diskusija patvirtino – psichikos sveikata yra neatskiriama asmens ir
visuomenės sveikatos dalis, svarbi kiekvieno žmogaus kokybiškam kasdieniam gyvenimui ir bendrai gerovei kurti.

„Su psichikos sunkumais bent
kartą gyvenime susiduriame kiekvienas,“ – įžanginiame pranešime
teigė psichologė–psichoterapeutė
Sue Baker ir pristatė Jungtinėje
Karalystėje sėkmingai įgyvendintą
ilgalaikę kampaniją, skirtą mažinti gyventojų stigmines nuostatas į
psichikos sveikatą ir didinti psichologinės sveikatos raštingumą.
Ilgametę patirtį sukaupusi
ekspertė pabrėžė, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties
kiekvienas iš mūsų gali atsidurti
sudėtingoje situacijoje ir padrąsino bendraujant vieniems su
kitais nebijoti kalbėtis apie savijautą, atkreipė dėmesį į tai, kas
pokalbyje yra itin svarbu: „Du
kartus paklausti, kaip kitas jaučiasi. Išklausyti nemoralizuojant.
Būti maloniam ir empatiškam.“
Vyriausybės strateginės analizės centro ir Paramos vaikams
centro atstovų pranešimuose dalytasi apie psichikos sveikatos
raštingumo svarbą tarp jaunimo,
vaikų ir tėvų – ši sritis tapo dar aktualesnė pandemijos laikotarpiu.

Pasak pranešėjų, žinių ir įgūdžių, susijusių su tinkamu rūpinimusi psichikos sveikata, poreikis
yra didelis tiek vaikams, tiek suaugusiems, todėl apie tai turime
kalbėti garsiai ir plačiai mūsų visuomenėje.
Mirolanda Trakumaitė pristatė
psichikos sveikatos raštingumo
iššūkius, su kuriais dažniausiai
susiduria darbuotojai ir darbdaviai, kalbėjo, kodėl savijautos
darbo vietoje aspektai yra svarbūs ne tik sveikatai, bet ir produktyvumui.
Kristina Čiuželienė, Sidabrinės
linijos, kuri teikia emocinę paramą ir skatina vyresnio amžiaus
žmonių savanorystę, atstovė kalbėjo apie psichikos sveikatos raštingumo poreikius ir galimybės,
iš arti vertindama kasdienes situacijas ir geruosius pavyzdžius.
Forumą vainikavo susitarimas,
kurį pasirašė kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo,
mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos ministrai, nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koali-

cijos „Psichikos sveikata – 2030“,
NVO vaikams konfederacijos,
Lietuvos verslo konfederacijos,
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Nacionalinės kūrybinių ir
kultūrinių industrijų asociacijos,
Nacionalinės trečiojo amžiaus
universitetų asociacijos atstovai.
Šiuo bendru įsipareigojimu siekiama padėti kuo didesnei visuomenės daliai turėti daugiau žinių,
įgūdžių ir teigiamas nuostatas
psichikos sveikatos atžvilgiu, mažinti stigmą savęs ir kitų žmonių
atžvilgiu. Taip pat sudaryti sąlygas
palankiau vertinti emocinę paramą, psichologinę pagalbą bei kitas
asmens ar visuomenės psichikos
sveikatos stiprinimui skirtas iniciatyvas ar paslaugas.
Tikimasi, kad SAM lyderyste inicijuoti ilgalaikiai veiksmai
skirtinguose sektoriuose padės
spręsti daug metų besitęsiančias psichikos sveikatos problemas, tiesiogiai susijusias ne tik
su sveikatos, bet ir socialiniais,
švietimo, net ekonominiais stebėsenos duomenimis.
Susitarimo veiksmus numatyta
įgyvendinti iki 2030 m., o sėkmė
bus vertinama rodikliais, susijusiais su mokinių, per 2 mėnesius
nė karto nepatyrusių patyčių,
didėjančia dalimi; gyventojų stigminių nuostatų į psichikos sveikatą mažėjimu; kitais žmonėmis
labiau pasitikinčių nei nepasitikinčių žmonių dalies augimu; socialinio kapitalo indekso didėjimu ir
mirtingumo dėl savižudybių mažėjimu. Susitarimo įgyvendinimo
stebėseną vykdys ir prie SAM
visuomeniniais pagrindais veiksianti Psichikos sveikatos taryba,
kurią sudarys susitarimą pasirašiusiųjų šalių deleguoti atstovai.
Gera psichikos sveikata leidžia
kiekvienam patirti ir išgyventi
įvairius jausmus: būti savimi tarp
kitų, išreikšti save, daryti sprendimus bei už juos atsakyti. Tai –
neatsiejama kokybiško gyvenimo
sąlyga. Būti raštingam šioje srityje reiškia žinoti, kaip rūpintis
savo psichikos sveikata, mokėti
sumažinti rizikas atsiradus sunkumams, gebėti padėti sau ar
kitam bei atpažinti, kada reikia
kreiptis profesionalios pagalbos.
SAM informacija
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Mokė viešojo transporto kontrolierius, kaip elgtis
su skirtingas negalias turinčiais žmonėmis
LINA JAKUBAUSKIENĖ
Žmonių su negalia organizacijos Vilniaus Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriams surengė mokymus. Organizacijų atstovai pristatė skirtingas negalias, kalbėjo, kaip bendrauti, kaip elgtis su klausos, regos, judėjimo,
intelekto ar psichikos negalią turinčiais žmonėmis, taip pat
išklausė kontrolierių pastebėjimus bei pageidavimus.

mo. Kiti žmonės nesiorientuoja
laike, pamiršta, kad reikia pasipildyti Vilniečio kortelę ar pasiimti
dokumentus. Būkim sąžiningi ir
pripažinkim: tai pasitaiko kiekvienam iš mūsų, ką kalbėti apie sunkią negalią turinčius asmenis“, –
dėstė VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos vadovė.

Konfliktai – dažni

Žmonės su psichikos
negalia problemų
patiria daugiausia
Bene daugiausia diskusijų sukėlė Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos VšĮ
Pagalbos ir informacijos šeimai
tarnybos direktorės Algės Nariūnienės pasisakymas.
„Mūsų žmonių negalia specifinė
tuo, jog iš pažiūros jie nesiskiria
nuo aplinkinių. Tarp mūsiškių yra
labai motyvuotų žmonių, kurie geria vaistus, dirba, mokosi, sukuria
šeimas. Deja, jie sudaro nedidelį
procentą turinčiųjų psichikos negalią. Mūsų tarnybos lankytojams
dažniausiai diagnozuota šizofrenija, taip pat – gretutinės ligos dėl
nuolatinio vaistų vartojimo. Šizofrenija – sunki, progresuojanti
psichikos liga, kuri trukdo aiškiai
mąstyti, suvokti realybę, valdyti
emocijas, priimti sprendimus. Ja
sergantys žmonės patiria kliedesius, haliucinacijas, girdi balsus,
kurie įsakinėja, įžeidinėja, komentuoja elgesį. Kartais tenka išgirsti
iš aplinkinių – ką su tokiu žmogum
kalbėti, jis šnekasi su kosmosu...
Net naudodami medikamentus,
turintieji psichikos negalią patiria
įvairias situacijas, kurios jiems sukelia pyktį, agresiją ar suicidines
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mintis. Mūsų žmonės mėnesių
mėnesiais gydosi psichiatrijos
klinikose, o padariusieji nusikaltimą – ilgus metus Rokiškio psichiatrinės ligoninės skyriuose“, – pabrėžė A. Nariūnienė.
Jos teigimu, esama ir kitokių
psichikos sutrikimų, bet VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyboje dirbama su sunkiausia, problemiškiausia sergančiųjų dalimi.
„Vilniaus mieste yra apie 4 tūkst.
tokių asmenų. Bendraujame su
jais, sužinome, kas jiems trukdo
gyventi. Dauguma žmonių su psichikos negalia naudojasi viešuoju
transportu, nes vairuotojo pažymėjimą įgyti praktiškai neturi galimybių. Čia ir prasideda didžiausios
problemos. Tenka bendrauti su
kitų žmonių su negalia organizacijų vadovais ir visada įsitikinu, kad
daugiausia nesusipratimų viešajame transporte patiria mūsų žmonės“, – sakė A. Nariūniene.
Pasak jos, šizofrenija kiekvienam pasireiškia skirtingai, todėl
ir ja sergantis žmogus gali elgtis
savaip. „Kiekvieno reakcija į viešojo transporto kontrolierius gali
būti skirtinga. Vienus sukausto
baimė ir išgąstis, jiems nutirpsta rankos ir kojos – kad ir ko jo
beklaustumėte, žmogus negalės
nieko atsakyti, parodyti Vilniečio
kortelės ar neįgaliojo pažymėji-

