
  

Negatyvių nuostatų apie 
psichikos sveikatą mažinimas: 
priemonių rinkinys 
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I Priemonė: Teisės aktų peržiūra ir keitimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreikis 
Psichikos sutrikimų turintys asmenys patiria apribojimus ir atskirtį dėl teisės aktais 

įtvirtintų psichikos sveikatos reikalavimų ir sveikatos būklės patikrinimų, siekiant 

dirbti tam tikros profesijos darbuose (advokato, prokuroro, statutinio pareigūno, 

asmens sveikatos priežiūros specialisto ir kt.) ar įgyti tam tikras teises (vairuoti, 

įsivaikinti, laikyti ginklą, dirbti su slapta informacija ir kt.). Atlikus užsienio šalių gerųjų 

praktikų analizę ir interviu ciklą su tikslinių grupių atstovais paaiškėjo, kad Lietuvoje 

egzistuojantys psichikos sveikatos reikalavimai ir tikrinimų tvarka yra 

pertekliniai, galimai diskriminuojantys ir didinantys žmonių su psichikos ir elgesio 

sutrikimais atskirtį.  

 

I Priemonė:  
Teisės aktų 

peržiūra ir keitimas 
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Psichikos sveikatos sutrikimai per se neturi tapti pagrindu apriboti žmogaus 

teises ar profesinę veiklą, nes:  

• Profesinės veiklos ribojimas sutrikimų turintiems gyventojams trukdo 

jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais ir prisideda prie blogėjančios 

psichikos sveikatos; 

• Taip skatinama psichikos sveikatos sutrikimus slėpti, nesikreipti 

profesionalios pagalbos, todėl liga toliau progresuoja, mažėja 

produktyvumas darbe ir prastėja gyvenimo kokybė; 

• Profilaktiniai, periodiškai atliekami privalomieji psichikos sveikatos 

tikrinimai nėra tikslingi, nes jų metu sudėtinga objektyviai įvertinti asmens 

psichikos būklę, taip pat būklė gali greitai pasikeisti. Pavyzdžiui, jeigu 

žmogus tikrinimo metu jaučiasi gerai, tačiau sunegaluoja praėjus mėnesiui 

arba metams po sveikatos tikrinimo, sutrikimas gali likti nepastebėtas. Šiuo 

metu veikianti sistema neužtikrina, kad bus atskleisti su darbo funkcijomis 

nesuderinami psichikos sveikatos sutrikimai, nes pacientas apie tokius 

sutrikimus gali nutylėti, o įrašų asmens sveikatos istorijoje nebus, jeigu 

žmogus gydėsi privačiai arba anonimiškai; 

• Tą pačią diagnozę turinčių žmonių funkcionalumas ir produktyvumas gali 

būti paveiktas skirtingai, nes psichikos sutrikimas yra tik vienas iš 

darbingumą veikiančių faktorių; 

• Periodiniai sveikatos tikrinimai sukuria daug administracinės naštos 

sveikatos priežiūros įstaigoms bei eikvoja besitikrinančių asmenų laiką ir 

finansinius resursus. 

 

Įgyvendinimas 
• Atlikta esamos situacijos analizė. 

• Atlikta užsienio šalių gerųjų praktikų analizė. 
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• Įvykdytas interviu ciklas su tikslinėmis auditorijomis. 

• Parengtas naujas psichikos sveikatos vertinimo modelis, pagal kurį 

privalomieji sveikatos tikrinimai atliekami tik išskirtiniais atvejais ir tik esant 

aiškioms indikacijoms, įvedamas garbės deklaracijos konceptas (asmuo 

pats deklaruoja sutrikimus, galinčius trukdyti veiklai), dėl tinkamumo darbui ar 

tam tikrų teisių įgijimo sprendžiama individualiai (vertinamas funkcionalumas, o 

ne turimi ar turėti psichikos sveikatos sutrikimai), sustiprinama reagavimo 

sistema pastebėjus neadekvatų elgesį. 

• Parengti teisės aktų keitimo projektai. 

• Klausimui ir parengtiems teisės aktų pakeitimams svarstyti inicijuotas darbo 

grupės sudarymas, parengta darbo grupės koncepcija, darbo grupės veiklos 

pradžia - 2019 m. rugsėjo mėn. 

• Užtikrintas projekto tęstinumas darbus perduodant Sveikatos apsaugos 

ministerijos (SAM) visuomenės sveikatos departamento psichikos sveikatos 

skyriui. 

