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Teminis tyrimas yra parengtas Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamo projekto „Atviros 

Vyriausybės iniciatyvos“ metu. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis  



Įvadas / Kontekstas  

Susidūrę su psichikos sveikatos sutrikimais, lietuviai yra nelinkę kreiptis profesionalios 

pagalbos. Pavyzdžiui, 2014 m. Lietuvoje užregistruota 4,7% depresija sergančių žmonių, 

nors tais pačiais metais atliktas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas atskleidė, jog 

depresijos simptomus jaučia net 12% gyventojų.1 Su psichikos sveikata susiję rodikliai 

Lietuvoje yra prasti: didelis savižudybių skaičius (2018 m. 24,4 atvejo/100 tūkst. gyventojų),2 

psichotropinių medžiagų – ypač alkoholio – suvartojimas (2016 m. vienas 15 metų ir 

vyresnis Lietuvos gyventojas suvartojo 13,2 litro absoliutaus alkoholio).3 Tik 1% lietuvių 

depresiją gydosi nemedikamentinėmis priemonėmis,4 suvartojama daug raminamųjų 

vaistų, dažnai taip slopinant psichikos sveikatos sutrikimų simptomus, bet sutrikimų 

negydant. 

Prastiems lietuvių psichikos sveikatos rodikliams didelę įtaką turi visuomenėje paplitusios 

negatyvios nuostatos apie psichikos sveikatos sutrikimus ir tokius sunkumus patiriančius 

asmenis. Pavyzdžiui, manoma, kad bloga savijauta gali būti lengvai kontroliuojama, o 

kreiptis pagalbos dėl psichikos sveikatos – neprasminga ir gėdinga, tai laikoma silpnumo 

ženklu. Asmenys su psichikos sveikatos sutrikimų diagnozėmis laikomi neproduktyviais, 

nedarbingais, nenuspėjamais arba pavojingais. 

Visuomenės gerove besirūpinančios šalys aiškinasi negatyvių nuostatų priežastis ir taiko 

efektyviausius būdus šioms nuostatoms mažinti. Deja, Lietuvoje itin trūksta duomenų apie 

tokių visuomenės nuostatų mastą ir pobūdį. Negatyvios nuostatos yra sustiprinamos ir kai 

kuriais teisės aktais, įtvirtinančiais, kad net lengvus psichikos sveikatos sutrikimus patiriantys 

asmenys negali užimti tam tikrų pareigų, jiems gali būti apribota teisė vairuoti, taip pat ne 

visuomet užtikrinamas pagalbos besikreipiančiųjų konfidencialumas. 

LR sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyrius pradėjo savo veiklą tik 2018 

m. spalio 15 d., tad kol kas nėra aiškios psichikos sveikatos stigmos mažinimo strategijos. 

Tačiau, siekiant užtikrinti psichikos sveikatos rodiklių gerinimą, būtina didinti visuomenės 

sąmoningumą bei mažinti diskriminaciją psichikos sveikatos klausimais. Negatyvių 

visuomenės nuostatų keitimas, gyventojų švietimas, teisės aktų pakeitimai prisidės prie 

visuomenės gerovės didinimo. Gyventojai drąsiau kalbės apie psichikos sveikatą, gebės 

lengviau atpažinti psichikos sveikatos sutrikimus, teikti paramą. Laiku kreipiantis pagalbos 

mažės resursai skiriami psichikos sveikatos sutrikimų ir priklausomybių ligų gydymui, 

padidės gyventojų darbingumas. 

                                                           
1 Lietuvos gyventojų sveikatos statistino tyrimo rezultatai (2014) 
2 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Mirties priežastys 2018. 
3 OECD. Health risks – Alcohol consumption. https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-
consumption.htm. Pavyzdžiui, 2016 m. vienam 15 m. ir vyresniam gyventojui teko 13,2 litro 

absoliutaus alkoholio, o duomenis pateikusių šalių vidurkis – 8,7 l. 
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 



Projekto „Negatyvių nuostatų apie psichikos sveikatos sutrikimus mažinimas“ tikslas:  

pasiūlyti ir įgyvendinti efektyviausias priemones institucinės stigmos ir negatyvių 

visuomenės nuostatų psichikos sveikatos srityje mažinimui. Šis projektas bei teminis tyrimas 

yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytais darbais:  

„1.3.4. Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą: 

Prieinamumo prie veiksmingų ir kokybiškų psichologinių ir psichosocialinių paslaugų 

didinimas, siekiant sumažinti perteklinį psichotropinių vaistų skyrimą ir vartojimą“. 

„1.4.1. Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į 

sveikatinimą „nuo darželio“: Inovatyvių psichikos sveikatai stiprinti skirtų prevencijos 

priemonių diegimas.“5 

 

Šiuo teminiu tyrimu siekta: 

a. Peržiūrėti teisės aktus, kuriais reglamentuojami tam tikrų profesijų ir visuomenės 

grupių profilaktiniai psichikos sveikatos tikrinimai; 

b. Išanalizuoti geriausias Lietuvoje taikytinas užsienio praktikas dėl psichikos sveikatos 

teisinio reguliavimo bei kovos su socialine stigma būdų. 

 

Tyrime naudojami analizės metodai:  

1. Esamai situacijai įvertinti atlikta antrinių informacijos šaltinių apžvalga, lyginimas 

tarpusavyje ir bendrinė jų analizė.  

2. Atliktas žvalgomasis tyrimas, kurio metu, atrenkant nagrinėtinus atvejus, 

analizuojama geroji užsienio šalių praktika. Šalys: Australijos, Jungtinės Karalystės, 

Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Šveicarijos ir Švedijos. 

 

Lietuvos apžvalga  

Socialinė stigma 

Lietuvoje trūksta išsamių tyrimų, parodančių negatyvių nuostatų apie psichikos sveikatą ir 

žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais diskriminacijos lygį. Lietuvos socialinių tyrimų 

centro Etninių tyrimų instituto (ETI) užsakymu 2016 ir 2017 metais buvo atlikti visuomenės 

nuostatų įvairių visuomenės grupių atžvilgiu tyrimai.6 Psichikos sveikatos sutrikimų turintys 

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

kaimynystėje ir darbe, nenorėtų jiems nuomoti būsto. Pvz., 2017 m. 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 

                                                           
5 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc  
6 http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2013/01/Baigiamoji-ataskaita1.pdf 



grupei nuomoti būsto. Lyginant su 2017, žmonių su neigiamos nuostatomis apie psichikos 

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

Vienas iš negatyvių išankstinių nuostatų paplitimą palaikančių veiksnių yra švietimo 

psichikos sveikatos temomis trūkumas. Lietuvoje nėra patikimo šaltinio apie naujausiais 

moksliniais įrodymais paremtą informaciją apie psichikos sveikatos sutrikimus bei 

pagalbos galimybes. Internete pateikta informacija iš neoficialių šaltinių neretai tampa 

mitų kūrimo ir stigmos psichikos sveikatos srityje didinimo pagrindu. 

Institucinė stigma 

Analizės metu peržiūrėti šių visuomenės grupių ar profesijų profilaktinio psichikos sveikatos 

tikrinimo kriterijai: pareiškėjų, advokatų, advokatų padėjėjų, teisėjų, antstolių, notarų, 

statutinių pareigūnų, norinčių įsivaikinti asmenų, vairuotojų, medicinos darbuotojų, 

vaistininkų, norinčių gauti leidimą ginklui asmenų. Asmens psichikos sveikatos tinkamumas 

užsiimti tam tikra profesija, vairuoti, laikyti ginklą ar įsivaikinti Lietuvoje nusprendžiamas 

pagal TLK-10-AM diagnozių kodus asmens sveikatos istorijoje. Per mažai dėmesio skiriama 

kiekvienos situacijos individualumui ir sąlygoms, kurias išpildžius diagnozė gali neturėti 

įtakos asmens gebėjimui atlikti tam tikras funkcijas. Pavyzdžiui, svarbu vertinti, ar asmens 

turėti/turimi sutrikimai negatyviai veikia žmogaus pasaulio suvokimą, sprendimų priėmimą 

ar streso valdymą. Turima diagnozė taip pat dažnai vertinama neatsižvelgiant į sutrikimo 

trukmę ir dabartinę asmens būklę, ilgalaikių pasekmių baimė verčia asmenis bet kokia 

kaina vengti įrašų sveikatos istorijoje. Sveikatos vertinimo kriterijai, paremti detaliais 

diagnozių kodais, palengvina sprendimų priėmimą, sumažina tikrinimą atliekančio 

gydytojo atsakomybės naštą, tačiau taip pat gali būti vertinami kaip diskriminuojantys.  

Lietuvos psichikos sveikatos specialistai teigia, kad stigmą stiprina ne tik visuomenėje 

paplitę stereotipai, bet ir perteklinis medikamentinis gydymas ir hospitalizavimas bei 

dominuojantis biomedicininio modelio naudojimas gydant psichikos sveikatos sutrikimus. 

Pacientams neužtikrinamas prieinamumas prie visų pasveikimui ir reabilitacijai reikalingų 

paslaugų.  

 

Užsienio geroji praktika  

Užsienio analizė (žr. Priedas Nr. 2) atskleidė, kad šalys, turinčios patirties psichikos sveikatos 

stigmos mažinimo srityje, siekia užkirsti kelią psichikos sutrikimų turinčių žmonių 

diskriminacijai. Užsienio gerųjų praktikų analizei pasirinkti pavyzdžiai iš valstybių, turinčių 

ilgametę patirtį kovojant su psichikos sveikatos stigma: Australijos, Jungtinės Karalystės 

(JK), Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Kanados, Naujosios Zelandijos, Šveicarijos ir 

Švedijos. Šios valstybės taip pat pasižymi kur kas geresniais nei Lietuvos psichikos sveikatos 

rodikliais. Pavyzdžiui, 2016 m. Lietuvoje savižudybių rodiklis 100 tūkst. gyventojų buvo 25,7 

- daugiau nei du kartus didesnis už analizei pasirinktų šalių vidurkį (JAV – 13,7, Švedijoje ir 

Australijoje - 11,7, Naujojoje Zelandijoje – 11,6, Šveicarijoje - 11,3,  Kanadoje – 10,4, JK – 



7,6).7 Taip pat, minėtos valstybės turi tvirtą teisinę bazę, užkertančią kelią su negalia ir 

psichikos sveikatos ligomis susijusiai diskriminacijai (pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje - 

Human Rights Act 1993, JAV – Americans with Disabilities Act 1990, JK - Equality Act 2010, 

pakeitęs prieš tai galiojusį „The Disability Discrimination Act 1995“). Šiose užsienio 

valstybėse įdarbinant minėtų sutrikimų turinčius asmenis koncentruojamasi ne į psichikos 

sveikatos istoriją ar dabartines ligas, bet į tai, ar asmuo sugebės atlikti su darbu susijusias 

funkcijas. Pretenduojant į tam tikras profesijas (pvz., policijos darbuotojų, gaisrininkų), 

atliekamas nuodugnesnis sveikatos būklės vertinimas, taip siekiant išvengti neigiamų 

pasekmių darbuotojui bei visuomenei. Išnagrinėjus ,,rizikingų” profesijų atstovų psichikos 

sveikatos istoriją ir dabartines ligas/gydymą, žmogus gali būti pripažintas netinkamu 

darbui tik tada, kai jis negali atlikti funkcijų, serga sunkia, lėtine psichikos liga, arba turi 

priklausomybę psichoaktyvioms medžiagoms. Tačiau jeigu žmogus geba atlikti su darbu 

susijusias funkcijas, koncentruojamasi į tai, kad žmogus gautų gydymą ir jam būtų 

sudarytos palankios darbo sąlygos eiti pareigas. Užsienyje atliktų tyrimų ir taikomų praktikų 

analizė rodo, kad psichikos sveikatos tikrinimai, perteklinis klausimynų naudojimas 

įdarbinant ir įvairių teisių apribojimai dėl tam tikrų diagnozių gali atnešti daugiau žalos nei 

naudos. 