A. Nariūnienė sakė, jog per ilgus
jos darbo metus pasitaikė įvairiausių situacijų, susijusių su konfliktais
viešajame transporte: „Dauguma
viešojo transporto vairuotojų pažįsta merginą, kuri autobuse šoka,
dainuoja, kvatoja. Keista, bet tokiam asmeniui kontrolieriai nuolat
skiria baudas. Pamačiusi kontrolierius, mergina meta neįgaliojo
pažymėjimą ant grindų, pradeda
nerišliai kalbėti, bėgti. Kai ją sulaiko, problemą tenka spręsti mums –
skambinu į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, jos darbuotojai atveža
merginos neįgaliojo pažymėjimą
į tarnybą. Nesyk kreipiausi į SĮ
„Susisiekimo paslaugas“ atstovus
piktindamasi – kaip galima nuolat
bausti žmogų, kuris turi akivaizdžių
problemų? Juk svarbiausia mums
visiems turėtų būti ne instrukcijos,
įstatymai, o žmogiškumas“.
Pasak A. Nariūnienės, žmogaus
su psichikos negalia nieku gyvu
negalima užsipulti, kalbėti su juo
piktai. „Jei žmogus nepateikia Vilniečio kortelės, visada paklauskite – galbūt jis turi kokį nors kitą
dokumentą? Niekada neprašykite
neįgaliojo pažymėjimo – net turėdamas dažnas mūsiškis jo neparodys. Net jei neįgaliojo pažymėjimą
žmogus ir pateiks, ten nebus parašyta, kad jis turi psichikos negalią.
Venkite žiūrėti mūsiškiams tiesiai į
akis, nes jie pradės jas dangstytis –
krepšiu ar striuke. Mūsų žmonės
gali būti basomis kojomis, bet su
kailiniais, pusnuogiai ir panašiai.
Labai prašau – jei pastebite, kad
žmogus elgiasi neadekvačiai, būkite jautrūs. Net nuvesti į kontrolierių autobusiuką mūsiškiai gali nieko nekalbėti, nerodyti dokumentų.

Kartą vieną mūsiškę kontrolieriai
autobusiuke išlaikė net keturias
valandas, bet ji vis viena nepateikė dokumentų. Tik atvažiavęs
tėvas merginą pasiėmė namo.
Po tokių atvejų labai suprastėja
mūsų žmonių psichikos sveikata,
jiems tenka ilgai gydytis“, – teigė
VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai
tarnybos direktorė.
Anot jos, didelė problema – ir
labai mažos žmonių su psichikos
negalia gaunamos išmokos. Psichikos ligos žmones užklumpa labai
ankstyvame amžiuje, jie nespėja
sukaupti darbo stažo, todėl dažnas gauna vos 150 eurų per mėnesį. „Pasitaiko, kad mūsų žmonės
pamiršta sumokėti jiems skirtas
baudas. Kai jų administravimas
perduodamas antstoliams, būna
susikaupusios didžiulės sumos. Pas
mus lankosi žmonės, kurių įsiskolinimai jau sudaro keletą tūkstančių.
Kaip jiems išgyventi? Dėl skolų praradę paskutinius gyvenamuosius
būstus, žmonės su psichikos negalia patenka į Nakvynės namus,
žudosi. Tai – didžiulė problema“, –
kalbėjo A. Nariūnienė.
Jos teigimu, turintieji psichikos
negalią neretai neprisimena, kad
jiems buvo išrašyti protokolai už
važiavimą viešuoju transportu be
bilieto. „Būtų puiku, jei, prieš perduodant bylas antstoliams, jie dar
kartą būtų perspėjami raštu, kad
jiems skirta bauda. Buvo atvejų,
kai apie baudas sužinojome laiku,
spėjome sumokėti. Vis dėlto negalime pažinti ir kontroliuoti visų
4 tūkst. psichikos negalią turinčių
žmonių. Su Vilniaus miesto policijos komisariatu turime sudarę
sutartis, kad paskambintų mums,
jei sulaikomas psichikos negalią
turintis žmogus. Randame su po-

licininkais bendrą kalbą, jie į mus
kreipiasi, bendradarbiaujame. Visais įmanomais būdais stengiamės, kad mūsų žmonės neprisikauptų finansinių įsiskolinimų, nes
tokiais atvejais pasekmės būna itin
skaudžios“, – teigė A. Nariūnienė.

Siūlė įvairias išeitis
A. Nariūnienė sakė, jog jau nuo
pavasario VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba kalbasi su
Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, kad žmonės su proto ar
psichikos negalia galėtų viešuoju
transportu važinėti nemokamai,
arba, tarkim, už 10 eurų per metus, kaip važinėja pradinukai. „Atsiranda vis daugiau visuomenės
grupių, kurios viešuoju transportu
naudojasi nemokamai. Mūsiškiai,
kuriems ypač sunku pragyventi
bei orientuotis viešajame transporte, turi kaskart žymėti Vilniečio kortelę. Jiems tai yra didelė
problema. Deja, šis klausimas kol
kas nesprendžiamas“, – kalbėjo
VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė.
Ji priminė, jog dažniausiai
žmonėms su psichikos negalia
nustatomas nuo 15 iki 40 proc.
darbingumas. Kontrolierių teigimu, jiems kartais būna sunku
suprasti, ar žmogus turi negalią
ar jos neturi, todėl kiekvienas,
besinaudojantis viešuoju transportu, turėtų pasirūpinti savimi
arba turėti palydovą.
Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovės Gintos Žemaitaitytės teigimu, kiekvienas žmogus,
taip pat – turintis negalią, turi teisę
į savarankiškumą. „Lydėti jį reikia
tik tada, jei nepritaikyta aplinka.
Gaila, bet visuomenė vis dar nepa-