 

  
Atlikta esamos 

situacijos analizė 
bei užsienio šalių 
gerųjų praktikų 

analizė

Įvykdytas interviu 
ciklas su tikslinėmis 

auditorijomis

Parengtas naujas 
psichikos 
sveikatos 

vertinimo modelis

Parengti teisės 
aktų keitimo 

projektai

Modeliui ir parengtiems teisės aktų pakeitimams 
svarstyti inicijuotas darbo grupės sudarymas, 

parengta darbo grupės koncepcija, darbo 
grupės veiklos pradžia - 2019 m. rugsėjo mėn.

Užtikrintas projekto tęstinumas darbus 
perduodant Sveikatos apsaugos ministerijos 

Psichikos sveikatos skyriui.
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Poreikis 
Lietuvoje trūksta išsamių tyrimų, parodančių negatyvių nuostatų apie psichikos 

sveikatą ir žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais diskriminacijos lygį. Atliekant 

esamos situacijos analizę Lietuvoje, pavyko rasti tik vieną panašaus pobūdžio tyrimą, 

kuris 2016 ir 2017 metais buvo vykdytas Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių 

tyrimų instituto užsakymu.1 Tyrimas parodė, kad psichikos sveikatos sutrikimų 

turintys asmenys buvo tarp grupių, su kuriomis respondentai norėtų turėti mažiausiai 

kontakto kaimynystėje ir darbe, nenorėtų jiems nuomoti būsto. Pavyzdžiui, 2017 m. 

                                                             
1  Reikminių tyrimų projektas „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo vertinimas ir 
integracijos procesų stebėsena“. http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2013/01/Baigiamoji-ataskaita1.pdf 

II Priemonė:  
Visuomenės 

nuomonės tyrimas 



 6 

45,9% respondentų atsakė, kad nenorėtų gyventi toje pačioje kaimynystėje 

su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais asmenimis, 44,6% nenorėtų 

dirbti vienoje darbovietėje, 48,8% nenorėtų šiai grupei nuomoti būsto. 

Lyginant su 2017, žmonių su neigiamos nuostatomis apie psichikos sveikatos 

sutrikimus turinčius asmenis 2016-ais buvo vidutiniškai 5% mažiau.  

 

Siekiant planuoti intervencijas visuomenės negatyvių nuostatų keitimui, būtina 

suprasti tokių nuostatų priežastis, jų paplitimą bei kitimą. Periodiškai atliekamas 

tyrimas padės vertinti intervencijų veiksmingumą. 

 

Įgyvendinimas 

• Remiantis užsienio šalių gerosiomis praktikomis bei konsultacijomis su srities 

ekspertais, parengtas visuomenės nuomonės tyrimo klausimynas apie 

psichikos sveikatos sutrikimus bei savižudybės grėsmę patiriančius asmenis.  

• Pirmasis visuomenės nuomonės tyrimas suplanuotas vykdyti 2019 m. rugsėjo 

mėnesį. 

• 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje bus gauti tyrimo rezultatai, pagal kuriuos SAM 

Psichikos sveikatos skyriui rekomenduojama planuoti intervencijas ir 

socialinės kampanijas visuomenės nuostatų keitimui. 

• Tolimesnis visuomenės nuomonės tyrimo vykdymas perduotas Psichikos 

sveikatos skyriui. Rekomenduojama tyrimą kartoti periodiškai (kiekvienais 

metais), tyrimo rezultatus naudoti kaip vieną iš intervencijų veiksmingumo 

rodiklių. 
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Poreikis 
Dėl didelio psichikos sutrikimų paplitimo tarp darbingo amžiaus gyventojų, darbo 

vieta privalo tapti viena kertinių psichikos sveikatos intervencijų taikinių. 