Nagrinėtose užsienio valstybėse (Australijoje, JK, JAV, Kanadoje, Naujoje Zelandijoje, 

Šveicarijoje ir Švedijoje) svarbus sunkumų patiriančių gyventojų įgalinimas, šią 

atsakomybę prisiima ne tik valstybinės institucijos, tačiau visi gyventojai, įmonės ir 

darbdaviai. Svarbu kurti sistemą, grįstą paciento konfidencialumo užtikrinimu, pasitikėjimu 

ir pagarba. Psichikos sveikatos sutrikimų turintieji skatinami pranešti apie būkles, darančias 

įtaką funkcijų atlikimui, pasirašomos garbės deklaracijos; darbdaviai skatinami rūpintis 

darbuotojų psichikos sveikata bei pritaikyti darbo sąlygas; gyventojai raginami pranešti 

apie susirūpinimą keliantį, neadekvatų elgesį. 

Viešosios konsultacijos poreikis  

Šis tyrimas atskleidė viešosios konsultacijos poreikį. Kadangi problema kompleksinė, 

galima taikyti kelis metodus siekiant sužinoti suinteresuotų šalių nuomones skirtingais 

klausimais ir organizuoti konsultacijų ciklą. Viešosios konsultacijos ciklo tikslas –  išgirsti 

tikslinių auditorijų nuomonę dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų, surinkti naujus pasiūlymus 

bei idėjas. Bus rengiama apskirtojo stalo diskusija su psichikos sveikatos ekspertais bei 

grupėmis, susijusiomis su svarstomais teisės aktais. Apklausos metu ekspertų bus 

klausiama, kaip jie vertina teisės aktų pakeitimo projektą, prašoma teikti pastabų 

siūlomiems keitimams bei pateikti naujų pasiūlymų. Taip pat, Apklausos metu LR 

gyventojų ir piliečių bus klausiama, kokios informacijos apie psichikos sveikatą viešojoje 

erdvėje jiems trūksta – ši informacija bus naudojama siekiant mažinti socialinę stigmą apie 

psichikos sveikatą bei diegiant inovatyvią psichikos sveikatai stiprinti skirtą priemonę – 

nacionalinę internetinę platformą apie psichikos sveikatą. 

                                                           
7 World Health Organization. Suicide rate estimates, age-standardized. 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en 



Identifikuotos šios tikslinės viešojoje konsultacijoje dalyvausiančios grupės: 

• Jaunųjų psichiatrų asociacija (Neringa Čėnaitė ir Jonas Montvydas); 

• Lietuvos psichiatrų asociacija (Ramunė Mazaliauskienė, Martynas Marcinkevičius 

ir Gintautas Daubaras); 

• Žmogaus teisių stebėjimo institutas (Dainius Pūras); 

• Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (Marija Veniūtė Jakubauskienė); 

• Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Virginija Adomaitienė); 

• Teisingumo ministerija, atstovaujanti notarus ir antstolius (Jolita Sinkevičiūtė); 

• Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės 

komisija, atstovaujanti statutinius pareigūnus (Tadas Daugėla); 

• Kiti už VRM statutinius pareigūnus atsakingi specialistai (Irina Malukienė, Inga 

Prialgauskienė, Anna Vincukevič, Virginija Veličkaitė-Kurtanidzė, Daina 

Gorovičiūtė, Laima Dagilė, Dalia Fediajevienė, Milda Staliūnienė, Vilhelma 

Grinienė);  

• Lietuvos teisininkų draugija (pirmininkas Arnas Paliukėnas); 

• Lietuvos advokatūra (Audinga Mielkutė-Jurgelevičienė); 

• Teisėjų taryba (pirmininkas Algimantas Valantinas); 

• Privačių psichiatrijos klinikų atstovai (Tamara Kuntelija-Plieskė, Mindaugas 

Šablevičius, Mindaugas Jasulaitis); 

• Nacionalinė teismų administracija; 

• Generalinė prokuratūra; 

• Specialiųjų tyrimų tarnyba; 

• Lietuvos gydytojų sąjunga; 

• Lietuvos vaistininkų sąjunga; 

• Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; 

• Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; 

• Policijos departamentas. 

 

 

Priedai  

Priedas Nr.1 Negatyvios nuostatos apie psichikos sveikatos sutrikimus: Lietuvos analizė 

Priedas Nr. 2 Užsienio valstybių praktika: socialinė ir institucinė stigma psichikos sveikatos 

srityje 
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tiek Lietuvos gyventojų per paskutines dvi savaites 

jautė depresijos simptomus.   

Paplitimas didėja su amžiumi: 55-64 m. amžiaus grupėje simptomus jaučia 16%,  

65-74 m. - 19%, o virš 75 m. amžiaus grupėje – trečdalis apklaustųjų.1  

  

                                                             
1 Lietuvos statistikos departamentas. 2014 m. Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai. 

Lietuvos psichikos 
sveikatos rodikliai  
yra prasti.  

12% 



11tūkst.  nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje 

užregistruota 2017 m.2 

748 savižudybės 2017 m.  

(didžiausias rodiklis ES šalyse)3 
1,5karto  tiek daugiau absoliutaus alkoholio suvartojama 

Lietuvoje, lyginant su EBPO šalimis (Lietuvoje – daugiausia)4 

1iš 3  11-15 metų amžiaus mokinių patiria patyčias5  

70% žmonių negauna gydymo6   
                                                             
2 Smurtas artimoje aplinkoje. Oficialiosis statistikos portalas; 
3 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Mirties priežastys 2017. 
Iš viso 2017 m. Lietuvoje nusižudė 748 žmonės, arba 26,4/100 tūkst. gyventojų. 
4 OECD. Health risks – Alcohol consumption. https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.htm. Pavyzdžiui, 2016 
m. vienam 15 m. ir vyresniam gyventojui teko 13,2 litro absoliutaus alkoholio, o duomenis pateikusių šalių vidurkis – 8,7 l. 
5 Zaborskis A., Vareikienė I. Patyčių papitimo Lietuvos mokyklose pokytis 1994-2014 metais. Visuomenės sveikata. 
2015.2(69), p. 40-46. Psichikos sveikatai rizikingas elgesys paplitęs ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp paauglių. Pavyzdžiui, 
2014 m. iš 11-15 metų amžiaus mokinių 31,2% berniukų ir 27,7% mergaičių patyrė patyčias. Taip pat, 29,8% berniukų bei 
15,3% mergaičių tyčiojosi iš kitų mokinių. 
6 2 Henderson C., Evans-Lacko S., Thornicroft G. Mental illness stigma, help seeking, and public health programs. Am J 
Public Health. 2013 May; 103(5): 777–780. Tikrasis psichikos sveikatos sutrikimų paplitimas yra žymiai didesnis nei 
oficialioji statistika. Nustatyta, jog 70% žmonių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, yra neidentifikuojami (nesikreipia 
arba kreipiasi, bet neatpažįstamas sutrikimas) ir dėl to negauna gydymo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienyje atliktų tyrimų metu paskaičiuota, kad vidutiniškai 1 iš 5 suaugusiųjų patyrė 

bent vieną psichikos sveikatos sutrikimą per pastaruosius 12 mėn., o 1 iš 3 – bent 

kartą gyvenime.7  

Nepaisant to, asmenys, susiduriantys su tokiais sutrikimais, pagalbos dažnai 

nesikreipia, o besikreipiantieji dažnai nepabaigia rekomenduojamo gydymo. Pavyzdžiui, 

JAV atlikto tyrimo metu paskaičiuota, kad mažiau nei 40% asmenų su sunkiais 

psichikos sveikatos sutrikimais gavo pastovią pagalbą.8  

Nustatyta, kad vienas pagrindinių faktorių, lemiančių, kad su sutrikimais susiduriantys 

asmenys nesikreipia profesionalios pagalbos arba nesigydo sistemingai, yra 

visuomenės negatyvios nuostatos apie psichikos sveikatos 

sutrikimus ir sergančiuosius.9  

                                                             
7 Steel Z, Marnane C, Iranpour C, et al. The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-
analysis 1980-2013. Int J Epidemiol. 2014;43(2):476–493. doi:10.1093/ije/dyu038.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997379/ 
8 Steel Z, Marnane C, Iranpour C, et al. The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-
analysis 1980-2013. Int J Epidemiol. 2014;43(2):476–493. doi:10.1093/ije/dyu038 
9 Brian K. Ahmedani, 2011. Mental Health Stigma: Society, Individuals, and the Profession, J Soc Work Values Ethics. 2011 
Fall; 8(2): 4-1–4-16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3248273/ 

Psichikos sveikatos stigma 
užkerta kelią gydymuisi ir 

pasveikimui? 



 

 

 

 

Tokios negatyvios nuostatos yra itin paplitusios – pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad didžioji 

dalis JAV piliečių ir daug Vakarų Europos tautų turi negatyvių nuostatų apie psichikos 

sveikatos ligas ir sergančiuosius, tokios nuostatos paplitusios net tarp psichikos 

sveikatos specialistų10. Negatyvios nuostatos prisideda prie sutrikimų turinčių 

asmenų vengimo, diskriminacijos darbo rinkoje, sergantieji ima negatyviai vertinti 

ir patys save – krenta pasitikėjimas savo jėgomis, didėja menkos savivertės 

jausmas.  

                                                             
10 Corrigan PW, Watson AC. Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World Psychiatry. 
2002;1(1):16–20. 
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Prasti psichikos sveikatos rodikliai netiesiogiai parodo, kad negatyvios nuostatos 

paplitusios ir mūsų valstybėje. Deja, šiuo metu stigmos paplitimas ir pobūdis nėra 

aiškūs, o tai trukdo spręsti psichikos sveikatos problemas ir didinti visuomenės gerovę. 

Lietuvos psichikos sveikatos specialistai teigia, kad stigmą stiprina ne tik visuomenėje 

paplitę stereotipai, bet ir perteklinis medikamentinis gydymas ir hospitalizavimas bei 

dominuojantis biomedicininio modelio naudojimas gydant psichikos sveikatos 

sutrikimus. Pacientams neužtikrinamas prieinamumas prie visų pasveikimui ir 

reabilitacijai reikalingų paslaugų, todėl sergantieji nėra įgalinami. 

Lietuvoje galime identifikuoti ir institucinės stigmos apraiškų.  

 

  

 

  

Stigmos mastas Lietuvoje 



 

 

 

 

Teisės aktuose įtvirtinti psichikos sveikatos ligų, kurioms egzistuojant neleidžiama 

užsiimti tam tikra profesine veikla, sąrašai. Net lengvi psichikos sveikatos sutrikimai 

gali užkirsti kelią profesinei veiklai. Pavyzdžiui, depresija susirgęs advokatas11 ar 

gydytojas12 gali būti pripažintas netinkamu tęsti darbą. Panašaus sunkumo sutrikimai 

taip pat įrašyti į ligų, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones, sąrašą.13 

Asmuo, per pastaruosius 10 metų turėjęs lengvų ar sunkesnių nuotaikos sutrikimų, yra 

laikomas netinkamu vidaus tarnybai, susijusiai su tokių funkcijų, kaip asmenų 

saugojimas, gaisrų gesinimas ar nardymas, vykdymu.14 Ne visuomet užtikrinamas 

pacientų konfidencialumas, taip atveriamas kelias profesinei diskriminacijai, didinama 

gyventojų baimė kalbėti apie sutrikimus ir kreiptis pagalbos. 

                                                             
11 Dėl Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių 
patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238520?jfwid=tu0odnlit  
12 Dėl ligų, trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašo patvirtinimo 
13 Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose. 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/MckVkkuYsN 
14 Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB173DAC99C8/asr?fbclid=IwAR2ASxg64iH6nIK45rAblip9y3UlFZ6URtuvUBq1WDRFcVkvC
w2ZIVS_DPU 
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Užsienio gerųjų praktikų analizei pasirinkti pavyzdžiai iš valstybių, turinčių ilgametę 

patirtį kovojant su psichikos sveikatos stigma: Australijos, Jungtinės Karalystės (JK), 

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Kanados, Naujosios Zelandijos, Šveicarijos ir 

Švedijos. Šios valstybės taip pat pasižymi kur kas geresniais nei Lietuvos psichikos 

sveikatos rodikliais. Pavyzdžiui, 2016 m. Lietuvoje savižudybių rodiklis 100 tūkst. 

gyventojų buvo 25,7 - daugiau nei du kartus didesnis už analizei pasirinktų šalių vidurkį 

(JAV – 13,7, Švedijoje ir Australijoje - 11,7, Naujojoje Zelandijoje – 11,6, Šveicarijoje - 

11,3,  Kanadoje – 10,4, JK – 7,6).1 Taip pat, minėtos valstybės turi tvirtą teisinę bazę, 

užkertančią kelią su negalia ir psichikos sveikatos ligomis susijusiai diskriminacijai 

(pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje - Human Rights Act 1993, JAV – Americans with 

Disabilities Act 1990, JK - Equality Act 2010, pakeitęs prieš tai galiojusį ,,The Disability 

Discrimination Act 1995”).  
 