sirengusi priimti žmonių, turinčių
skirtingas negalias. Visur žmonės
su negalia skatinami gyventi savarankiškai, kad ir minimaliai, bet
pasirūpinti savimi. Svarbu, kad
aplinka juos priimtų. Gaila, bet
iš kontrolierių girdžiu, neva atsakomybę už šiuos žmones reikėtų
perkelti ant šeimų, organizacijų ir
panašiai. Ne visi žmonės gyvena
šeimose, todėl svarbu atskirti turinčiuosius negalią iš visumos –
pagal tai, kaip elgiasi, kaip apsirengę, kaip kalba. Būtent todėl ir
rengiame mokymus, kad kontrolieriai gebėtų atpažinti ir padėti.
Mes, turintieji negalią, norime gyventi kaip įmanoma savarankiškiau, aplinka tam turi būti pasirengusi“, – sakė G. Žemaitaitytė.
Pasak kontrolierių atstovų, jie į
kiekvieną situaciją stengiasi reaguoti individualiai, geranoriškai atsižvelgti į negalią. Pirmiausia žmonės paraginami nusipirkti bilietus,
baudžiami tik piktybiniai pažeidėjai. A. Nariūnienės teigimu, didelė problema tai, jog jau kurį laiką
viešojo transporto bilietais autobusuose ir troleibusuose neprekiaujama, todėl žmonės transporto priemonėje jų įsigyti negali. Be to, vis
dar trūksta spaudos kioskų, vietų,
kur būtų galima pasipildyti Vilniečio
kortelę. Kontrolierių atstovų teigimu, bilietų viešojo transporto priemonių vairuotojai nepardavinėja
laikinai, tai susiję su koronavirusu,
pandemine situacija.
G. Žemaitaitytės teigimu, žmonių su negalia organizacijų atstovų susitikimo su kontrolieriais
tikslas – supažindinti su skirtingomis negaliomis, atkreipti dėmesį į
jas. „Mūsų lūkesčiai: kontrolieriai
turėtų elgtis taip, kad sukeltų kuo
mažesnį stresą vieną ar kitą negalią turintiems žmonėms. Žinome ne vieną atvejį, kaip kontrolieriai padėjo negalią turintiems
žmonėms – patekti į autobusą,
pasižymėti bilietą, kurio jie pasižymėti nespėjo. Labai svarbu, kad
kontrolierių tikslas nebūtų bausti
žmogų, jei iš šalies matoma, jog
jis – kitoks“, – sakė LŽNS atstovė.
„Mylėkime vieni kitus, padėkime tiems, kuriems labiausiai reikia
pagalbos, nuo visų negalių nesate
nė vienas apsaugotas“, – mokymų
dalyviams priminė A. Nariūnienė.
Autorės nuotraukos
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Psichikos sveikatos žinių olimpiada
praplėtė visuomenės žinias

LINA JAKUBAUSKIENĖ
Lietuvoje jau tradiciškai organizuojamas Atviros psichiatrijos mėnuo. Jis prasideda rugsėjo 10–ąj, kai minima Pasaulinė
savižudybių prevencijos diena, ir baigiasi spalio 10–ąją – Pasaulinės psichikos sveikatos dieną. Kasmet ta proga šalyje
vyksta daug įvairių renginių, kuriuos organizuoja psichiatrijos ligoninės, psichikos sveikatos centrai, miestų ir rajonų visuomenės sveikatos biurai ir nevyriausybinės organizacijos.

Idėja – pasitikrinti žinas asociacijoms. Džiaugiamės saviŠiais metais Psichikos sveikatos vadybos asociacija kartu su
partneriais – Valstybiniu psichikos sveikatos centru, Sveikatos
apsaugos ministerija ir LRT laida
„Kas ir kodėl?“ – pakvietė visuomenę į Psichikos sveikatos žinių
olimpiadą.
„Idėja surengti psichikos sveikatos žinių pasitikrinimo olimpiadą kilo Vilnias miesto psichikos
sveikatos centro vadovui Martynui Marcinkevičiui. Kaip žinia, 2020–aisiais neįvyko Tokijo
olimpinės žaidynės, nusprendėme solidarizuotis su jų rengėjais.
Formatas pasirodė įdomus, ėmėmės darbo“, – pasakoja Vilniaus
miesto psichikos sveikatos centro ryšių su visuomene specialistė Janina Utkuvienė.
Jos teigimu, organizatorių tikslas buvo pasiekti kuo įvairesnius
visuomenės sluoksnius, kad jie ne
tik įgytų naujų žinių, bet ir gebėtų
jas pritaikyti savo aplinkoje. „Išplatinome žinią Visuomenės sveikatos biurams, pakvietėme aktyviai
įsitraukti į siūlomą veiklą, prašėme paskleisti žinią apie olimpiadą
savivaldybėms, jose veikiančioms
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valdybėmis, kurios mielai sutiko
prisidėti“, – dėsto J. Utkuvienė.
Rengtis Psichikos sveikatos
žinių olimpiadai organizatoriai
pradėjo dar vasarą. „Pradėjome galvoti klausimus, rinkomės
formą, kaip juos pateikti, kaip
apipavidalinti. Kvietėme burtis
norinčiųjų dalyvauti grupeles,
registruotis dalyvauti olimpiadoje. Užsiregistravo nemažai, ne visiems pavyko dalyvauti – galbūt
kai kam sutrukdė ligos ar kitos
aplinkybės“, – sako pašnekovė.

Klausimai – įdomūs ir
kruopščiai parinkti
Olimpiados rengėjai klausimams
pateikti pasirinko ir „Kahoot“ internetinį įrankį. Psichikos sveikatos
olimpiados organizatoriams išsiųsti
specializuoti, su psichikos sveikata
susiję klausimai ir atsakymai bei
prizai nugalėtojams.
Pasak J. Utkuvienės, klausimams parengti sutelktos nemenkos pajėgos, čia dalyvavo Vilniaus
miesto psichikos sveikatos centro
psichiatrai, psichologai, socialiniai
darbuotojai, ergoterapeutai. Iš
viso parengta daugiau kaip šimtas
klausimų – tiek susijusių su psichiatrijos istorija, kultūra, tiek ir
apie psichikos sutrikimus ar įvairias priklausomybės. Daug dėmesio skirta jaunimo švietimui apie
įvairias priklausomybes, jų įtaką
psichikos sveikatai. Būta klausimų apie nikotiną, elektronines cigaretes ir panašiai, taip pat – apie
vaikų bei paauglių priklausomybę
nuo išmaniųjų įrenginių, apie laiką, praleidžiamą prie ekranų. Šie
klausimai – ne tik pažintiniai, bet
ir didaktiniai, pamokantys, aktualūs jaunų žmonių gyvenime.
Vyresnio amžiaus žmonės olimpiadoje mielai dalyvavo gyvai –
biuruose, bibliotekose. „Mūsų
principas buvo olimpinis – svarbu
dalyvauti, o ne laimėti. Dalyviams
nebuvo jokio spaudimo, greičio
reikalavimų, viskas vyko lengva
forma, pajuokaujant. Klausimai
buvo su keturiais galimais atsakymais, iš kurių vienas – teisingas,
o kiti linksmi ar klaidinantys“, –
dėsto J. Utkuvienė.

Organizatoriai prašė, kad kai
kuriuos klausimus rengėjai dalyviams paaiškintų – tokiu būdu
siekta praplėsti žmonių žinias
psichikos sveikatos srityje.
Psichikos sveikatos žinių olimpiadoje negalėjo dalyvauti gydytojai psichiatrai, psichologai,
taip pat vyresnių kursų medicinos
studentai. „Galiu pasidžiaugti,
kad Psichikos sveikatos olimpiada
buvo populiari tarp įvairių amžiaus
grupių žmonių. Olimpiadoje noriai
dalyvavo socialiniai darbuotojai,
buvo kelios pacientų grupelės,
mielai įsitraukė „Sidabrinė linija“,
nemažai mokyklų. Aktyvumu pasižymėjo Kauno rajonas, Elektrėnai, Ignalina, Kelmė, Rokiškis“, –
vardija J. Utkuvienė.
Psichikos sveikatos vadybos
asociacijos vadovas psichiatras
Martynas Marcinkevičius pasidžiaugė, kad pasirinktas formatas – olimpiada – pasiteisino ir net
pranoko lūkesčius: „Labiausiai
stengėmės į olimpiadą kuo aktyviau įtraukti jaunimą. Įvyko 57
seansai, kuriuose dalyvavo 473
dalyviai. Kitą medžiagą išsiuntėme organizatoriams, jie renginius
vedė gyvai. Paraiškų dalyvauti
olimpiadoje sulaukėme iš visos
šalies: tai ir vyresnių klasių moksleivių, ir senjorų, ir darbo kolektyvuose susibūrusios komandos.
Viso – gyvai ir „Kahoot‘o“ programėlės pagalba – olimpiadoje dalyvavo daugiau nei 1000 dalyvių“.