Psichikos sveikatos sutrikimai turi žymų poveikį darbingumui, taigi, prisideda prie 

organizacijų patiriamų finansinių nuostolių. Pavyzdžiui, paskaičiuota, kad 

organizacijos Jungtinėje Karalystėje dėl psichikos sveikatos sutrikimų sukeltų 

padarinių per metus praranda apie 26 milijardų svarų. Tokie nuostoliai patiriami ne 

tik darbuotojams dėl sutrikimo nepasirodžius darbo vietoje, tačiau ir jiems joje esant, 

dėl stipriai sumažėjusio darbingumo. Gera darbuotojų psichikos sveikata gali būti 

užtikrinama tik atsikračius stigmos ir sukūrus darbuotojus palaikančią aplinką, 

III Priemonė:  
Intervencijos psichikos 
sveikatos stigmai darbo 

vietoje mažinti 
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skatinančia kreiptis pagalbos susidūrus su psichikos sutrikimais. Užsienio tyrimų 

duomenimis, stigmos mažinimo intervencijos darbovietėse atneša gerų rezultatų, 

kurie matuojami pagal tris kriterijus: darbuotojų žinių apie psichikos sveikatą lygio 

pokytį; darbuotojų nuostatų apie psichikos sveikatą pokytį; darbuotojų elgesio 

susidūrus su psichikos sveikatos klausimais pokytį.2 

Remiantis užsienyje atliktais tyrimais nustatyta, kad paskatinti organizacijas rūpintis 

darbuotojų psichikos sveikata galima šiais būdais: 

o Organizacijoms suteikiant įrankį nuostatų ir elgsenos įvertinimui. 

o Organizacijoms suteikiant įrankį jų vykdomų intervencijų efektyvumo 

įvertinimui. 

o Sukuriant psichikos sveikatos intervencijas vykdančių organizacijų įvertinimo 

programas bei skatinant šias intervencijas suprasti kaip svarbų organizacijų 

socialinės atsakomybės elementą.3  

 

Įgyvendinimas 
• Atlikta viešoji konsultacija dėl Lietuvoje veikiančių įmonių skiriamo dėmesio 

darbuotojų psichikos sveikatai. 

• Remiantis viešosios konsultacijos rezultatais bei išanalizuotais teisės aktais 

identifikuotos organizacijos, kurių darbuotojai yra rizikos grupėje (labai tikėtina, 

jog susiduria su psichikos sveikatos stigma darbo aplinkoje) ir ne rizikos 

grupėje (mažiau tikėtina, jog susiduria su psichikos sveikatos stigma darbo 

aplinkoje). 

• Parengtas klausimynas su psichikos sveikata susijusių nuostatų ir elgsenos 
tyrimui organizacijose. 

                                                             
2 Hanisch, S. E., Twomey, C. D., Szeto, A. C., et al. The effectiveness of interventions targeting the stigma of mental 
illness at the workplace: a systematic review. BMC psychiatry. 2016; 16:1. 
3 Goetzel, R.Z., Roemer, E.C., Holingue, C. et al. Mental health in the workplace: a call to action proceedings from 
the mental health in the workplace-public health summit. J Occup Environ Med. 2018;60(4):322-330. 
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• Apie tyrimą komunikuota Lietuvoje veikiančioms viešojo ir privataus sektoriaus 

organizacijoms, daugiau nei 10 organizacijų darbuotojai dalyvavo tyrime 

užpildydami parengtą anoniminę internetinę apklausą. 

• Tyrimo metu nustatyta, kad rizikos grupėje esančių organizacijų darbuotojai yra 

kelis kartus labiau linkę slėpti psichikos sveikatos sutrikimų istoriją, mažiau 

linkę dėl sutrikimų kreiptis profesionalios pagalbos, labiau linkę stigmatizuoti 

kitus su psichikos sveikatos sutrikimais susidūrusius asmenis. 

• Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovams rengiamos išvados bei parenkamos 

galimos intervencijos psichikos sveikatos stigmai darbo vietoje mažinti. 

• Tyrimui parengtas įrankis perduodamas Psichikos sveikatos skyriui, 

rekomenduojama kasmet atlikti tyrimą identifikuotose rizikos grupėje 

esančiose viešojo sektoriaus institucijose bei kitoms organizacijoms 

komunikuoti apie tyrimo naudą.  

 

 

 

 

 

IV Priemonė:  
Komunikacijos gairių 
kūrimas ir taikymas 
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Poreikis 
Prie prastų Lietuvos psichikos sveikatos rodiklių ir stigmos gyvavimo ženkliai 

prisideda nepakankamas valstybės dėmesys psichikos sveikatos sričiai 

(pavyzdžiui, Psichikos sveikatos skyrius Sveikatos apsaugos ministerijoje įkurtas tik 

2018 m.), nepakankama kertinių valstybės institucijų komunikacija visuomenei, 

nevykdomos socialinės kampanijos stereotipų apie psichikos sveikatą mažinimui. 