  

                                                             
1 World Health Organization. Suicide rate estimates, age-standardized. 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en 

Įžanga 



 3 

 

 

Turinys 

Stigma ir diskriminacija 4 

Kodėl svarbi kova su stigma? 5 

Stigma gaji ir medikų bendruomenėje 6 

Visuomenės nuostatų keitimo iššūkiai 7 

Institucinė stigma 10 

Kelią diskriminacijai užkertantys įstatymai užsienyje 11 

Profesija ir pichikos sveikata 15 

Sveikatos priežiūros darbuotojai 16 

Policijos pareigūnai 19 

Gaisrininkai 22 

Teisininkai 24 

Vairavimas 27 

Įvaikinimas 30 

Ginklas 33 

Ryšys tarp rimtų psichikos sveikatos sutrikimų ir smurtinio elgesio 35 

Rizikos, susijusios su institucinės stigmos mažinimu 37 

Išvada 38 

Užsienio praktikų pritaikymas Lietuvoje 39 
 

 
  



 4 

 

 

 

 

  

Stigma ir diskriminacija 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

Visame pasaulyje psichikos sveikatos stigma prisideda prie to, kad žmonės nesikreipia 

pagalbos ar nesilaiko paskirto gydymo. Stigma įgalina įvairias diskriminacijos rūšis, 

todėl sunkumų patiriantys asmenys nesijaučia pilnaverčiais visuomenės nariais, stiprėja 

socialinė atskirtis. Stigma sutrikdo socialinius ryšius, išteklių prieinamumą, sukelia 

stresą, neigiamus psichologinius ir elgesio atsakus; visa tai tik dar labiau pablogina 

sveikatą.2 

Žmonių elgesys yra paremtas nuostatomis, todėl visuomenės nuostatos apie asmenis 

su psichikos sveikatos sutrikimais yra svarbios formuojant viešąją politiką. Žmonės linkę 

palaikyti tokius sprendimus, kurie neprieštarauja jų nuostatoms. Taigi, socialinė stigma 

kuria institucinę: jei visuomenė tiki, kad psichikos sveikatos sutrikimų turintys asmenys 

yra pavojingi, visuomenė palaikys sprendimus ir įstatymus, kuriais varžomos tokių 

asmenų laisvės, nepriklausomai nuo to, ar tokia politika yra būtina, efektyvi ir teisinga.3  

                                                             
2 Stang AL, Earnshaw VA, Logie CH, et al. The health stigma and discrimination framework: a global, crosscutting 
framework to inform research, intervention development, and policy on health-related stigmas. BMC Med. 2019; 17: 31. 
3 Swanson JW, McGinty EE, Fazel S, et al. Mental illness and reduction of gun violence and suicide: bringing 
epidemiologic research to policy. Ann Epidemiol. 2015 May;25(5):366-376.  
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Visuomenės nuomonę apie psichikos sveikatą stipriai formuoja žiniasklaida bei pati 

sveikatos priežiūros specialistų bendruomenė ir jos komunikuojamos žinutės. Deja, 

pastebėta tendencija, kad patys sveikatos priežiūros specialistai, ypač psichiatrai, yra 

linkę turėti negatyvesnį požiūrį į žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais pasveikimo 

galimybes nei plačioji visuomenė. Taip gali būti todėl, kad gydytojai dažniau susiduria 

su žmonėmis, turinčiais rimtų sutrikimų ir esančiais itin giliose krizėse arba atkryčio 

perioduose.4   

Pastebima, jog stigmos mastas įvairiose valstybėse skiriasi. Keletas tyrimų, kuriais buvo 

lygintos slaugytojų iš skirtingų šalių nuostatos, atskleidė, kad tautybė buvo pagrindinis 

faktorius lemiantis slaugytojų požiūri į psichikos sveikatos sutrikimų turinčius pacientus. 

Pavyzdžiui, tyrimas, kuriame dalyvavo slaugytojai iš 5 Europos valstybių, parodė, kad 

Lietuvos slaugytojai turi negatyvesnių nuostatų, o Portugalijos - pozityvesnių nuostatų. 

Šis atradimas siejamas su plačiosios visuomenės požiūriu į psichikos sveikatos 

sutrikimus minėtose šalyse.5 

Negatyvios nuostatos gali turėti itin negatyvių pasekmių pacientams (mažėja jų pasiti-

kėjimas savimi bei gebėjimas būti efektyviais ir pilnaverčiais visuomenės nariais, blogėja 

jų pasveikimo perspektyvos). Taigi, svarbu inicijuoti mokymus ir susikoncentruoti į 

stigmos mažinimą medicinos studentų ir sveikatos priežiūros darbuotojų grupėje, taip 

siekiant didinti jų jautrumą psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų poreikiams.6 

                                                             
4 Hankir AK, Northall A, Zaman R. Stigma and mental health challenges in medical students. BMJ Case Rep. 2014 Sep 
2;2014. pii: bcr2014205226. 
5 Chambers M, Guise V, Välimäki M, et al. Nurses' attitudes to mental illness: a comparison of a sample of nurses from 
five European countries. Int J Nurs Stud. 2010 Mar;47(3):350-62.  
6 Al-Awadhi A, Atawneh F, Alalyan MZY, et al. Nurses' Attitude Towards Patients with Mental Illness in a General Hospital 
in Kuwait. Saudi J Med Med Sci. 2017 Jan-Apr; 5(1): 31–37. 
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Negatyvių visuomenės nuostatų keitimas kelia įvairių iššūkių. Psichikos sveikatos 

sutrikimai kartais aiškinami per „biologinį modelį“ - kaip atsirandantys dėl biologinių 

priežasčių (genetika, struktūriniai galvos smegenų pokyčiai), prilyginami fiziniams 

sutrikimams. Tyrimai rodo, kad ligos siejimas su biologine (ne psichosocialine) 

priežastimi mažina visuomenės polinkį kaltinti sergančiuosius dėl juos kamuojančių 

sunkumų, tačiau didina visuomenės pesimizmą dėl pasveikimo galimybių. Pavyzdžiui, 

nors 45-51% apklaustųjų išsivysčiusiose valstybėse manė, kad psichikos sveikatos 

sutrikimai panašūs į fizinius, tik 7% tikėjo, kad juos galima išgydyti.7  

Išskiriamos trys pagrindinės negatyvių nuostatų keitimo strategijos:  

• Švietimas (paneigia mitus apie psichikos sveikatą); 

• Kontaktas (negatyvios nuostatos keičiamos bendraujant/turint tiesioginį kontaktą 

su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais asmenimis); 

• Protestas (demonstruojamas nepritarimas siekiant visuomenės sąmoningumo).8 

                                                             
7 Armstrong A. Use data to challenge mental-health stigma. https://www.nature.com/news/use-data-to-challenge-
mental-health-stigma-1.19033 
8 Corrigan PW1, River LP, Lundin RK, et al. Three strategies for changing attributions about severe mental illness. 
Schizophr Bull. 2001;27(2):187-95. 
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Su stigmos mažinimo priemonėmis susijusių tyrimų meta-analizė, kurios metu peržiūrėti 

72 straipsniai, pristatantys 79 nepriklausomus tyrimus, parodė, kad švietimo ir 

kontakto strategijos pasiekia pozityviausių efektų. Tarp suaugusiųjų, 

kontakto strategija buvo paveikesnė nei švietimo, o paauglių nuostatas efektyviau 

gerino švietimas. Tiesioginis kontaktas (gyvas susitikimas) buvo paveikesnis nei, 

pavyzdžiui, vaizdo kontaktas.9 

 

Socialinės kampanijos yra svarbi užsienio valstybėse diegiamų kovos su negatyviomis 

nuostatomis dalis. Pavyzdžiui, Anglijoje jau daugiau nei 10 metų vyksta nuoseklus stig-

mos ir diskriminacijos mažinimas. „Time to change“ – didžiausios apimties programa, 

skirta psichikos sveikatos stigmos ir žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais 

diskriminacijos mažinimui. Programai vadovauja labdaringos organizacijos „Mind“ ir 

„Rethink mental illness“. „Time to change“ programa vykdoma nuo 2007 metų, prie jos 

finansavimo daugiausia prisideda nacionalinis loterijos fondas „The Big Lottery“. 

Programa veikia pagal tris numatytas kryptis: socialinę reklamą (pvz., „Time to talk 

day“), kontaktų stiprinimą tarp žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais ir kitų 

visuomenės narių bei per lyderystės stiprinimą. Buvo dirbama su tokiomis tikslinėmis 

grupėmis kaip vaikai ir paaugliai, žiniasklaidos atstovai, darbdaviai, tautinės mažumos 

ir LGBT bendruomenė. 2016 m. atlikta gyventojų apklausa atskleidė, kad per 10 metų 

nuo programos pradžios visuomenės nuostatos pagerėjo 9,6%.10 Diskriminacijos 

lygis sumažėjo nuo 41,6% 2008 m. iki 28,4% 2014 m.11  

 

                                                             
9 Corrigan PW, Morris SB, Michaels PJ, et al. Challenging the public stigma of mental illness: a meta-analysis of outcome 
studies. Psychiatr Serv. 2012 Oct;63(10):963-73. 
10 National attitudes to mental health survey. http://www.aimmentalhealth.org.uk/national-attitudes-mental-illness-
survey/ 
11 Corker E., Hamilton S., Robinson E. et al. Viewpoint survey of mental health service users’ experiences of 
discrimination in England 2008–2014. Acta Psychiatr Scand 2016: 134 (Suppl. 446): 6–13. 
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2018 m. JK paskyrė 1 milijoną svarų sterlingų kovai su psichikos sveikatos stigma darbe 

Tautų Sandraugos šalyse (angl. Commonwealth countries). Dviejų metų trukmės 

kampanijos tikslas – įgalinti vietines organizacijas ir žmones su psichikos sveikatos 

sutrikimais kovai su psichikos sveikatos stigma ir diskriminacija. Kampanijos metu su 

šalimis narėmis dalijamasi žiniomis, suteikiami adaptuoti mokymo įrankiai, finansuotos 

dvi pilotinės kampanijos.  

 

Diskriminacijos mažinimui taip pat daug dėmesio skiria ir Naujosios Zelandijos 

vyriausybė. Nuo 1997 m. Naujojoje Zelandijoje vykdoma programa „Like Minds, Like 

Mine“, kurios tikslas yra sumažinti psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių 

diskriminaciją bei sustiprinti socialinius ryšius.12  

Programoje numatytos veiklos apima: 

• Valstybiniu mastu vykdomas psichikos sveikatos stiprinimo kampanijas (pvz., 

„Just Ask, Just Listen“); 

• Įvairius šviečiamojo pobūdžio projektus, pavyzdžiui, gyvenantiems socialiniame 
būste, švietimo, policijos, sveikatos priežiūros įstaigose, darbo vietose; 

• Specialius fondus, skirtus užtikrinti vietinių iniciatyvų paramą; 

• Fondus, skirtus paremti žiniasklaidos priemones ir kūrybinius projektus; 

• Nacionalinius ir tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, tokius kaip „Pasaulinis 

aljansas prieš stigmą“ (angl. Global Anti-Stigma Alliance); 

• Komunikavimą socialinėse medijose, internetinėse svetainėse, elektroniniais 

laiškais ir žiniasklaidos įtraukimą. 

Visos išvardintos veiklos vykdomos per Sveikatos stiprinimo agentūrą (angl. Health 

Promotion Agency)13 ir Naujosios Zelandijos Psichikos sveikatos asociaciją (angl. 

Mental Health Foundation).14  

                                                             
12 Like minds, like mine. https://www.likeminds.org.nz/ 
13 Health Promotion Agency. https://www.hpa.org.nz/ 
14 Mental Health Foundation of New Zealand. http://www.mentalhealth.org.nz 
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Socialinės stigmos mažinimas neatsiejamas nuo institucinės stigmos naikinimo. 