Geriausieji –
finaliniame renginyje
Geriausiai skirtinguose regionuose pasirodę olimpiados dalyviai pakviesti į finalinį renginį,
vykusį Vilniaus miesto pichikos
sveikatos centre. „Atvyko patys
aktyviausieji, stipriausieji. Būta
ir tokių, kurie atvykti į sostinę
nesiryžo – galbūt išgąsdino sparčiau plintantis koronavirusas ar
sutrukdė kitos aplinkybės. Finalinį renginį vedė Vilniaus miesto
Psichikos sveikatos centro direktorius M. Marcinkevičius – jis išsamiai, pajuokaudamas pristatė
bei paaiškino finalo dalyviams
kiekvieną pateikiamą klausimą,
o vėliau ir teisingą atsakymą“, –
dėsto J. Utkuvienė.

Keturios finalininkės – Vitalija
Mockienė ir Gražina Vinciūnė iš
Kauno, Aurelija Vuicik iš Garliavos
ir Jolita Sidabrienė iš Rokiškio –
turės galimybę savo žinias išbandyti televizijos žaidime „Kas ir kodėl?“. Tarp moksleivių šauniausiai
pasirodė Klaipėdos licėjaus gimnazistas Aleksej Petrakov.

Kitąmet tikisi
daugiau dalyvių

Pasak jos, į specialistų finalo
dalyviams parengtus klausimus
atsakyti nebuvo paprasta, tad šalia pergalingų džiaugsmo šūksnių
netrūko ir nusivylimo atodūsių.
„Finaliniame renginyje klausimai
buvo labai sudėtingi ir klastingi.
Kai kam teko paspėlioti – nė vienas dalyvis nežinojo atsakymų į
visus klausimus. Puiku, jog visi
finalo dalyviai pademonstravo
geras psichikos sveikatos žinias,
o svarbiausia – visus lydėjo puiki
nuotaika“, – teigia pašnekovė.
Visi finalo dalyviai ir juos atlydėję asmenys buvo apdovanoti vertingais prizais ir specialiai
olimpiadai sukurtais marškinėliais su Atviros psichiatrijos mėnesio simboliais ir užrašu „Draugaukim“ – jis nusako tęstinumą,
ryšį ir bendrystę. Gražius prizus
finalo dalyviams įsteigė Sveikatos apsaugos ministerijos Europos paramos skyrius bei TV laida
„Kas ir kodėl?“.

Pasak J. Utkuvienės, geros idėjos visada plinta, tad olimpiados
sumanytojai ir rengėjai kitais
metais tikisi sulaukti dar daugiau
dalyvių. „Psichikos sveikatos
olimpiada padeda pažinti mūsų
gabumus ir elgesį, atskleisti sukauptas žinias ir talentus, kurie
dažnai kasdienybėje lieka nepastebėti. Norėtųsi paraginti visus:
auginkime gerąsias žmonių savybes, kurias jie galėtų paversti savo privalumais ir galimybėmis“, – sako pašnekovė.
Specialistė taria nuoširdų ačiū
kolegoms, padėjusiems sugalvoti net 100 įdomių klausimų ir atsakymų – jie dalyviams suteikė
galimybę geriau pažinti psichiatrijos mokslo sritį.
„Kuo daugiau žinosime apie
psichikos sveikatą, psichikos sutrikimus ir jų priežastis, psichikos
ligas, jų prevenciją ir įveikimo
būdus bei pagalbą susirgus, tuo
visų mūsų gyvenimas bus saugesnis, sveikesnis, neliks vietos
mitams ir juos lydinčioms baimėms“, – įsitikinusi J. Utkuvienė.
Vilniaus miesto Psichikos
sveikatos centro archyvo
nuotraukos
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Kalbėjo apie smurto artimoje
aplinkoje problemas

LINA JAKUBAUSKIENĖ
Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrija (LSPŽGB) surengė jau trečiuosius mokymus tema „Smurto
prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencija ir pagalba
nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms neįgalioms
moterims ir mergaitėms“. Pirmieji mokymai surengti Kupiškio rajono specialistams,
antrieji
–
bendruomenių
darbuotojams, trečią kartą
į mokymus rinkosi Vilniaus
regiono Apsaugoto būsto programos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, atliekantys
atvejo vadybininko funkcijas.
LSPŽGB vadovas Vaidotas Nikžentaitis apžvelgė psichikos sveikatos tendencijas, aptarė problemas, kas neleidžia žmonėms su
psichikos negalia būti visaverčiais
bendruomenės nariais, kalbėjo
apie tai, kad visuomenė vis dar neturi aiškaus sutarimo, kokią vietą
žmogus su negalia turi užimti bendruomenėje. „Deja, bet vis dar pabrėžiamas ne žmogus, bet jo negalia“, – apgailestavo V. Nikžentaitis.
Jis priminė, jog geros sveikatos negali būti be geros psichikos
sveikatos, o smurtas artimoje
aplinkoje neišvengiamai paveikia
žmogaus psichiką, jis visada lydimas psichologinių ar netgi psichikos problemų.
V. Nikžentaitis kalbėjo apie
žmonių su psichikos negalia pa8

dėtį praeityje, pristatė pastarojo
meto pokyčius. „Labai svarbu,
kad žmogui su psichikos negalia
būtų teikiama kompleksinė pagalba. Nors dabar vis dažniau pabrėžiama psichoterapinė pagalba,
įvairios terapijos, vis dėlto žmogui reikalingi ir tinkamai pritaikyti
vaistai. Labai svarbus ir gydymo
prieinamumas. Tik tokiu atveju
žmonės su psichikos negalia gali
gyventi visavertį gyvenimą“, –
kalbėjo LSPŽGB vadovas.
Mokymų dalyvės šįkart pageidavo daugiau išgirsti apie emocinį smurtą, dalijosi istorijomis, su
kuriomis susiduria savo darbe.
Apie šią bei kitas smurto rūšis
kalbėjo asociacijos Vilniaus Moterų namų Specializuotos kompleksinės pagalbos centro psichologė
Evelina Dirmotaitė. Ji pristatė
pranešimą „Smurtas prieš neįgalias moteris šeimoje: Lietuvos
apsaugos ir specializuotos kompleksinės pagalbos modelis“.
Kalbėjusioji papasakojo apie
organizaciją, kuriai atstovauja,