Apskritai pastebima, kad valstybė yra linkusi komunikuoti apie psichikos sveikatos 

sutrikimų prevenciją pavėluotai, t.y. kai jau pastebimos ilgametės komunikacijos 

trūkumo pasekmės. Pavyzdžiui, kai grėsminga savižudybių statistika buvo pradėta 

linksniuoti žiniasklaidoje, valstybė pakankamai skubiai ėmėsi veiksmų savižudybių 

problemai Lietuvoje spręsti ir apie tai komunikuoti.  

 

Lietuvoje šiuo metu stipriai dominuoja medikamentinis psichikos sveikatos 

sutrikimų gydymas (pavyzdžiui, Lietuvoje net 80% depresija sergančių pacientų 

gauna būtent šį gydymą)4, nemedikamentinis gydymas nepopuliarus, nors dažnu 

atveju nemedikamentinės priemonės psichikos sveikatos sutrikimams gydyti yra tiek 

pat efektyvios, kiek medikamentinės, išvengiama vaistų turimo šalutinio poveikio. 

Interviu su psichikos sveikatos ekspertais metu buvo išsiaiškinta, kad dažnam 

lietuviams kreiptis profesionalios pagalbos į psichikos sveikatos specialistą vis 

dar nedrąsu, nepopuliaru, vyrauja socialinė stigma. 

 

Nors ir pastebima, kad žiniasklaidoje pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau 

informacijos apie psichikos sveikatą, tačiau ji yra fragmentuota. Straipsniuose 

populiaru šnekėti apie depresiją, bet toks pats dėmesys nekreipiamas į kitus 

sutrikimus ir taip formuojamas iškreiptas visuomenės požiūris į psichikos 

sveikatą.   

                                                             
4 Buraitytė A., Butkutė B. Psichikos sveikatos prevencijos ir priežiūros poreikių ir patirties tyrimas: kiekybinė apklausa 
ir pusiau struktūruoti interviu. http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/Apklausos-analize-2018-08-10.pdf. 
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Įgyvendinimas 
• Suorganizuotos Kūrybinės dirbtuvės „Lietuvos psichikos sveikatos aktualijos 

ir problematika“. Jų metu buvo: aptartos Lietuvos visuomenės prastų 

psichikos sveikatos rodiklių priežastys (esama situacija); nustatyta vizija 

(siekiamybė), kaip skirtingų visuomenės subjektų tarpusavio santykiai pasikeis 

iki 2025 m. dėl SAM vykdomos viešosios politikos formavimo ir komunikacijos 

su visuomene priemonių (pavyzdžiui, valstybės santykis su individu ar 

visuomene – teikia kokybiškas, prieinamas ir saugias psichikos sveikatos 

paslaugas); identifikuotos prioritetinės psichikos sveikatos komunikacijos 

sritys; nustatytos priemonės, skirtos komunikacijos sklaidai su visuomene su 

tikslu pasiekti nustatytą viziją (siekiamybę) 2025 m. 

• Kūrybinių dirbtuvių protokolas perduotas SAM Psichikos sveikatos skyriui, 

rekomenduota ateityje rengti daugiau panašaus pobūdžio dirbtuvių, kurių 

rezultatai bus naudojami kaip komunikacijos gairės ir bus taikomos praktikoje. 

• Rekomenduota komunikacijos gaires diegti kaip vieningą SAM poziciją, ją 

komunikuoti psichikos sveikatos priežiūros centrams ar įstaigoms, kurios teikia 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, bei plačiajai visuomenei. 

• Rekomenduota naudotis profesionalios viešųjų ryšių ir (ar) kūrybinės 

agentūros, kuri gebėtų paruošti konkrečių priemonių planą ir padėtų SAM jį 

įgyvendinti (pavyzdžiui, kurti plataus masto viešąsias reklamines kampanijas), 

paslaugomis.   
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Poreikis 
Emocinis ir psichikos raštingumo ugdymas ir visuomenės informavimas psichikos 

sveikatos temomis Lietuvoje vyksta neefektyviai, nes tam nepasitelkiami tinkami 

kanalai. Lietuvos studentų sąjungos vykdytas tyrimas „Socialinės dimensijos tyrimas 