Pastaroji atsiranda tuomet, kai teisės aktais apribojamos psichikos sutrikimų turinčių 

asmenų teisės arba paliekama spragų tokių asmenų diskriminacijai. Institucinės 

stigmos mažinimo svarbą pripažįstančios valstybės yra įtvirtinusios teisės aktus, 

užkertančius kelią žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais diskriminacijai.  

Anglijoje ir Velse lygybės aktu (angl. Equality Act 2010) darbuotojai saugomi 

nuo diskriminacijos dėl neįgalumo, o taip pat ir dėl psichikos sveikatos sutrikimų.15 

Žmogus gali būti nepriimamas į darbą tik tuo atveju, kai negalia trukdo atlikti funkcijas 

ir tokiam asmeniui neįmanoma pritaikyti darbo sąlygų. Pateisinami tik akivaizdūs ir 

logiški atvejai, kaip, pavyzdžiui, neregiai negali būti pilotais. Taip pat, tam tikrais atvejais 

paliekama galimybė spręsti individualiai. Pavyzdžiui, bipolinį sutrikimą turintis žmogus 

gali pretenduoti į policininko darbo vietą. Jeigu gydytojas nusprendžia, kad žmogus 

susitvarkys su užduotimis darbe, o darbdavys atsisako tokį žmogų įdarbinti, tai laikoma 

tvirtu pagrindu manyti, kad žmogus buvo diskriminuojamas.16  

Apie sveikatos būklę darbuotojas Anglijoje gali būti klausiamas tik tuomet, kai 

sėkmingai praeina atrankos procesą. Jeigu kyla abejonių, ar darbuotojo psichikos 

sveikatos būklė nesutrukdys atlikti funkcijų darbe, darbdavys gali paprašyti informacijos 

iš gydytojo ar profesinės sveikatos specialisto.17  

                                                             
15 Equality Act 2010: guidance. https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance 
16 Discrimination and mental illness - Equality Act 2010. https://www.rethink.org/living-with-mental-illness/mental-health-
laws/discrimination  
17 Mind. Discrimination at work. Applying for jobs. https://www.mind.org.uk/information-support/legal-
rights/discrimination-at-work/applying-for-jobs/#.XOJVzsj7SUm 

Kelią diskriminacijai 
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Amerikiečių su negalia akte (angl. Americans with Disabilities Act) įtvirtinta, kad 

žmonės turintys negaliai prilyginamų psichikos sveikatos ligų (kurioms gali būti 

priskiriami ir tokie sutrikimai kaip depresija ar bipolinis sutrikimas), negali būti 

diskriminuojami.18,19 Darbdavio teisė klausti apie žmogaus sveikatos (įskaitant ir 

psichikos sveikatos) būklę, istoriją, ar atlikti sveikatos tikrinimą, priklauso nuo 

įdarbinimo proceso etapo. Pirmajame etape, kai žmogui pasiūlymas dirbti dar nėra 

pateiktas, negalima klausti jokios su sveikata susijusios informacijos, net jei tai svarbu 

sprendžiant, ar žmogus galės atlikti užduotis. Kai darbo pasiūlymas jau yra pateiktas, 

bet dar nepradėjus dirbti, darbdavys gali pareikalauti medicininės patikros, jei tai yra 

visiems darbuotojams taikomas reikalavimas. Pavyzdžiui, dėl įtemptų darbo sąlygų ir 

ginklo laikymo šiame etape atliekamas išsamus policininkų fizinės ir psichinės sveikatos 

būklės tyrimas, atsižvelgiama į medicininę istoriją, klausiama apie vartojamus vaistus.20 

Darbdavys gali paprašyti prieigos prie visų gaunamų darbuotojo psichikos sveikatos 

duomenų, tačiau tik tuomet, jei toks reikalavimas taikomas visiems darbuotojams. Jei 

visiems darbuotojams nekeliami tokie patys reikalavimai, tai gali būti interpretuojama 

kaip diskriminacija. Trečiajame etape, arba žmogui pradėjus dirbti, darbdavys gali 

domėtis darbuotojo sveikata ar prašyti atlikti sveikatos tikrinimą tik tuo atveju, kai 

negalia yra nesuderinama su darbo reikalavimais ir kai darbo sąlygos negali būti 

atitinkamai pritaikytos. Informacija, gauta iš psichikos sveikatos išrašų atskleidimo, 

negali būti panaudojama prieš darbuotoją. 21,22 

  

                                                             
18 Information, guidance and training on the Americans with Disabilities Act. https://adata.org/learn-about-ada 
19 Arcé Law Group. Is depression covered under the Americans with Disabilities Act? https://www.arcelawgroup.com/is-
depression-covered-under-the-americans-with-disabilities-act.html  
20 New York City Police Department. Police officer candidate resource booklet. 
https://www1.nyc.gov/assets/nypd/downloads/pdf/careers/po-candidate-resource-booklet.pdf 
21 Can employers conduct mental health screenings? https://www.jgllaw.com/blog/can-employers-conduct-mental-
health-screenings 
22 Enforcement guidance: Disability-related inquiries and medical examinations of employees under the Americans with 
Disabilities Act. https://www.eeoc.gov/policy/docs/guidance-inquiries.html 
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Australijos žmogaus teisių komisija teigia, kad sveikatos tikrinimo informacija 

negali tapti pagrindu atsisakyti įdarbinti.23 Informacija apie sveikatą gali būti naudojama 

tik siekiant išsiaiškinti, ar darbuotojas sugebės atlikti su darbu susijusias funkcijas. 

Įmonės, kurios prašo sveikatos tikrinimo pažymos, privalo užtikrinti, kad pateikiama 

informacija tik apie tuos sveikatos aspektus, kurie svarbūs vertinant, ar darbuotojas 

sugebės atlikti užduotis. Taip pat, komisija pabrėžia, jog svarbu, kad tokia informacija 

išliktų konfidenciali. Diskriminacijos, susijusiuos su negalia, akte (angl. Disability 

Discrimination Act 1992) teigiama, kad tokia diskriminacija yra negalima visuose 

etapuose: atrankos proceso metu; nusprendžiant, kas gaus darbą; nustatant darbo 

sąlygas, atlygį, darbo valandas; svarstant dėl paaukštinimo, mokymų, ar kitų privalumų; 

svarstant dėl atleidimo ar žemesnių pareigų. Šiuo metu daugiau nei 500 įmonių yra 

savanoriškai pateikusios kovos su diskriminacija darbe veiksmų planus.24 Šie 

veiksmų planai yra visiems prieinami internete. 

 

  

                                                             
23 Australian Human Rights Commission. https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12065  
24 Australian Human Rights Commission. Action plans and action plan guidelines. https://www.humanrights.gov.au/our-
work/disability-rights/action-plans-and-action-plan-guides 



 14 

Naujojoje Zelandijoje žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais teisės 

įtvirtintos Žmogaus teisių akte (angl. Human Rights Act 1993).25 Tarp draudžiamų 

diskriminacijos rūšių įvardijama ir diskriminacija dėl negalios. Su negalia susijusi 

diskriminacija apima ne tik fizinius susirgimus (pvz., ŽIV), bet ir psichikos sveikatą, 

proto negalią, naudojimąsi neįgaliojo vežimėliu, bet kokią kitą fizinę ar psichologinę 

būklę. Žmogaus teisių akte pabrėžiama, kad prieš įdarbinant arba jau esamų darbuotojų 

apie darbuotojo sveikatos būklę darbdavys gali klausti tik tiek, kiek tai susiję su darbui 

reikalingomis atlikti funkcijomis.26 Kai kurios profesijos (pvz., policijos darbuotojo) 

reikalauja didesnio fizinio ir psichologinio pasiruošimo. Tokiais atvejais galioja atskiros 

tvarkos, kaip vertinamas darbuotojo tinkamumas, kokios ligos ar vartojami 

medikamentai gali užkirsti kelią tolimesnei profesinei veiklai.27  

 

Kanados darbuotojų saugos ir sveikatos centras pabrėžia, kad darbdavys neturėtų 

klausti darbuotojo apie jo ligų diagnozes. Darbdavys gali prašyti tinkamumo darbui 

patikros jei tam yra priežastis ir jei laikomasi visų su žmogaus teisių apsauga susijusių 

reglamentų. Sveikatos patikros negali būti naudojamos siekiant atsisakyti kandidato dėl 

jo negalios. Paprastai darbdavys gauna vieną iš trijų atsakymų iš gydytojo - ,,tinkamas 

dirbti”, ,,netinkamas dirbti” arba ,,tinkamas pritaikius darbo sąlygas”. Paskutiniai du 

statusai gali būti nurodomi kaip laikini arba nuolatiniai. Darbdavio užduotis ir 

atsakomybė yra užtikrinti, kad darbo sąlygos būtų pritaikytos pagal darbuotojo 

poreikius, o pastarasis galėtų toliau dirbti sau ir kolegoms saugioje aplinkoje. Jei 

paprašoma, gydytojas gali pateikti pasiūlymus, kaip galima būtų padėti darbuotojui.28  

                                                             
25 Human Rights Act 1993. Reprint as at 1 April 2019. 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/63.0/whole.html#DLM304212  
26 Community Law Manual. Disability Laws. Applying for jobs: what you do and don’t have to say about your impairment. 
https://communitylaw.org.nz/community-law-manual/chapter-15-disability-rights/disability-rights 
27 New Zealand Police. Medical Suitability. https://www.newcops.co.nz/pre-application/medical-suitability  
28 Fit to work. Canadian Center for Occupational Health and Safety. 
https://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/fit_to_work.html 
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Diskriminacijos dėl psichikos sveikatos apraiškos itin dažnos profesinėje veikloje. 

Stigma paplitusi tarp daug atsakomybės pareikalaujančių ir įtampos keliančių profesijų 

atstovų. Šioms populiacijoms keliami itin aukšti fizinės ir psichikos sveikatos standartai, 

todėl didėja baimė sirgti ir kreiptis profesionalios pagalbos. Tačiau, būtent daug 

įtampos patiriančių profesijų atstovai tampa tiksline grupe, kuriai psichologinė pagalba 

yra itin reikalinga ir kurioje pastebimas didesnis sergamumas psichikos sveikatos 

sutrikimais nei kitose visuomenės grupėse.29  

  

                                                             
29 New Zealand Police. Medical Suitability. https://www.newcops.co.nz/pre-application/medical-suitability  

Profesija ir 
pichikos sveikata 
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Psichikos sveikatos sutrikimai yra dažni medicinos studentų ir gydytojų 

populiacijose. Matomi žemi kreipimosi pagalbos rodikliai, kreipiamasi tik ištikus 

krizei. Vienas iš faktorių, lemiančių, kad gydytojai pagalbos nesikreipia arba kreipimąsi 

atideda, yra savęs stigmatizavimas - reiškinys kai žmonės priima ir įsisąmonina išorinę 

socialinę stigmą ir praranda pasitikėjimą savimi. Kitas kertinis faktorius, verčiantis 

sveikatos priežiūros specialistus slėpti simptomus ir tampantis barjeru kreiptis 

pagalbos, yra baimė būti stigmatizuojamiems plačiosios visuomenės.4 

 

JAV atlikto tyrimo duomenimis, 1 iš 15 chirurgų teigė neseniai turėję minčių apie 

savižudybę, tačiau daugiau nei 60 proc. nenorėjo kreiptis pagalbos, nes bijojo, 

kad tai gali turėti įtakos jų licencijai.30 Kito JAV atlikto tyrimo metu apklausta 2106 

gydytojos, nustatyta, kad beveik 50 proc. tyrimo dalyvių manė, jog turėjo psichikos 

sveikatos sutrikimų, bet pagalbos nesikreipė.31 Pagrindinės įvardintos tokio elgesio 

priežastys: tikėjimas, kad pačios gali suvaldyti simptomus, laiko stoka, baimė, kad apie 

tai reikės pranešti licencijavimo komisijai, gėda. Tik 6 proc. respondenčių apie savo 

diagnozę ar gydymą pranešė savo valstijai.31  

                                                             
30 Shanafelt TD, Balch CM, Dyrbye L, Bechamps G, et al. Special report: suicidal ideation among American surgeons. 
Arch Surg. 2011 Jan;146(1):54-62.  
31 Gold K.J., Andrew L.B., Goldman E.B. et al. “I would never want to have a mental health diagnosis on my record”: A 
survey of female physicians on mental health diagnosis, treatment, and reporting. General Hospital Psychiatry. 
2016(4):51-57. 