kalbėjo apie įstatymus, padedančius užkardyti smurtą artimoje aplinkoje. E. Dirmotaitės
teigimu, smurtas artimoje aplinkoje – didelė problema, ypač ji
aktuali negalios kontekste, nes
negalią turinčios moterys ir mergaitės su smurtu artimoje aplinkoje susiduria dažniau. Specialistė aiškino, kaip derėtų bendrauti
su smurtą šeimoje patiriančioms
moterims, kur reikėtų kreiptis
sužinojus apie smurto artimoje
aplinkoje atvejus.
E. Dirmotaitė priminė, jog Lietuvoje veikia septyniolika specialiosios kompleksinės pagalbos
centrų, kur galima kreiptis patyrus smurtą ar dėl smurtą artimoje aplinkoje patiriančių klientų,
artimųjų.
LSPŽGB teisininkas Linas Vinickas skaitė pranešimą „Smurto artimoje aplinkoje prevencija
(teisiniai aspektai)“. Jis išvardijo
smurto artimoje aplinkoje rūšis,
tai: fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis smurtas, aptarė, kaip juos atpažinti ir aiškino,
kaip padėti smurto aukoms.
„Svarbiausia yra prevencija, kad
smurto atvejų būtų galima išvengti. Jei įžvelgiate, kad kas nors gali
įvykti – nebūtinai realų smurtą,
matote, kuo tai gali baigtis, būtinai
ieškokite pagalbos. Įstatymas numato ginti smurto aukas, tik reikia
kreiptis į teisėsaugos institucijas“,
– teigė L. Vinickas.
Mokymų dalyviai turėjo klausimų pranešėjams, aptarė smurto
atvejus, su kuriais susidūrė jų
klientai, kalbėjo apie tai, kaip
svarbu laiku identifikuoti smurto artimoje aplinkoje atvejus ir
kreiptis pagalbos laiku.
Autorės nuotraukos

Šakiečiai kalėdinę nuotaiką kūrė
rengdamiesi šventiniam vaidinimui
LINA JAKUBAUSKIENĖ
Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
šiuo metu vienija 40 narių. Veiklos, kuriomis užsiima bendrijos nariai, įvairios. Vis dėlto šakiečiams labiausiai patinka
dramos būrelis. Savo spektaklius jie rodo ne tik Šakių kultūros namuose, bet iki karantino gastroliavo ir po arčiausiai
Šakių esančius globos namus.

Bendrijos pirmininkė Antanina
Dobrovolskienė pasakoja, jog šiuo
metu bendrijos nariai rengiasi naujam spektakliui „Jautri istorija“. „Tai
spektaklis apie gerumą, jautrumą,
jų svarbą žmonių gyvenime. Žinoma, ne visi bendrijos nariai drąsūs,
ne visi gali lipti ant scenos ir pasirodyti dideliam kiekiui žmonių.
Vis dėlto turime grupelę žmonių,
kuriems įdomu viskas – jie lanko
ir dailės, ir dramos būrelio užsiėmimus. Labai džiaugiuosi, kad turime puikią, kūrybingą vadovę, kuri
geba sudominti bei užkrėsti savo
idėjomis bendrijos narius“, – pasakoja A. Dobrovolskienė.
Dramos būrelis bendrijoje veikia jau ketvirtus metus. Bendrijos vadovė sako, jog įkalbinti vai-

dinti žmones ne visada lengva,
iš pradžių dažnam būna baugu,
tik vėliau jie išdrąsėja, nori dėmesio, aplodismentų. Tiek prieš
pasirodymą, tiek ir po jo netrūksta jaudulio, tačiau žmonėms su
negalia jis yra malonus.
Pasak A. Dobrovolskienės, dramos būrelio veiklą šiek tiek pristabdė koronaviruso pandemija.
„Nepriimame vaidinti nepasiskiepijusių narių. Visaip agituojame
nepasiskiepijusius skiepytis, vis
dėlto ne visada tai pavyksta“, –
dėsto bendrijos pirmininkė.
Anksčiau, kai Lietuva ir pasaulis dar nebuvo sukaustyti koro-

naviruso pandemijos, šakiečiai
važiuodavo vaidinti į Ilguvos socialinės globos namus, kur visada buvo laukiami jų gyventojų.
Į repeticijas šakiečiai renkasi
kartą per savaitę „Dramos būrelio
vadovė parenka spektaklius, kur
tekstai nebūtų sudėtingi, vis dėlto užtrunka, kol mūsiškiai juos išmoksta. Kartu su režisiere dramos
būrelio nariai gaminasi ir dekoracijas, ir drabužius. Neseniai gavome
dovanų audinio, kurį panaudosime
sceniniams drabužiams bei dekoracijoms. Šiuo metu renkamės į
repeticijas kultūros namuose, kad
žmonės įprastų prie scenos. Naujausio mūsų rengiamo spektaklio
data – gruodžio 16–oji“, – pasakoja A. Dobrovolskienė.
Šakiečiai taip pat mėgsta dailės užsiėmimus, kurie irgi vyksta
kartą per savaitę. Pasak bendrijos vadovės, nariams stengiamasi atrasti vis naujos, dar nebandytos veiklos. Visiems labai
patiko stiklo keramikos užsiėmimai, nors medžiagos jiems gana
brangiai kainuoja. Bendrijos nariai taip pat mėgsta išvykas, lankosi parodose, mieste vykstančiuose renginiuose.
Bendrijos archyvo nuotraukos

9

Virtualaus „Uždainuokime kartu“
konkurso laureatai – vilniečiai

LINA JAKUBAUSKIENĖ
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos sumanyta dainų šventė „Uždainuokime kartu“ tradiciškai vykdavo vis kitame mieste. Laimėjęs kolektyvas gaudavo teisę
rengti konkursą savame krašte, todėl bendrijos nariai dainų
šventę praminė „Mažąja Eurovizija“. Deja, antrą kartą iš eilės
dainų šventės laureatais tapę vilkaviškiečiai negalėjo draugų
pasikviesti į savo miestą. „Uždainuokime kartu“, kaip ir pernai, vyko virtualiai – rinktis draugėn sutrukdė rudeniop vėl
įsisiautėjusi koronaviruso pandemija.

Dalyvių – mažiau
LSPŽGB Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė Algė
Nariūnienė apgailestauja, kad
šiais metais dainų šventės dalyvių
būta mažiau nei anksčiau: „Ankstesnieji vadovai išeina užtarnauto
poilsio, suserga. Jų pakeisti nėra
kuo – atlyginimai specialistams
labai menki, sunku rasti naujų
žmonių. Labai gaila, bet šiais metais šventėje nedalyvavo Pasvalio,
Panevėžio, Plungės, Kauno klubo
„Likimo draugai“, Kauno klubo
„Centras“ muzikiniai kolektyvai“.
LSPŽGB vadovo Vaidoto Nikžentaičio teigimu, koronaviruso
pandemija sociokultūrinėms veikloms turi didžiausią įtaką. Be to,
dalyvių mažėjimui įtakos turėjo ir
finansinių bei žmogiškųjų resursų
mažėjimas rajonuose. „Dauguma
mūsų bendrijų laikosi ant plauko.
Valstybės keliami reikalavimai
didėja, siekiama vis daugiau kokybės, o resursų nepakanka. Ir
šiųmetėje dainų šventėje liko tik
stipriausieji bei atkakliausieji“.
Vis dėlto bendrijos vadovas
pasidžiaugia, jog bendrijų kolek10

tyvai turėjo galimybę pademonstruoti, ko išmokę, dėl ko repetavo visus metus: „Žinoma, gyvo
pasirodymo, bendravimo tarpusavyje su niekuo nesulyginsi, bet
virtualus renginys – geriau negu
nieko. Labai nedaug trūko, kad
šiais metais šventė būtų surengta gyvai, vis dėlto turėjome įvertinti visas galimybes bei rizikas“.