2017“ atskleidė, jog asmeniui ar jo artimajam susidūrus su psichikos sveikatos 

sutrikimu labiausiai tikėtina, kad informacijos bus ieškoma internete. Tačiau, 

atlikta internetinės paieškos analizė atskleidė, kad informacija apie profesionalią 

pagalbą sau ar kitam bei įvairius psichikos sveikatos sutrikimus lietuvių kalba yra 

fragmentuota, nesusisteminta, ne visada patikima ar pakankamai informatyvi, 

o kai kurie sutrikimai yra menkai aprašyti. Išryškėjo poreikis sukurti nacionalinę 

internetinę platformą apie psichikos sveikatą, kuri tarnautų kaip patikimos 

valstybinės informacijos, pagalbos algoritmų, pagalbos kontaktų suteikimo visais 

psichikos sveikatos klausimais šaltinis.  

V Priemonė:  
Inovatyvių psichikos 
sveikatos priemonių 

diegimas 
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Nacionalinės platformos diegimas sutampa ir su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

identifikuotomis priemonėmis psichikos sveikatai gerinti. Dabartinės Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167 nutarime „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ yra numatyta 

priemonė „Inovatyvių psichikos sveikatai stiprinti skirtų prevencijos priemonių 

diegimas” (1.4.1. Darbas. Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, 

orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“). Taip pat, dar 2017 m.  birželio 12 d. 

vykusios LR Vyriausybės kanceliarijos bei LR SAM organizuotos viešosios 

konsultacijos „Inovacijų pritaikymas psichikos sveikatos gerinimui“ metu buvo 

identifikuota elektroninių priemonių svarba psichikos sveikatos gerinimui.  

 

 

Įgyvendinimas 
• Analizuojant Lietuvos ir užsienio šalių gerąsias praktikas, buvo identifikuoti šie 

informavimo apie psichikos sveikatą tinklalapiai ir programėlės:  

o Australijos https://headtohealth.gov.au/  

o Australijos https://www.beyondblue.org.au/  

o Jungtinių Amerikos Valstijų https://www.nimh.nih.gov/index.shtml/ 

o Jungtinės Karalystės https://www.mentalhealth.org.uk/  

o Jungtinės Karalystės https://www.good-thinking.uk/  

o Lietuvos http://www.sveikatostinklas.lt/ 

o Lietuvos http://askritiskas.lt/ 

o Lietuvos http://nerukysiu.lt/ 

o Lietuvos https://tuesi.lt 

o Lietuvos https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-

prieziura/psichikos-sveikatos-stiprinimas/pagalba-sau  

o Lietuvos https://nerimoklinika.lt/ramu/ 



 14 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas inovatyvias priemones psichikos sveikatos 

gerinimui, buvo parengta internetinės platformos apie psichikos sveikatą 

koncepcija. Joje nurodyti platformos tikslai, auditorija, principai (struktūra, 

turinys, vizualika, įrankiai), sandara, funkcionalumai, aprašyti tipinių naudotojų 

profiliai, eiga ir procesai, veiklos matavimo rodikliai, įvertintos rizikos. 

• Sukurtas turinio kūrimo ir valdymo modelis. 

• Atlikta viešoji apklausa per e.pilietis platformą turinio poreikiui nustatyti. 

• Suorganizuotas prekės ženklo, jo vadovo ir svetainės dizaino paslaugų 

viešasis pirkimas bei parengta svetainės programavimo darbų techninė 

specifikacija. 

• Numatytos internetinės platformos plėtros kryptys ateityje.  

• Darbai perduoti SAM Psichikos sveikatos skyriui. 

• Rekomenduota nusimatyti finansinius išteklius platformos stebėsenai, 

priežiūrai, tobulinimui ir plėtrai ateinantiems penkeriems metams.  

• Rekomenduota aktyviai konsultuotis su visuomene bei sveikatos priežiūros 

specialistais dėl informacijos ar kitų funkcionalumų aktualumo, patikimumo, 

naujinimo. 

• Rekomenduota vykdyti aktyvią ir plačią informacinę bei reklaminę 

kampaniją apie platformą visuomenei įvairiais informaciniais kanalais bei 

žiniasklaidos priemonėmis, su platforma ir jos naudojimusi supažindinti 

sveikatos priežiūros specialistus ir rizikos grupes. 

• Internetinės platformos veikimo pradžia numatoma 2020 m. II ketvirtyje.  

 

 

 

Programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovai  
Enrikas Etneris, Monika Nedzinskaitė ir dr. Vaiva Gerasimavičiūtė 