Sveikatos priežiūros 
darbuotojai 
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Net dviejuose trečdaliuose Amerikos valstijų buvo klausiama, ar kandidatas gydytojo 

licencijai gauti yra kada nors gydęsis dėl psichikos sveikatos sutrikimo.32 Valstijose, 

kuriose klausiama išsamiausių klausimų apie psichikos sveikatą, gydytojai yra 

labiausiai nelinkę kreiptis profesionalios pagalbos.32 Atliktos analizės autorių teigimu, 

klausimai turėtų būti formuluojami taip, kad būtų išsiaiškinama, ar gydytojas šiuo metu 

neturi problemų, trukdančių atlikti su darbu susijusias funkcijas, tačiau būtina atsisakyti 

perteklinių, diskriminuojančių klausimų.32 

 

Kai asmuo nori būti įrašytas į Anglijos, Velso ir Škotijos medicinos darbuotojų registrą, 

jis turi pranešti apie ligas, kurios galėtų trukdyti užsiimti gydytojo praktika. Ar konkrečią 

ligą reikės deklaruoti priklauso nuo ligos rimtumo, taikomo gydymo, bei ar liga ir 

vartojami vaistai turės įtakos jo gebėjimui praktikuoti mediciną. Norima žinoti apie 

efektą, kurį sveikatos problema gali turėti gebėjimui rūpintis pacientais, o ne apie pačią 

sveikatos problemą.33 

 

Naujojoje Zelandijoje Medicinos darbuotojų kompetencijos užtikrinimo aktu (angl. 

Health Practitioners Competency Assurance Act 2003) reglamentuojama sveikatos dar-
buotojų atskaitomybė dėl praktikos, elgesio ir kompetencijų.34 Dokumento skiltis apie 

fizinę ir psichikos sveikatą įvardija, kad gydytojui licencija neišduodama tuo atveju, jeigu 

dėl savo sveikatos būklės pretendentas negalėtų atlikti su darbu susijusių funkcijų.  

Naujosios Zelandijos Medicinos taryba įvardija, kad medicinos darbuotojas turi: 

• Gebėti atlikti saugius sprendimus; 

• Pademonstruoti įgūdžius ir žinias, reikalingus saugiai praktikai; 

                                                             
32 Dyrbye LN, West CP, Sinsky CA, et al. Medical licensure questions and physician reluctance to seek care for mental 
health conditions. Mayo Clin Proc. 2017;92(10):1486-1493. 
33 General Medical Council. Guidance on declaring health issues. https://www.gmc-uk.org/registration-and-
licensing/join-the-register/before-you-apply/guidance-on-declaring-health-issues/your-health-and-patient-safety 
34 Health Practitioners Competency Assurance Act 2003. 
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• Elgtis tinkamai; 

• Nesudaryti infekcijos perdavimo rizikos; 

• Elgtis taip, kad nekiltų pavojaus paciento saugumui.35 

Jeigu pablogėjusi praktikuojančio gydytojo sveikatos būklė trukdo atlikti funkcijas 

darbe, apie savo sveikatos sutrikimą gydytojai yra raginami patys pranešti Medicinos 

tarybai. Gydytojui užtikrinama, kad jo pateikta informacija yra griežtai konfidenciali ir ja 

disponuos tik tie žmonės, kurie dalyvauja sprendimo priėmime dėl tolimesnių veiksmų.35 

Susirūpinimą dėl prastos medicinos darbuotojo sveikatos raginami reikšti ir darbdaviai 

bei kiti praktikuojantys medicinos darbuotojai, kitų sveikatos paslaugas teikiančių 

įstaigų vadovai, mokymo (kvalifikacijos kėlimo) programų vadovai, taip pat bet kuris 

kitas, su gydytoju susidūręs asmuo. Medicinos tarybos puslapyje pateikiama išsami 

informacija apie tai, kokiais atvejais derėtų pranešti, detaliai aprašytas procesas ir 

tolimesni veiksmai.36 

Svarstant, ar reikėtų diegti privalomas psichikos sveikatos tikrinimo programas 

gydytojams, identifikuojamos su konfidencialumu ir baime prarasti gydytojo licenciją 

susijusios rizikos. Vienas iš galimų sprendimų siekiant stebėti sveikatos priežiūros 

specialistų psichologinę būklę nedidinant stigmos – naudoti anoniminę internetinę 

platformą, kurioje esančių klausimynų pagalba galima būtų nustatyti dažniausius 

psichikos sveikatos sutrikimus. Amerikos psichikos sveikatos organizacijos 

rekomenduoja atlikti kasmetinę suaugusiųjų apklausą dėl depresijos simptomų, 

ypatingą dėmesį skiriant tokioms rizikos grupėms kaip gydytojai.37  

                                                             
35 Medical Council of New Zealand. Fitness to practice. Health concerns. https://www.mcnz.org.nz/fitness-to-
practise/health-concerns/ 
36 Health concern process. https://www.mcnz.org.nz/fitness-to-practise/health-concerns/health-concern-process/ 
37 Should mental health screenings for physicians be standard procedure? 
https://www.medicalbag.com/home/lifestyle/should-mental-health-screenings-for-physicians-be-standard-procedure/ 
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Dėl dažnai sudėtingų, nenuspėjamų ir greitai besikeičiančių darbo sąlygų policijos 

pareigūnams keliami aukštesni psichikos sveikatos būklės kriterijai.38 Policijos 

pareigūnai susiduria su daugybe sudėtingų ir įtampą keliančių užduočių, tokių kaip: 

• Greitas reagavimas esant kritinėms situacijoms; 

• Saugus ginklo laikymas ir naudojimas; 

• Darbas su nebendradarbiaujančiais visuomenės nariais; 

• Dalyvavimas sprendžiant buitinius nesutarimus; 

• Minios valdymas; 

• Tarnybinio automobilio vairavimas dideliu greičiu; 

• Darbas pamainomis ar ilgas valandas; 

• Darbas veikiant įvairiems fiziniams ir psichologiniams dirgikliams; 

• Paieškos ir gelbėjimo darbai; 

• Teisminė ekspertizė. 

 

Naujojoje Zelandijoje dėl policijos pareigūno tinkamumo darbui galutinį sprendimą 

priima policijos tarnybos darbuotojai.38 Pretendentai į policijos tarnybą privalo 

atskleisti visas ligas, kuriomis serga arba sirgo praeityje, pateikti informaciją apie 

vartojamus vaistus. Vertinimo komisijai turėtų būti lengvai pasiekiami svarbūs 

pretendento medicinos istorijos išrašai. 

Medicininis pareigūnų įvertinimas atliekamas dviem etapais. Būsimi pareigūnai 

pirmiausia turi gauti išrašą iš medicinos įstaigos dėl tinkamumo (dar prieš vertinimus 

                                                             
38 Medical Suitability. New Zealand Police. https://www.newcops.co.nz/pre-application/medical-suitability 

Policijos pareigūnai 



 20 

policijos tarnyboje), o antrojo etapo metu vertinimas atliekamas ir sprendimas 

priimamas tarnybos viduje. 

Psichikos sveikatos sutrikimai, nesuderinami su policijos tarnyba: 

• Priklausomybė psichoaktyvioms medžiagoms (dabar ir praeityje); 

• Psichozė, kol neįrodoma, jog liga pilnai išgydyta; 

• Vartojami psichotropiniai vaistai (pvz., depresijai ar nerimui gydyti). 

Psichikos sveikatos sutrikimai, dėl kurių žmogus gali būti netinkamas policijos darbui, 

tačiau sprendžiama individualiai:  

• Depresiniai ar nerimo sutrikimai (dabar ir praeityje); 

• Alkoholizmas (dabar ir praeityje); 

• Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis (dabar ir praeityje); 

• Lėtinis nuovargis (dabar ir praeityje); 

• Uždarų patalpų baimė, narkolepsija ir tamsos baimė. 
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Jungtinėje Karalystėje išskiriamas rekomendacinis psichikos sveikatos 

sutrikimų sąrašas, kuriame įvardintos policininkų darbą galinčios paveikti būklės.39 

Sutrikimai, dėl kurių mažai tikėtina, kad pretendentas bus pripažintas tinkamu tarnybai 

policijoje, tačiau sprendžiama individualiai: 

• Ligos, susijusios su kognityvinių funkcijų sutrikimu arba atminties silpnėjimu; 

• Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas; 

• Asmenybės ir elgesio sutrikimai; 

• Psichozė, iki kol pinai neišgyjama. 

Psichikos sutrikimai, kuriems esant reikalingas išsamesnis pretendento sveikatos 

būklės ištyrimas: 

• Ligos, pirmą kartą diagnozuotos vaikystėje ar paauglystėje; 

• Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai; 

• Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai; 

• Nerimo sutrikimai, obsesinis kompulsinis sutrikimas, reakcijos į didelį stresą ir 

prisitaikymo sutrikimai; 

• Somatoforminiai sutrikimai, lėtinis išsekimo sindromas; 

• Valgymo sutrikimai. 

 

JAV prieš įsidarbinant atliekama psichologinė patikra, kurios metu įvertinamos 

žmogaus asmeninės savybės, siekiant nustatyti kandidato tinkamumą. Pabrėžiama 

tokių savybių, kaip impulsų kontrolė, gebėjimas atlikti monotonišką užduotį, 

sąžiningumas bei gebėjimas toleruoti stresą, svarba.40  

                                                             
39 National Recruitment Standards-Medical Standards for Police Recruitment. 
https://www.thamesvalley.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/thames-valley/careers/recommended-medical-
standards.pdf?fbclid=IwAR2kk_QHBWQ8dmgeO6OxCh55aPYULP45ru735DoSHOJAvr3QaG6iv-jBX9A 
40 The balance careers. What you know about psychological screening for police officers.  
https://www.thebalancecareers.com/psychological-exams-and-screening-for-police-officers-974785 
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Prieš keletą metų JAV atliktas tyrimas parodė, kad 58 proc. iš apklaustų 483 gaisrininkų 

pasisakė apie su stigma susijusius barjerus gauti pagalbą. Apklaustieji įvardino 

nerimaujantys dėl kolegų reakcijos (44 proc.), baimės pasirodyti silpniems (42 proc.), 

žalos reputacijai (41 proc.), suprastėjusios aplinkinių nuomonės (37 proc.), gėdos 

jausmo (30 proc.) ir aplinkinių kaltinimų (26 proc.).41 Pietų Korėjoje atlikto tyrimo metu 

identifikuota, kad nuo potrauminio streso sutrikimo kenčiantys ir pagalbos 

negaunantys gaisrininkai dažniausiai įvardina stigmą kaip pagrindinę priežastį, dėl 

kurios nesikreipia pagalbos.  

 

Pietų Australija identifikuodama diagnozes, trukdančias dirbti gaisrininku, pateikia 

išsamią informaciją apie funkcijas ir gebėjimus, kuriuos gali 

trikdyti įvairūs psichikos sveikatos sutrikimai.42 Taip pat, nustatomi aiškūs kriterijai, 

pagal kuriuos nusprendžiama, ar asmuo su tam tikra psichikos sveikatos diagnoze, gali 

atlikti paskirtas funkcijas. 