Apgailestavo negalėję
surengti šventės gyvai
Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos

kolektyvo „Radastėlė“ muzikos
vadovė Roma Navickienė taip
pat apgailestauja, kad konkursas vėl vyko virtualiai. „Pernai
virtuali dainų šventė dar buvo
savotiška egzotika – rengėmės
jai, filmavomės. Šiemet nuotaikos jau buvo nekokios. Žinoma,
moterys ėjo į repeticijas, joms
patinka dainuoti, vis dėlto visi
labai pasiilgom gyvo bendravimo, pasibuvimo kartu su draugais iš kitų miestų, rajonų. Sužinoję, kad žmonės neatvyks
pas mus ir šiais metais, buvome
nusiminę, nes labai laukėme susitikimo. Daug metų važiavome
pas kitus, džiaugėmės, jog bus
gera pagaliau draugus priimti
pas save. Deja, vėl nepavyko“, –
sako vilkaviškietė.
Jos teigimu, repeticijoms trukdė ir tai, jog dalis žmonių vis dar
įsibaiminę dėl koronaviruso, bijojo ateiti į bendriją, nors dauguma
Vilkaviškio sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos narių –
pasiskiepiję.
Repertuarą tradiciškai „Radastėlės“ dainininkės rinkosi

kartu. „Jau penkiolika metų dirbu toje pačioje bendrijoje, pažįstu žmones, žinau jų muzikinį
skonį. Dėl pasirinktų dainų pernelyg nesiginčijome, nors mūsų
kolektyve dainuoja labai skirtingo amžiaus moterys, kurių
amžius nuo 40 iki 80 metų“, –
pasakoja R. Navickienė.
Pasak jos, tradiciškai konkursui
parenkamos lengvesnės dainos,
kad visiems būtų smagu dainuoti.
„Sudėtingesnių kūrinių nesiimame, aš ir pati esu savamokslė –
tik keletą metų mokiausi muzikos
mokykloje. Esame labai dėkingi
Didvyžių socialinės globos namų
vadovui, kuris padėjo nufilmuoti
mūsų pasirodymą. Jau ne vienerius metus tęsiasi mūsų gražus
bendravimas“, – kalba muzikos
vadovė.
R. Navickienė sako, jog Vilkaviškio sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos nariai
susidomėję peržiūrėjo ir kitų kolektyvų pasirodymus, rinko nugalėtoją. „Mažai kas iš mūsiškių
namuose turi kompiuterius, gali
peržiūrėti pasirodymus savarankiškai, todėl stebėti pasirodymų
rinkomės į bendriją. Tai mums
buvo savotiška atrakcija. Galiu
pasidžiaugti, jog kasmet pasirodymai vis geresni. Nuo 2007–ųjų,
kai „Uždainuokime kartu“ pasirodėme pirmą kartą, dainininkai
labai patobulėjo. Akivaizdu, jog
žmonės stengiasi, dainuoja, repetuoja. Mūsų žmonėms menas,
dainavimas yra labai svarbu, tai
jiems tikra atgaiva ir atokvėpis
nuo kasdienybės“.
Anot muzikos vadovės, ne visada žmonių su psichikos negalia
svarbiausias tikslas – kuo profesionaliau, gražiau padainuoti. Labai svarbu ir pats dalyvavimas.
„Kartais matai, kad žmogus ne
itin tinkamas dainuoti, bet jis labai nori. Kai daugiau užsiimi, pasieki ir rezultatų. Atėję į bendriją,
mūsų žmonės ragina – „dainuokim, greičiau“. Dainavimas labai
pakelia nuotaiką, tai – nusiraminimas, terapija sielai“, – pabrėžia
R. Navickienė.
Jos teigimu, virtualus konkursas – geriau negu nieko, bet nesinorėtų, kad dar vieną „Uždainuokime kartu“ konkursą tektų
stebėti kompiuterio ekrane.

Rokiškėnai rinkosi
linksmas dainas
Rokiškio užimtumo kambario
projekto vykdytoja Irena Balčiūnienė pasakoja, jog konkurse
kaip dalyviai rokiškėnai dalyvavo pirmą kartą: „Labai norėjome
susitikti gyvai, pabendrauti, susipažinti. Gaila, bet teko pristatyti
savo dainas virtualiai“.
Muzikos vadovas Ričerdas Balčiūnas sako, jog Rokiškio daini-

ninkai repetavo noriai, kiekvieną
darbo dieną, po valandą ar pusantros. „Dainuojame daug dainų, „Uždainuokime kartu“. konkursui pristatėme tris visų kartu
atrinktas. Mūsų žmonėms reikia
linksmų, nuotaikingų dainų, kurios pakeltų nuotaiką, tokias ir
renkamės atlikti“.
Jo teigimu, dainas stengiamasi
parinkti nesudėtingas, pritaikyti
Nukelta į 12 p.
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Atkelta iš 11 p.
jas pagal dainininkų galimybes.
Filmuoti pasirodymo rokiškėnai
važiavo į Bajorų kultūros centrą,
kur geresnės galimybės. „Mūsų
patalpos – mažos, tinkamai nusifilmuoti nepavyktų“, – sako R.
Balčiūnas.
Pasak jo, vertinti kitus kolektyvus nebuvo lengva. „Akivaizdu,
kad ne visos bendrijos įstengia
nusipirkti vaizdo kameras, taigi
garso kokybė – nevienoda. Bandėme ją pagerinti, „perdarinėjome“ garsą, vis dėlto išgauti tinkamą kokybę nėra paprasta. Gyvo
dainavimo pakeisti neįmanoma.
Rinkome nugalėtojus bendru sutarimu, išklausę pasirodymus ir
pasitarę“.
I. Balčiūnienė sako, jog pasirodymams kartais sutrukdo ir jaudulys, įtampa. „Kai dainuojama
įprastoje aplinkoje, sau, viskas
skamba kitaip. Kai prasideda filmavimas, koją kiša stresas“.
Rokiškėnų teigimu, visi labai
laukia gyvos, tikros šventės, kur
mezgasi pažintys, draugystės.
Jie tikisi, jog jau kitais metais
savo kolektyvo dainavimą galės
pristatyti nebe virtualiai.

Pergalė – vilniečiams
Geriausią kolektyvą, išklausę
virtualius pasirodymus, rinko
LSPŽGB bendrijų nariai. Šiemet
du kolektyvai – vilkaviškiečių ir
vilniečių – surinko po lygiai balsų. Pergalę VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos kolektyvui „Volungė“ lėmė komisijos
balsas.
„Vertindami pasirodymus, atsižvelgiame ne tik į pasirodymo
kokybę. Kolektyvai, kuriuose
dainuoja sunkesnę negalią turintys žmonės, galbūt pasirodys
prasčiau, bet įtrauktis šiuo atveju ypač svarbi. Taigi stengėmės į
pasirodymus žiūrėti objektyviai,
tačiau įvertinti visus aspektus“, –
teigia V. Nikžentaitis.
A. Nariūnienė džiaugėsi savo
kolektyvo pergale „Uždainuokime
kartu“. „Pagaliau šventė atėjo ir į
mūsų namus. Mačiau, kiek daug
mūsiškiai, vadovaujami muzikos
vadovės Julijos Kovalenko, repetavo, kiek daug pastangų, jėgų
12

įdėjo. Filmuodamiesi jie jautėsi
tarsi laidos „X faktorius“ dalyviai.
Esu labai dėkinga Julijai už nuoširdų darbą, tikiuosi, jog ji dar
daug metų džiugins mūsų žmones dainomis. Visi žinome, kaip
muzika, dainos veikia kiekvieną
žmogų, ypač – turintį psichikos
negalią“, – sako VšĮ Pagalbos ir

informacijos šeimai tarnybos direktorė.
Jau aišku, jog kitais metais
„Uždainuokime kartu“ pakvies
konkurso dalyvius į Vilnių. „Tikimės, kad šventė pagaliau įvyks
gyvai“, – viliasi V. Nikžentaitis.
Bendrijų archyvų nuotraukos

Kaip maitintis, kad psichikos
sveikata būtų geresnė?
Viso pasaulio mokslininkai vieningi: maistas veikia mūsų sveikatą. Nors maisto produktai nėra vaistai, vis dėlto vis dažniau
tyrimai patvirtina: nuo mitybos raciono priklauso ne tik fizinė,
bet ir psichinė žmogaus sveikata bei jo gerovė.