Pavyzdžiui, asmuo, kuriam diagnozuotas bipolinis sutrikimas, dažniausiai yra 

netinkamas dirbti gaisrininko darbą. Galimybė dirbti gaisrininku turint bipolinį sutrikimą 

gali būti svarstoma, jeigu iš psichiatro ir darbo higienos gydytojo pateiktos informacijos 

žinoma, kad: 

• Gaisrininkas nėra gydomas ličiu, ir 

                                                             
41 Hom MA, Stanley IH, Ringer FB, et al. Mental health service use among firefighters with suicidal thoughts and 
behaviors. Psychiatr Serv. 2016 Jun 1;67(6):688-91. 
42 South Australian Metropolitan Fire Service. Recruitment and selection. 
http://www.mfs.sa.gov.au/site/join_us/fulltime_firefighters/recruitment_and_selection.jsp?sstat=-1 
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• Liga yra gerai kontroliuojama ir pakankamai ilgą laiką laikomasi gydymo režimo 

(bent keletą metų), ir 

• Jeigu nebuvo pasikartojančio psichozės epizodo arba jeigu buvo vienkartinis 

izoliuotas psichozės epizodas ir mažai tikėtina, kad jis pasikartos, ir 

• Gaisrininkas gerai suvokia su jo diagnoze susijusias potencialias rizikas sau ir 
aplinkiniams, ir 

• Darbas pamainomis ir miego ciklo trikdžiai nepablogins būklės, ir 

• Gydymas nesukelia tokių šalutinių reiškinių kaip slopinimas, motorinių ir pažintinių 
funkcijų pablogėjimas ir karštis nepablogins ligos simptomų, ir 

• Nepiktnaudžiaujama psichoaktyviomis medžiagomis, ir 

• Jeigu ūmus epizodas atsinaujintų, tai būtų greitai pastebėta, ir 

• Maža rizika, kad gaisrininkas elgsis netinkamai kritinėse situacijose, ir  

• Trauminių patirčių ir bipolinio sutrikimo kontekste nepadidėja psichologinių ligų 

išsivystymo rizika, ir 

• Jeigu įmanoma, darbo higienos gydytojas gauna informaciją iš vadovybės, kad 

gaisrininkas darbe nesusiduria su pastebimais sunkumais.42  

Panašiai aprašyti ir šizofrenijos, kitų psichotinių sutrikimų, vidutinio sunkumo ir sunkių 

psichiatrinių būsenų kriterijai.42 
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Teisė – dar viena profesija, kuria užsiimantiems asmenims keliami aukšti reikalavimai, 

kartais susiję ir su psichikos sveikata. Užsienio valstybių geroji praktika atspindi 

siekius užtikrinti, kad teisininkams keliami standartai ir atrankos procesai nepažeistų jų 

teisių ir nedidintų stigmos.  

 

JAV atlikti tyrimai atskleidė prastus teisininkų psichikos sveikatos rodiklius: probleminį 

alkoholio vartojimą (21%), depresiją (28%), nerimą (19%), mintis apie savižudybę 

(11,5%).43 Didžiausias šių problemų paplitimas nustatytas per pirmuosius 10 metų nuo 

karjeros pradžios. Tai, kad teisininkų profesijos atstovai patiria daug streso patvirtina ir 

su Kanados bei JAV teisininkais atlikta studija, pademonstravusi, kad didžiausią 

tikimybę susidurti su psichikos sveikatos sutrikimais turi sėkmingiausi teisininkai.44 

JAV Teisingumo departamentas įvardija, kad psichikos sveikatos vertinimas, atlieka-

mas tinkamumą darbui nustatyti, gali pažeisti Amerikiečių su negalia aktą (angl. 

Americans with Disabilities Act).45 Vietoje psichikos sveikatos diagnozių nagrinėjimo, 

Teisingumo departamentas rekomenduoja valstijoms fokusuotis į kandidatų 

charakteristiką ir praeities elgesį. Egzaminavimo standartiniai klau-

simai daugelyje valstijų jau yra pakeisti – klausiama, ar kandidatas šiuo metu turi kokių 

nors sutrikimų, kurie veikia jo gebėjimus praktikuoti teisę kompetentingai ir etiškai. 

                                                             
43 American Bar Association. Midyear 2018: Panel to examine lawyer substance abuse, mental health – and solutions. 
https://www.americanbar.org/news/abanews/aba-news-archives/2018/02/midyear_2018_panel/ 
44 Lawyers more likely to experience mental health problems the more successful they are: study 
https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/lawyers-more-likely-to-experience-mental-health-
problems-the-more-successful-they-are-study/article36681757/ 
45 The United States’ Investigation of the Louisiana Attorney Licensure System Pursuant to the Americans with 
Disabilities Act (DJ No. 204-32M-60, 204-32-88, 204-32-89). https://www.ada.gov/louisiana-bar-lof.pdf 

Teisininkai 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauguma valstijų klausia, ar kandidatas kreipėsi gydymo dėl turimų problemų, o 

pagalbos kreipimasis laikomas pozityviu faktoriumi, parodančiu, kad kandidatas 

kontroliuoja savo psichikos sveikatą, yra pakankamai sąmoningas suprasti, kad jam yra 

reikalinga pagalba, ir sieks pagalbos ateityje.46  

JAV Teisingumo departamentas 2014 m. taip pat pabrėžė, kad atsakymai į klausimus 

apie psichikos sveikatą nepadeda tiksliai nuspėti, ar asmuo vėliau turės charakterio 

ar tinkamumo problemų. Žinoma, teisininkui patiriant jo funkcijas ribojančių sutrikimų, 

pavyzdžiui, išryškėjus psichozės epizodui, atsakingos institucijos privalo apsaugoti 

visuomenę nuo galimų padarinių. Tačiau tikrinti puikiai funkcionuojančius, puikius 

rezultatus demonstruojančius kandidatus nėra prasminga ar efektyvu.47   

                                                             
46 American Bar Association. Why the character and fitness requirement shouldn’t prevent law students from seeking 
mental health treatment. https://abaforlawstudents.com/2018/07/09/character-fitness-requirement-and-seeking-mental-
health-treatment/ 
47 The worst part of the bar exam. It’s time to drop mental health questions. https://slate.com/technology/2014/08/bar-
examiners-ask-lawyer-applicants-about-mental-health-the-question-policy-is-discriminatory-dangerous-and-
invasive.html 
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Praktika, kuomet išsamesnis tyrimas pradedamas suabejojus teisininko veikla, taikoma 

ir Jungtinėje Karalystėje: kai Anglijos ir Velso teisininkus prižiūrinti instituciją (angl. 

Professional Conduct Committee) gauna informacijos apie tai, kad asmuo yra 

netinkamas praktikuoti teisę, pradedamas tyrimas, kurio metu pasitelkiamas medicinos 

ekspertas, vertinantis fizinę ir psichikos sveikatą.48 

 

Naujojoje Zelandijoje naujai į darbą priimamų advokatų įvertinimo procesą reguliuoja 

Teisininkų ir nekilnojamojo turto agentų aktas (angl. The Lawyers and Conveyancers Act 

2006).49 Dokumente nėra įvardintų specifinių fizinės ar psichikos sveikatos kriterijų 

užkertančių kelią užsiimti šia profesija. Teisininko darbas nėra susijęs su tiesioginėmis 

grėsmėmis visuomenei ir jam pačiam.50 Todėl, kaip ir anksčiau pristatytais atvejais, 

išsamus sveikatos vertinimas gali būti atliekamas tuomet, kai kyla abejonių dėl teisinės 

profesijos atstovo galimybių atlikti nustatytas funkcijas.49 

Jeigu klientai pastebi, kad teisininkas nesugeba tinkamai atlikti savo funkcijų, raginama 

apie tai pasikalbėti su pačiu paslaugas teikiančiu teisininku, užfiksuoti skundą toje 

pačioje teisinėje įmonėje, arba, jei tai neišsprendžia problemos, pareikšti susirūpinimą 

arba užpildyti skundo formą Skundų dėl teisininkų tarnybai (angl. Lawyers Complaint 

Service). Taigi, svarbi asmens charakteristika bei tai, kaip teisininkas gali atlikti 

funkcijas, o ne galimai turimos psichikos sveikatos diagnozės. 

 

  

                                                             
48 The Bar Standards Board Book. Fourth edition. April 2019. 
https://www.barstandardsboard.org.uk/media/1983861/bsb_handbook_april_2019.pdf 
49 Lawyers and Conveyancers Act 2006. New Zealand. 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0001/latest/DLM365773.html 
50 Lawyers Complaint Service. https://www.lawsociety.org.nz/for-the-community/lawyers-complaints-service 
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Psichikos sveikatos sutrikimai kartais siejami su pablogėjusiais įvairių mechanizmų 

valdymo įgūdžiais. Tačiau, užsienio valstybių praktika atspindi, kad vertinant asmens 

tinkamumą vairuoti svarbu vertinti situaciją remiantis daugiau faktorių nei vien tik 

psichikos sveikatos ligos diagnoze.  

 

Jungtinėje Karalystėje patariama nevairuoti mažiausiai 3 mėnesius ar ilgesnį gydytojo 

nurodytą laikotarpį, jei žmogus turi vieną iš sąraše pateiktų ligų.51 Gydytojams, kurie 

vertina, ar psichikos sveikatos sutrikimų turintys asmenys gali vairuoti, pateikiami 

detalūs, su konkrečia liga susiję kriterijai.52 Psichikos sveikatos ligos, kuriomis sergant 

privaloma apie tai pranešti vairuotojų ir transporto agentūrai (angl. Driver and Vehicle 

licensing agency): bipolinis sutrikimas, paranoidinė šizofrenija, psichozė, psichotinė 

depresija, šizoafektinės būsenos, šizofrenija. Kitos psichikos sveikatos ligos, apie kurias 

pranešti būtina tik tuo atveju, jeigu jos apsunkina vairavimą: agorafobija, nerimas, 

depresija, valgymo sutrikimai, obsesininis kompulsinis sindromas, asmenybės 

sutrikimas, potrauminis sindromas. Jeigu apie minėtas diagnozes nepranešama, 

numatyta £1000 bauda. Jeigu apie nepraneštą psichikos sveikatos sutrikimą 

išsiaiškinama dėl to, kad žmogus pateko į eismo įvykį – toks žmogus gali būti patrauktas 

į baudžiamąją atsakomybę.  

 

                                                             
51 Check if a health conditions affects your driving. https://www.gov.uk/health-conditions-and-driving 
52 Psychiatric disorders: assessing fitness to drive. Advice for medical professionals to follow when assessing drivers 
with psychiatric disorders. https://www.gov.uk/guidance/psychiatric-disorders-assessing-fitness-to-
drive?fbclid=IwAR2jYpYDlydOwoLDOCZ985Q4X_6NBNOH9-RpEKGhxRoIP_EfbKu2CgkHNUQ#severe-anxiety-or-
depression 

Vairavimas 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV vairuotojo pažymėjimo išdavimo ir pratęsimo tvarka įvairiose valstijose skiriasi. 

Vienoje progresyviausių JAV Niujorko valstijoje besikreipiančiųjų dėl vairuotojo 

pažymėjimo išdavimo ar pratęsimo atskirai apie psichikos sutrikimus neklausiama.53 

Paraiškoje pateiktas bendro pobūdžio klausimas: „Ar praeityje buvai arba šiuo metu esi 

gydomas dėl ligų, kurios gali sukelti sąmonės ar orientacijos praradimą (pvz.: 

konvulsinis sutrikimas, epilepsija, alpimas, galvos svaigimas, širdies ligos)?“. Jeigu 

gyventojas atsako teigiamai, tuomet reikalinga pažyma, kurioje gydytojas pateikia 

išvadą dėl saugumo vairuojant. Taip pat, prašymą įvertinti žmogaus tinkamumą vairuoti 

bet kuriuo metu gali pateikti policijos pareigūnas, gydytojas ar bet kuris kitas asmuo. 

Tuomet kiekvienas atvejis analizuojamas individualiai ir, jei reikia, vairavimo teisė 

laikinai sustabdoma arba atimama.   

                                                             
53 New York State Department of Motor Vehicles. https://dmv.ny.gov/driver-license/report-medical-condition  
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Naujosios Zelandijos rekomendacijose gydytojams taip pat teigiama, kad vertinant 

tinkamumą vairuoti koncentruojamasi ne į konkretų susirgimą, bet į tai, ar dėl turimo 

susirgimo nekils pavojaus pačiam vairuotojui ir kitiems eismo dalyviams.54 Jeigu žmo-

gus turi psichikos sveikatos sutrikimų, kurie gali turėti įtakos vairavimui, rekomenduo-

jama išsamiai įvertinti psichomotorines funkcijas (reagavimo greitį, atmintį, aplinkos 

suvokimą, informacijos apdorojimą ir pan.), elgesį (įtakos gali turėti agresyvumas, irzlu-

mas, paranoja, chaotiškas ar neatsakingas elgesys, nutrūktgalviškumas, nenugalimumo 

jausmas), nuotaiką (ar sutrikusi nuotaika turės įtakos koncentracijai, kokia tikmybė, kad 

žmogus vairuos agresyviai, ar nuotaikos pokyčiai staigūs, ar yra minčių apie savižu-

dybę), naudojamus vaistus (ar laikosi gydymo režimo bei medikamentų šalutinius 

poveikius) ir nuovokumą (ar žmogus yra patyręs sunkių simptomų, kurie prasidėjo 

staiga ir gali iššaukti pavojingus veiksmus dėl negebėjimo adekvačiai suvokti rizikas). 