Maistas turi įtakos
smegenų veiklai
Dietologinės psichiatrijos apžvalgoje, parengtoje mitybos tinklo ECNP, siekiama rasti ryšį tarp
prastos mitybos ir nuotaikų kaitos bei depresijos.
Šveicarijos tyrėjai atrado, kad
esama sričių, kur ryšys tarp dietos ir psichikos sveikatos nustatytas. Pavyzdžiui, dietos su dideliu riebalų ir mažu angliavandeniu
kiekiu (ketoninė dieta) padeda
epilepsija sergantiems vaikams.
Nustatytas ryšys tarp vitamino
B12 trūkumo ir nuovargio, prastos atminties bei depresijos.
Taip pat esama įrodymų, jog
Viduržemio jūros dieta, kurioje gausu daržovių bei alyvuogių
aliejaus, turi teigiamos įtakos
psichikos sveikatai, apsaugo nuo
depresijos bei nerimo atakų.
Mokslininkai patvirtino, kad kai
kurių maisto produktų ryšys su
psichikos sveikata nesunkiai įrodomas. Pavyzdžiui, vaiko mityba
motinos įsčiose ar ankstyvame
amžiuje gali turėti reikšmingos
įtakos suaugusio žmogaus smegenų veiklai.

Žarnynas ir psichikos
sveikata: ryšys yra
Tai, kad esama ryšio tarp žarnyno ir smegenų veiklos, yra vienas dažniausiai pastaruoju metu
biologinėje psichiatrijoje aptariamų klausimų. Tyrėjai priėjo prie
išvados, kad dieta ir mityba turi
reikšmingos įtakos ne tik žmogaus kūnui bei fiziologiniams mechanizmams, bet ir jo nuotaikai
bei psichikos sveikatai.
Dažnas greito maisto, rafinuotų saldumynų ir raudonos mėsos
vartojimas padidina riziką susirgti depresija, rodo Didžiosios
Britanijos Mančesterio Metropo-

litano universiteto mokslininkų
atliktas tyrimas.
Tyrėjai atrado, kad maisto produktų, turinčių didelį cholesterino kiekį, sočiųjų riebalų ir angliavandenių, padidina depresijos
atsiradimo riziką 40 proc.

Kas gali padėti
psichikos sveikatai?
Antiuždegiminė dieta, kai žmogus vartoja daugiau ląstelienos,
vitaminų (ypač А, С, D) bei nesočiųjų riebalų, gali būti naudojama
gydant depresiją, mano mokslininkai. Ypač naudinga žmonėms
Viduržemio jūros dieta, kur gausu alyvuogių aliejaus, pomidorų,
žalių daržovių bei žuvies. Ji gali
sumažinti depresijos simptomus.
Uždegimas – tai natūrali organizmo reakcija apsisaugojant nuo
infekcijų, traumų bei toksinų. Kad
apsaugotų save nuo kenksmingo
poveikio, organizmas išskiria baltymus, antikūnius ir pagreitina kraujo apytaką pažeistose kūno dalyse,
dėl to atsiranda paraudimai ar pabrinkimai. Chroniškas uždegimas
gali baigtis tokiomis sunkiomis ligomis kaip vežys, astma ar širdies
ligos. Manoma, kad nuolatinis uždegimas, ypač – galvos smegenų
srityje, gali lemti neuronų nykimą.

„Antidepresinė“ dieta
Vieno iš JAV universiteto medicinos centro mokslininkai, atlikę tyrimus, taip pat atrado įrodymų, kad
mityba ir psichikos sveikata yra susiję. Šešerius metus trukę tyrimai
pademonstravo, kad sveika mityba
sumažina ne tik hipertonijos, bet ir
nuotaikos sutrikimų atsiradimo riziką. Mokslininkų sukurtos dietos
esmė – neperdirbtų grūdinių kultūrų, neriebių pieno produktų, šviežių daržovių bei vaisių vartojimas.
Beveik tūkstantis tyrimo dalyvių padalinti į tris grupes pagal

jiems skirtą dietą. Grupė, kuri
itin kruopščiai laikėsi jiems skirto
raciono, turėjo mažiausios rizikos
susirgti depresija lyginant su kitomis dviejomis.
Ilgalaikiai stebėjimai buvo patvirtinti 67 pacientų, kuriems diagnozuota depresija, kontroliniu
tyrimu. Viena grupė laikėsi sveikos
Viduržemio jūros dietos, su daug
šviežių vaisių, daržovių, žuvies,
neriebios mėsos bei riešutų, o kita
grupė maitinosi jiems įprastais
produktais. Po trijų mėnesių trečdalis pacientų, besilaikiusių Viduržemio jūros dietos, pasiekė remisijos laikotarpį 8 proc. dažniau nei
kita grupė, praneša „New Atlas“.
Reikėtų pabrėžti, jog analogiški rezultatai gaunami atliekant ne
visus tyrimus, kai kurie rodo menkesnes sąsajas tarp sveikos mitybos ir rizikos susirgti depresija, tačiau vis dažniau pasirodo įrodymų,
jog žarnyno bakterijos vaidina kur
kas svarbesnį vaidmenį žmogaus
neurocheminiams procesams nei
apie tai manyta anksčiau.

Kokie maisto
produktai saugo?
Naujosios Zelandijos Otago
universiteto mokslininkai praneša, jog švieži vaisiai bei daržovės
yra labiausiai naudingi psichikos
sveikatai, rašo „Eurekalert“.
Neperdirbtų vaisių bei daržovių vartojimas susijęs su geresne
psichikos sveikata. Uogienės bei
konservuotos daržovės ar vaisiai
tokio poveikio neturi – perdirbimas sumažina juose vitaminų
kiekį bei nepagerina žmogaus
emocinės būklės.
Naujosios Zelandijos mokslininkai tyrė 400 savanorių nuo 18
metų JAV bei Naujojoje Zelandijoje. Vertinta žalių ir perdirbtų
daržovių bei vaisių įtaka žmonių
sveikatai, taip pat žmonių gyvenimo būdas, įpročiai, miego režimas, socialinis bei ekonominis
statusas, etninė kilmė ir lytis.
Specialistai įvardijo naudingiausius psichikos sveikatai produktus, tai – morkos, bananai, obuoliai, špinatai, citrusiniai vaisiai,
šviežios uogos, agurkai ir kiviai.
Pagal užsienio spaudą
parengė Lina Jakubauskienė
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Tarptautinę žmonių
su negalia dieną paminėjo
netradiciniu renginiu
LINA JAKUBAUSKIENĖ
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos VšĮ
Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos lankytojai šiais metais Tarptautinę žmonių su negalia dieną paminėjo kitaip nei
visada – jie keliavo į proginius ir karnavalinius drabužius nuomojančią bendrovę „Merkada“. Ten tarnybos lankytojams,
persirengusiems skirtingų personažų drabužiais, surengta
smagi bei įsimintina fotosesija.

Smagios akimirkos
praskaidrina kasdienybę
Tarptautinė žmonių su negalia
diena pasaulyje minima gruodžio 3–iąją, jau nuo 1992 metų.
Ši diena skirta atkreipti dėmesį
į iššūkius, su kuriais susiduria
žmonės, turintys negalią, priminti apie žmogaus teises, būtinybę
užkirsti kelią diskriminacijai ir už-
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tikrinti lygias galimybes visiems
visuomenės nariams.
VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos lankytojai svarbią datą mini kasmet. Šiais metais ją nuspręsta praskaidrinti
smagiomis akimirkomis, kurias
suteikia teigiamos emocijos, ryškiaspalviai proginiai drabužiai,
persikūnijimas į skirtingus kiekvieno pasirinktus personažus.

„Nutarėme surengti šventinę
atrakciją, kad mūsiškiai galėtų išeiti
iš savo patalpų, patogios sukurtos
zonos į kitas erdves, išbandyti naujas galimybes, naujus vaidmenis.
Labai norėjosi pagyvinti, paįvairinti mūsų žmonių gyvenimą, kad jie
gautų spalvų, kurių trūksta mūsų
gyvenime, ypač – vėlyvą rudenį ar
ankstyvą žiemą, kai viskas pilka ir
niūru. Kas gali geriau nuspalvinti
kasdienybę, jei ne teatrinė, meninė
veikla? Apsirengęs proginį ar karnavalinį drabužį, gali bent akimirkai
pasijusti kitu žmogumi – generolu, didiku, nuotaka ar princese“, –
sako VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos projekto vadovas
Darius Rakauskas.
Pasak jo, mūsų žmonės dar
nuo sovietmečio įpratę rengtis
tamsių spalvų drabužiais, todėl
rudenį ir žiemą gatvėse vyrauja
pilka, ruda, juoda spalvos. „Ryškios spalvos suteikia džiaugsmo,
nuo jų priklauso ir žmogaus nuotaika. Ir pats, pamatęs ryškiau
apsirengusį žmogų, nudžiungu.
Galbūt ir mūsų tarnybos lankytojai, įsikūniję į skirtingus personažus, pajutę spalvų suteiktą nuotaiką, įsigis ryškesnį rūbą, kuris
nuspalvins jų kasdienybę“, –
kalba projekto vadovas.
Aktorinį išsilavinimą turintis D.
Rakauskas savo patirtį žmonėms
su psichikos negalia stengiasi perduoti ir kasdienėje veikloje: „Matau, kaip žmonių nuotaika, savivertė kyla, kai jie atspėja klausimus
žaisdami „Protų mūšį“. Labai dažnai ne tik turintieji psichikos negalią jaučiasi suvaržyti, tyliai kalba,
todėl bet kokia vieša veikla jiems
yra išlaisvinimas. Svarbu panašius
procesus skatinti, siekti, kad žmonės taptų labiau atsipalaidavę,

drąsesni. Gera matyti, kaip mano
siūlomos veiklos suteikia tarnybos
lankytojams džiaugsmo“.

„Merkados“ savininkas:
nuolat dalyvaujame
socialinėse akcijose
UAB „Merkada“ veikia nuo
1997–ųjų, bendrovė verčiasi proginių, karnavalinių kostiumų nuoma. „Daugiausia darbo turime per
tradicines metų šventes. Labai
padaugėja veiklos per Oktoberfestą, kuris Vokietijoje minimas
spalio mėnesį. Lietuvoje šis renginys taip pat populiarus, jį kasmet
prisimena ir Lietuvoje gyvenantys
vokiečiai. Taip pat mūsų žmonės
kaskart smagiai švenčia Helovyną,
žinoma, Kalėdas bei Naujuosius
metus. Tuo metu vyksta darboviečių šventės, jos būna teminės,
žmonės ieško įvairių drabužių.
Populiariausi personažai – gangsteriai, taip pat 2000–ųjų ar disko
stiliaus apranga. Ypač populiarūs
pastarieji, nes tai – ryškūs drabužiai, su perukais, blizgučiais. Tai
labai „veža“. Norėčiau pabrėžti,
jog Naujieji metai pas mus nesibaigia gruodžio pabaigoje – vakarėliai tęsiasi ir visą sausį“, – sako
UAB „Merkada“ savininkas Robertas Sabaliauskas.
Anot jo, bendrovė dažnai dalyvauja socialinėse akcijose. „Tai
darome jau ne vienerius metus.
Remiame ne tik žmonių su negalia
akcijas, bet ir gyvūnų gerovės iniciatyvas. Darome tai nemokamai.
Žmones su psichikos negalia visada priimame labai pozityviai nusiteikę, nes jie – mūsų visuomenės
dalis“, – kalba R. Sabaliauskas.
Jo teigimu, žmonių su psichikos negalia yra ir jų šeimos
pažįstamų rate, todėl ši negalia
„Merkados“ savininkams nekelia
neigiamų emocijų. „Kiekvienąkart stengiamės sukurti smagią
šventę, gražią fotosesiją, kad
žmonės pas mus pasijustų gerai,
kad po apsilankymo „Merkadoje“
išsineštų geriausius įspūdžius“, –
pabrėžia R. Sabaliauskas.

Diena – įsimintina
VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos lankytojai džiau-

gėsi galėję įsikūnyti į skirtingus
personažus. Kai kurie spėjo persirengti ir po keletą kartų, pabuvoti skirtingų profesijų atstovų ar
istorinių herojų kailyje.
Sergejus pasakoja, kad kitokie
drabužiai padeda pasijusti vis kitaip, įsijausti į personažo, kurio
rūbą apsirengei, vaidmenį. „Drabužiai buvo labai gražūs, buvo gera
matyti visiškai pasikeitusius savo
draugus. Jautėmės tarsi pakylėti
virš kasdienybės“, – dėsto vyras.
Tomui apsilankymas „Merkadoje“ paliko gilų įspūdį. „Savininkai –
labai nuoširdūs, geri žmonės, turintys puikų humoro jausmą, jie
sukūrė mums labai šiltą ir malonią
atmosferą. Tiek Robertas, tiek Rimantė Sabaliauskai sugebėjo parinkti mums įdomius drabužius.
Akivaizdu, kad „Merkadoje“ dirba

puikūs savo srities specialistai“, –
sako Tomas.
Jis panašiame renginyje dalyvavo pirmąkart gyvenime.
„Buvo daug įdomių rūbų, aksesuarų. Persirengiau ne vieną
kartą – pabuvau ir kunigu, ir
policininku. Ypač patiko perukai – neturiu savo plaukų, todėl rinkausi skirtingus. Apsirengęs visada įsijauti į personažą,
į pasirinktą vaidmenį. Suveikė
fantazija, viskas buvo netikėtai, ekspromtu, be išankstinių
planų. Net neįsivaizdavau, kad
„Merkadoje“ tiek daug galimybių persikūnyti, kad čia galima
taip smagiai praleisti laiką“.
Tomo teigimu, persirenginėjimas, vėliau vykusi fotosesija
labai pakėlė nuotaiką. „Kaip žinia, pozityvios emocijos pailgina
gyvenimą. Galima sakyti, kad šis
renginys pailgino mano gyvenimą bent dešimčia minučių“, –
šypsosi vyras.
Inga džiaugėsi galėjusi trumpam pasijusti Barbora Radvilaite:
„Drabužiai gražūs, aš taip pat jaučiuosi graži. Kitą kartą norėčiau
persirengti dar kokiu nors kitu
rūbu. Renginys labai patiko – visi
atrodėm šventiškai, gražiai. Džiugina ir nuotraukos, kuriomis galėsime grožėtis dar ilgai“.
Pasak D. Rakausko, šis apsilankymas UAB „Merkada“ – ne
paskutinis, bendradarbiavimas su
karnavalinių bei proginių drabužių
salono savininkais tęsis ir ateityje.
Autorės nuotraukos
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