Norinčiųjų vairuoti sunkiąsias ar komercines transporto priemones vertinamos tos 

pačios funkcijos, tačiau taikomi aukštesni standartai. Turintiems sunkių psichikos 

sutrikimų (sunki depresija, besitęsiantis nerimo sutrikimas, sunki lėtinė šizofrenija ar 

sunkus bipolinis sutrikimas) vairuoti negalima, jeigu dėl turimo sutrikimo žmogus 

negalėtų vairuoti saugiai. Vairuoti taip pat negalima, jei sunkus sutrikimas 

negydomas. Prasidėjus gydymui, dažniausiai taikomas 6 mėnesių stebėjimo 

laikotarpis. Norintiems vairuoti sunkiąsias ar komercines transporto priemones, šis 

laikotarpis pratęsiamas bent iki 12 mėnesių. Paprastai teisės vairuoti apribojimo laikas 

priklauso nuo gydymo eigos ir atkryčio tikimybės. Prieš leidžiant vairuoti, žmogus turėtų 

būti dar kartą įvertinamas psichiatro. Teisė vairuoti sustabdoma žmonėms, kurie 

priverstinai gydomi ligoninėje, arba, jei vertinant psichikos sveikatą po įvykdyto 

nusikaltimo, žmogus pripažįstamas neveiksniu.55  

                                                             
54 Medical aspects of fitness to drive. A guide to health practitioners. 
https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/medical-aspects/Medical-aspects-of-fitness-to-drive-A-guide-or-health-
practitioners.pdf 
55 Land Transport Act 1998. New Zealand. http://www.legislation.govt.nz/act/public/1998/0110/166.0/DLM434536.html 
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Norinčiųjų įsivaikinti psichikos sveikata yra aktuali, nes siekiama išsiaiškinti, ar tėvai 

galės užtikrinti saugią, normalią vaiko raidą ir ar su vaikų atsiradimu susiję iššūkiai 

nepablogins įsivaikinančiųjų būklės. Svarbu paminėti, kad būtent su psichikos sveikatos 

sutrikimais susidūrę asmenys yra linkę įsivaikinti, nes bijo su nėštumu sietinų rizikų 

(pavyzdžiui, psichikos sveikatos būklės pablogėjimo laukiantis, vartojamų vaistų įtakos 

vaisiui).56 Taigi, būtina užtikrinti, kad psichikos sveikatos ligomis sergantiems ar jų 

istoriją turintiems asmenims nebūtų užkertamas kelias turėti vaikų, nekompro-

mituojant vaikų ir įtėvių gerovės.  

 

Junginėje Karalystėje kiekvienas įsivaikinimo atvejis yra svarstomas individualiai.57 

Žmogaus, kuris nori įsivaikinti, bet yra patyręs ar šiuo metu patiria psichikos sveikatos 

sutrikimų, paraiška nėra automatiškai atmetama. Prieš priimdami sprendimą, įvaikinimo 

agentūros darbuotojai išsiaiškina ir nuodugniai ištiria visas su psichikos sveikatos 

negalavimu susijusias aplinkybes. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra sirgęs depresija, prieš 

pildant prašymą dėl įvaikinimo jam rekomenduojama apie tai pasikalbėti su savo 

šeimos gydytoju, išgirsti gydytojo palaikymą minėtam sprendimui. Įvaikinimo tarnybos 

medicinos darbuotojui svarbu suprasti aplinkybes, kurios prisidėjo prie depresijos 

vystymosi. Taip pat, medicinos darbuotojas turi būti tikras, kad įvaikintojas išliks 

pakankamai stiprus, kovojant su įvaikinimo metu neišvengiamai kylančiu stresu. 

Nacionalinės įvaikinimo tarnybos teigimu, kai kurie norintys įsivaikinti yra patyrę daug  

                                                             
56 Jain S, Rakesh J. Adoption by mentally ill individuals: What to recommend. Current Psychiatry. 2013 July;12(7):52-5. 
57 First 4 adoption. Your health and adoption. https://www.first4adoption.org.uk/who-can-adopt-a-child/your-health-
and-adoption/ 
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streso ir blogų emocijų dėl nesėkmingo nevaisingumo gydymo. Todėl tikėtina, kad 

nemaža dalis norinčiųjų įsivaikinti yra konsultavęsi su psichikos sveikatos specialistais, 

gydęsi medikamentinėmis ar kitomis priemonėmis. Jeigu žmogus sunkiu metu kreipėsi 

pagalbos, tai gali būti vertinama kaip įsivaikinimui palanki aplinkybė. Vaistų vartojimas 

taip pat nėra kontraindikacija įvaikinimui: toliau tariamasi su šeimos gydytoju, 

aiškinamasi, ar asmuo laikosi gydymo plano ir ar yra atsparus stresui.57 

 

Nors Švedijos įsivaikinimo sistema galimą psichikos sveikatos sutrikimų įtaką vertina 

griežtai, kiekvienas atvejis svarstomas individualiai. Švedijos socialinės tarnybos 

pateikiamoje informacijoje apie įvaikinimą teigiama, kad motinystei/tėvystei gali 

sutrukdyti psichikos sveikatos negalia ar patiriami psichikos sveikatos sutrikimai, tokie 

kaip pasikartojanti depresija ar ilgalaikės būklės, dėl kurių pasireiškia nerimas, 

kompulsyvus elgesys ar psichosomatiniai simptomai.58 Taip pat, vaiko poreikiams 

užtikrinti gali sutrukdyti buvęs ar esamas piktnaudžiavimas psichoaktyviomis 

medžiagomis ar save žalojantis elgesys. Jeigu tinkamumo įvaikinimui tyrimo metu 

paaiškėja, kad potencialus įvaikintojas yra turėjęs psichikos sveikatos problemų, 

praeityje yra vartojęs psichoaktyviąsias medžiagas, arba socialiniam darbuotojui kyla 

                                                             
58 Adoption. Handbook for Swedish social services. 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8299/2009-101-5_20091015.pdf 
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dvejonių dėl pareiškėjo psichikos sveikatos būklės, gali reikėti pristatyti pažymą su 

ekspertų vertinimo išvadomis. Tokiu atveju, vertinimą atlieka gydytojas psichiatras 

arba sertifikuotas psichologas. Jeigu socialiniam darbuotojui sunku nuspręsti, ar 

potencialaus įvaikintojo sveikatos būklė galėtų turėti neigiamos įtakos vaikui, toks 

atvejis perduodamas nagrinėti specialiam komitetui (angl. the Committee for Social and 

Medical Legal Questions). Informaciniame leidinyje taip pat pateikiami su psichikos 

sveikata susijusios būklės, kurios, tikėtina, užkirs kelią įsivaikinimui: 

• Emocinis nestabilumas ir pažeidžiamumas; 

• Ilgalaikis antidepresantų vartojimas; 

• Psichikos liga; 

• Impulsų kontrolės stoka; 

• Asmenybės sutrikimai; 

• Sunki neuropsichiatrinė negalia; 

• Nesaugus vartojimas ar piktnaudžiavimas alkoholiu, kitomis psichoaktyviosiomis 

medžiagomis arba kitoks save žalojantis elgesys; 

• Polinkis į agresyvų elgesį. 

Informaciniame leidinyje taip pat išsamiai aprašoma emocinio stabilumo svarba ir kiti 

su įvaikinimų susiję veiksniai.  

 

Naujojoje Zelandijoje įvaikinimo procesas susideda iš paraiškos užpildymo, interviu 

proceso ir mokomosios/paruošiamosios programos.59 Įvaikinimo agentūrai pateikiami 

asmens tapatybės dokumentai, peržiūrima policijos duomenų bazė, pateikiama išsami 

medicininė ataskaita, dviejų galinčių rekomenduoti asmenų vardai ir adresai. Žmonės 

su psichikos sveikatos sutrikimais nėra įvardijami kaip negalintys įsivaikinti. Į psichikos 

sveikatos būklę atsižvelgia socialiniai darbuotojai, atliekantys interviu ir pateikiantys 

išvadas dėl tinkamumo įvaikinimui.  

                                                             
59 Adopting a child in NZ. https://www.orangatamariki.govt.nz/adoption/adopting-in-nz/ 
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Vienas iš kontraversiškiausių klausimų - psichikos sveikatos reikalavimų svarba išduo-

dant leidimą naudotis ginklu. Europos Sąjunga ginklų išdavimą reglamentuoja nustaty-

dama, kad ginklą gali turėti asmenys, kurie, tikima, netaps pavojumi sau, viešajai tvarkai 

ar visuomenės saugumui. Kiekviena šalis narė gali nustatyti smulkesnius reikalavimus.60 

 

Pagal JAV federalinį įstatymą, psichikos sveikata gali tapti indikacija asmeniui neišduoti 

ginklo dviem atvejais: 1) jei asmuo priverstinai patenka į psichiatrinę ligoninę, arba 2) 

jei teismas ar kita kompetentinga institucija jį pripažįsta neveiksniu (keliančiu grėsmę 

kitiems ar sau arba negalinčiu susitvarkyti su savo kasdieniniu gyvenimu).61  

 

JK turi vienus griežčiausių ginklų kontrolės įstatymų pasaulyje. Dėl pretendento ginklo 

laikymui medicininės istorijos policijos darbuotojai teikia užklausą asmenį gydančiam 

gydytojui. Policija įprastai klausia gydytojo, ar yra „alkoholizmo, narkotinių medžiagų 

vartojimo įrodymų ar asmenybės sutrikimų ženklų“.62 Tarp asmenybės sutrikimų, kurie 

gali užkirsti kelią ginklo laikymui, įvardijami paranoidiniai sutrikimai, šizofrenija, šizoti-

piniai ir kliedesiniai sutrikimai, asocialaus, emociškai nestabilaus, histrioninio, narci-

sistinio, vengiančio, priklausomo ir obsesinio kompulsinio tipo asmenybės sutrikimai.63 

                                                             
60 Firearms-Control Legislation and Policy: European Union. https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/eu.php 
61 How do laws prevent mentally ill people from buying guns? https://edition.cnn.com/2018/02/15/politics/mental-health-
gun-possession-explainer/index.html  
62 Firearms-control legislation and policy: Great Britain. https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/greatbritain.php 
63 Personality disorders. What different types are there? https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-
health-problems/personality-disorders/types-of-personality-disorder/#.XNLXJI77SUl 

Ginklas 
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Šveicarijoje norintys įsigyti ginklą turi nesukelti priežasčių įtarti, kad asmuo gali 

sukelti pavojų sau ar kitiems su ginklu.64  

 

Naujojoje Zelandijoje žmogaus tinkamumo ginklo laikymui vertinimo metu apklausiami 

du rekomenduojantys asmenys, tikrinama, ar yra numatyta tinkama vieta ginklo 

saugojimui.65 Ginklų turėjimą reguliuojančiame dokumente psichikos ligos nėra 

išskiriamos kaip kontraindikacijos ginklo laikymui, tačiau policijos atliekamo tyrimo 

metu aiškinamasi, ar pretendentas nėra panaudojęs fizinio smurto, seksualinės ar 

psichologinės prievartos artimoje aplinkoje. Jeigu vertinimo metu paaiškėja, kad 

pretendentas serga psichikos liga, į tai atsižvelgiama pateikiant galutinę išvadą. 

Svarbu pabrėžti, kad principai, pagal kuriuos veikia valstybės mechanizmai, skirti 

nusikaltimų prevencijai, neturėtų remtis nuostatomis apie galimai pavo-

jingą tam tikrų grupių elgesį (šiuo atveju, žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais). 

Kiekvienas žmogus turėtų būti vertinamas individualiai ir turi teisę būti matomas kaip 

nekeliantis pavojaus. Ši prielaida netaikoma tik tuomet, jeigu yra žinoma, kad žmogus 

įvykdė smurtinį nusikaltimą.66 Pabrėžtina, kad praktikoje yra beveik neįmanoma tiksliai 

apskaičiuoti, kokia yra rizika, kad psichikos sveikatos sutrikimų turintis žmogus įvykdys 

smurtinį nusikaltimą.67 Psichiatrams klinikinio vertinimo metu itin sunku nuspėti, kurie 

psichikos sutrikimų turintys asmenys gali pasielgti žiauriai ir tokie spėjimai dažniausiai 

būna netikslūs.3  

                                                             
64 Firearms-control legislation and policy: Switzerland. https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/switzerland.php  
65 Arms Act 1983. Issue of firearms license. https://www.gunpolicy.org/firearms/citation/quotes/1176 
66 Ashworth, Andrew & Zedner, Lucia. (2014). Preventive Justice. 
67 Munro, Eileen and Rumgay, Judith (2000) The role of risk assessment in reducing homicides by people with mental 
illness. British Journal of Psychiatry, 176 (2). pp. 116-120. 
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Kaip minėta, ginklų išdavimo klausimas yra glaudžiai susijęs su vienu labiausiai 

paplitusių stereotipų apie asmenis su psichikos sveikatos sutrikimais - manymą, kad 

tokie asmenys yra pavojingi. Dauguma psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų 

nekelia grėsmės visuomenei. Amerikos nacionalinio psichikos sveikatos aljanso 

duomenimis, psichikos sveikatos sutrikimų kiekvienais metais patiria 18,5 proc., o 

sunkių sutrikimų - 4,2 proc. suaugusiųjų. Tyrimų duomenimis, netgi situacijose, kai 

nusikaltimą įvykdo žmogus su psichikos liga, sutrikimas yra retai susijęs su 

įvykdytu nusikaltimu. 2014 m. Amerikos psichologijos asociacijos atlikto tyrimo 

duomenimis, tik 7,5 proc. nusikaltimų, kuriuos įvykdė asmenys su sunkia psichikos 

sveikatos liga, yra susiję su jų diagnoze.68  

                                                             
68 American Psychology Association. Mental Illness Not Usually Linked to Crime, Research Finds. 
 https://www.apa.org/news/press/releases/2014/04/mental-illness-crime 

Ryšys tarp rimtų psichikos 
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Kai kurių tyrimų rezultatai iš tiesų rodo ryšį tarp rimtų psichikos sveikatos sutrikimų ir 

dažnesnio smurtinio elgesio.69 Tačiau, taip pat nustatyta, kad šis ryšys beveik 

nepastebimas, jeigu sergantis asmuo nesusiduria su kitais rizikos faktoriais, tokiais 

kaip priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų.70 JAV atlikto tyrimo dalyviai, turintys 

sunkios psichikos ligos diagnozę, bet nesusidūrę su kitais sunkumais (prasta finansine 

situacija, bedarbyste), nepatyrę smurto bei nepiktnaudžiaujantys svaigalais, turėjo tokį 

patį metinį smurtinio elgesio indeksą kaip ir bendra populiacija (2%).3 

 

Vokietijos vyriausybės remto tyrimo metu policininkų, psichiatrų ir tyrėjų komanda 

nagrinėjo masinių šaudynių, įvykusių Vokietijoje 1993-2013 m., vykdytojų asmenines 

istorijas. Tyrimo metu paaiškėjo, kad nors šie asmenys neturėjo mediciniškai 

apibrėžiamų psichikos sveikatos sutrikimų, jie turėjo rimtų emocinių problemų, 

didžioji dalis buvo atskirti nuo visuomenės ir pilni neapykantos.71 Taigi, vertinant 

smurtavimo riziką, svarbu atsižvelgti į kontekstą, individo socialinius ryšius, patirtį ir 

aplinkybes. Visgi, nors turimi duomenys demonstruoja, kad didžioji dalis asmenų su 

psichikos sveikatos sutrikimais nekelia pavojaus visuomenei, psichikos sveikatos ligos 

yra glaudžiai susijusios su padidėjusia savižudybės rizika. Pavyzdžiui, JAV savižudybės 

sudaro 60% visų mirčių, susijusių su ginklo panaudojimu.72 Šis faktas svarbus 

svarstant apie ginklų išdavimo reguliavimus.  

  

                                                             
69 Arseneault, L., Moffitt, T. E., Caspi, A., Taylor, P. J., & Silva, P. A. (2000). Mental disorders and violence in a total birth 
cohort: Results from the Dunedin Study. Archives of General Psychiatry, 57(10), 979-986. 
70 Seena Fazel, Gautam Gulati, Louise Linsell, John R. Geddes, Martin Grann 
PLoS Med. 2009 Aug; 6(8): e1000120. Published online 2009 Aug 11. 
71 In Europe, preventing gun violence always starts with mental health. 
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2018/0326/In-Europe-preventing-gun-violence-often-starts-with-mental-
health 
72 World Economic Forum. US gun deaths are at the highest rate in 40 years. 
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/chart-of-the-day-us-gun-deaths-skyrocket-driven-by-a-rise-in-suicides/ 
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Siekiant institucinės stigmos mažinimo ir naikinant perteklinę su psichikos sveikata 

susijusią kontrolę būtina apsvarstyti galimas rizikas. Pavyzdžiui, kai kurių ekspertų 

teigimu, dėl teisinių spragų Vokietijos pacientų privatumo reguliavime, įvyko tragedija, 

kurios metu pilotas A. Lubitzas leido Prancūzijos Alpėse sudužti lėktuvui.73 Svarbu 

pabrėžti, kad pilotai - dar viena tikslinė grupė, susidurianti su dėl išskirtinių darbo sąlygų 

padidintais psichikos ligų rodikliais bei stigma. Tyrimas, kurio metu, naudojant Pacientų 

sveikatos klausimynas (PHQ-9), buvo apklausti keli tūkstančiai pilotų iš daugiau nei 50 

valstybių, parodė, kad net 12,6 proc. pilotų serga depresija, o 4,1 proc. turi minčių 

apie savižudybę.74  

Institucinės stigmos mažinimas neturi kompromituoti visuomenės ir psichikos ligomis 

sergančiųjų saugumo. Naikindami perteklinius, pacientų konfidencialumą pažeidžian-

čius reglamentus turime užtikrinti, kad tikslinių grupių atstovų psichikos sveikata ir 

gerovė yra nuolat stebima kitais, nediskriminaciniais metodais. Svarbu užtikrinti 

profesionalios pagalbos prieinamumą, anonimiškumą bei sklandų grįžimą į darbą 

pasveikus. Būtina kurti modelį, skatinantį asmenį kreiptis pagalbos ir siekti kuo 

greičiau pasveikti.   

                                                             
73 In Germany, the public doesn’t always have a need – or a right – to know. 
https://www.pri.org/stories/2015-04-01/germany-public-doesnt-always-have-need-or-right-know 
74 Wu AC, Donnelly-McLay D, Weisskopf MG, et al. Airplane pilot mental health and suicidal thoughts: a cross-sectional 
descriptive study via anonymous web-based survey. Environ Health. 2016; 15: 121. 

Rizikos, susijusios su 
institucinės stigmos 
mažinimu 
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Užsienio šalių gerųjų praktikų analizė atskleidė, kad šalys, turinčios patirties psichikos 

sveikatos stigmos mažinimo srityje, siekia užkirsti kelią psichikos sutrikimų turinčių 

žmonių diskriminacijai. Įdarbinant minėtų sutrikimų turinčius asmenis koncentruoja-

masi ne į psichikos sveikatos istoriją ar dabartines ligas, bet į tai, ar asmuo sugebės 

atlikti su darbu susijusias funkcijas. Pretenduojant į tam tikras profesijas (pvz., 

policijos darbuotojų, gaisrininkų), atliekamas nuodugnesnis sveikatos būklės 

vertinimas, taip siekiant išvengti neigiamų pasekmių darbuotojui bei visuomenei. 

Išnagrinėjus ,,rizikingų” profesijų atstovų psichikos sveikatos istoriją ir dabartines 

ligas/gydymą, žmogus gali būti pripažintas netinkamu darbui tik tada, kai jis negali 

atlikti funkcijų, serga sunkia, lėtine psichikos liga, arba turi priklausomybę psicho-

aktyvioms medžiagoms. Tačiau jeigu žmogus geba atlikti su darbu susijusias funkcijas, 

koncentruojamasi į tai, kad žmogus gautų gydymą ir jam būtų sudarytos palankios 

darbo sąlygos eiti pareigas. Užsienyje atliktų tyrimų ir taikomų praktikų analizė rodo, 

kad psichikos sveikatos tikrinimai, perteklinis klausimynų naudojimas įdarbinant ir įvairių 

teisių apribojimai dėl tam tikrų diagnozių gali atnešti daugiau žalos nei naudos.  

Lietuvoje taikomas diskriminacinis sveikatos būklės vertinimo modelis – tinka-

mumas darbui, vairavimui arba įsivaikinimui vyksta naudojant ligų sąrašus (išvardijami 

TLK-10-AM diagnozių kodai). Esamos ar buvusios diagnozės naudojamos kaip asmens 

funkcionalumo indikacija ne tik išskirtiniais atvejais (pavyzdžiui, įdarbinant policijos 

pareigūną ar išduodant ginklą), tačiau ir daugeliu kitų atvejų, kai tokios būtinybės nėra. 

Taip pat, per mažai dėmesio skiriama kiekvienos situacijos individualumui ir sąlygoms, 

kurias išpildžius diagnozė gali neturėti įtakos asmens gebėjimui atlikti tam tikras 

funkcijas. Pavyzdžiui, svarbu vertinti, ar asmens turėti/turimi sutrikimai negatyviai veikia 

Užsienio praktikų 
pritaikymas Lietuvoje 
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žmogaus pasaulio suvokimą, sprendimų priėmimą ar streso valdymą. Turima diagnozė 

taip pat dažnai vertinama neatsižvelgiant į sutrikimo trukmę ir dabartinę asmens 

būklę, ilgalaikių pasekmių baimė verčia asmenis bet kokia kaina vengti įrašų sveikatos 

istorijoje. Tik užtikrinę, kad žmonės nebus „baudžiami“ už tai, kad turi psichikos 

sveikatos sutrikimą, paskatinsime juos kreiptis pagalbos.  

Nagrinėtose užsienio valstybėse svarbus sunkumų patiriančių gyventojų įgalinimas, šią 

atsakomybę prisiima ne tik valstybinės institucijos, tačiau visi gyventojai, įmonės ir 

darbdaviai. Svarbu kurti sistemą, grįsta paciento konfidencialumo užtikrinimu, 

pasitikėjimu ir pagarba. Psichikos sveikatos sutrikimų turintieji skatinami pranešti 

apie būkles, darančias įtaką funkcijų atlikimui, pasirašomos garbės deklaracijos; 

darbdaviai skatinami rūpintis darbuotojų psichikos sveikata bei pritaikyti darbo 

sąlygas; gyventojai raginami pranešti apie susirūpinimą keliantį, neadekvatų elgesį.  

Lietuvoje būtina diegti ir kitas kovai su stigmą būtinas priemones – rengti nacionalines 

socialines kampanijas, skirtas visuomenės sąmoningumui psichikos sveikatos 

klausimais didinti. Užsienio valstybių analizė atskleidė efektyviausius stigmos mažinimo 

metodus. Tačiau įvertinus, jog apie psichikos sveikatos mastą ir pobūdį Lietuvoje 

žinome itin mažai, svarbu pradėti nuo tyrimų šioje srityje. Būtina koncentruotis į 

plačiosios visuomenės, o taip pat ir identifikuotų tikslinių grupių nuostatų analizę. 

Geriau supratę mūsų valstybės kontekstą galėsime tikslingai pritaikyti efektyviausią 

strategiją socialinės stigmos mažinimui. Užsienio gerųjų praktikų analizė siunčia 

svarbią žinutę mūsų šaliai: visuomenei daug naudingesnis savo ligą suprantantis ir ją 

kontroliuojantis asmuo, nei gyventojas, slepiantis sutrikimą, nepaisant prastėjančio 

produktyvumo ir kitų kylančių grėsmių.  
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