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SĄVOKOS:
Psichikos sveikatos sutrikimas – tai psichikos funkcijų (suvokimo, emocijų,
mąstymo, dėmesio, atminties, pažintinių ir kt.) ar elgesio sutrikimas, kuriuo
apibrėžiama klinikinių simptomų grupė ar elgesio pakitimai, dažniausiai
varginantys žmogų arba bloginantys asmenybės funkcionavimą (1)
Psichikos sveikatos sunkumais vadinamos elgesio ar psichikos problemos,
nesiekiančios tarptautinės ligų klasifikacijos klinikinės diagnozės slenksčio,
tačiau panašiai kaip ir sutrikimai yra reikšmingi dėl patiriamo distreso,
problemų funkcionuojant socialiniame, darbo ar šeimos kontekste (2)
Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams),
mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas
– didinti švietimo veiksmingumą (3)
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir
psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios
ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę
darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais
(globėjais, rūpintojais) (3)
Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams,
rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą
mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar
vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais
(globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir
fizines galias ir joje adaptuotis (3)
Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens,
turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Ją teikia
specialieji pedagogai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai ir kiti
specialistai (3)
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PSICHIKOS SVEIKATA
PSO psichikos sveikatą apibūdina kaip geros savijautos būseną, kurioje individas
suvokia savo gebėjimus, gali susidoroti su įprastomis stresinėmis situacijomis,
produktyviai ir našiai dirbti bei įnešti savo indėlį į bendruomenę (4). Svarbu
atkreipti dėmesį, jog psichikos sveikata nėra tik psichikos ligos ar sutrikimo
nebuvimas.
Psichikos sveikata - tai integrali ir viena esminių sveikatos sudedamųjų dalių
šalia fizinės sveikatos ir socialinės gerovės. Sveikata negali egzistuoti be
psichikos sveikatos.
Psichikos sveikata yra fundamentali mūsų bendram ir individualiam gebėjimui
mąstyti, reikšti savo emocijas, būti savimi, bendrauti su kitais, užsidirbti
pragyvenimui ir patirti gyvenimo prasmę. Todėl psichikos sveikatos stiprinimas,
apsauga ir (at)kūrimas turi būti suprantami kaip esminiai individų, bendruomenių
ir visuomenės klausimai.
Psichikos sveikatą nulemia individualios žmogaus savybės, socialinis kontekstas
ir aplinkos veiksniai (5)
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PAAUGLYSTĖ - KRITINIS PERIODAS
Vaikystė ir paauglystė yra psichikos
sveikatai kritiškai svarbūs gyvenimo
tarpsniai, kurių metu ne tik
formuojasi autonomija, savikontrolė,
socialiniai įgūdžiai, tačiau šiuo
periodu įgyti emociniai ir socialiniai
gebėjimai tiesiogiai įtakoja psichikos
sveikatą visam likusiam gyvenimui.
Negatyvios patirtys, tokios kaip
gyvenimas disfunkcinėje šeimoje,
patyčios mokykloje, gali turėti
neigiamų pasekmių pagrindinių
kognityvinių ir emocinių įgūdžių
vystymuisi. Negaudami tinkamos
priežiūros ir palaikymo, psichikos
sunkumai didėja ir gali pavirsti
sutrikimais (6). Tyrimai rodo, jog net
pusė visų psichikos sveikatos
sutrikimų suaugus prasideda dar
paauglystėje (iki 14m) (7).
Ankstyvas psichikos sveikatos ar
elgesio problemų nustatymas yra
labai svarbus, nes prieiga prie
tinkamos,
įrodymais
pagrįstos
psichosocialinės
pagalbos
ir
paramos yra pagrindiniai žingsniai,
leidžiantys užkirsti kelią tolesniems
psichikos sveikatos sunkumams (8).
Psichologiniai sunkumai paauglystėje yra siejami su mokymosi nesėkmėmis, pamokų
nelankymu; rizikingu elgesiu (pvz. narkotinių medžiagų vartojimu, kriminalinėmis
veiklomis); savižala, psichikos sutrikimų atsiradimu, fizinės sveikatos problemomis,
mažesnėmis ateities profesinėmis/įsidarbinimo perspektyvomis, teigiamų socialių
ryšių nebuvimu (9).
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PSICHIKOS SVEIKATA SKAIČIAIS

• PSO pažymi, jog pasaulio mastu 10-20 proc. vaikų ir paauglių patiria psichikos
sveikatos sutrikimus (10)
• 1 iš 4 paauglių berniukų ir 1 iš 3 paauglių mergaičių savo psichologinę gerovę
vertino kaip žemesnę nei vidutinę (11)
• 29 proc. 15 metų mergaičių ir 13 proc. 15 metų berniukų daugiau nei kartą per
savaitę jaučia slogią nuotaiką (12)
• 1 iš 3 vaikų Lietuvoje patiria patyčias (13)
• Savižudybė yra trečia paauglių (10–19 metų) mirties priežastis tiek Lietuvoje,
tiek Europoje (14)
• Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018m. 17 430 vaikų gyveno
socialinės rizikos šeimose (15)
• Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018m. 1 284 vaikų ir paauglių
patyrė, o dar 4448 galimai patyrė smurtą (15)
• Skaičiuojama, jog dėl stigmos už psichikos sveikatos paslaugų sistemos ribų
gali būti apie 20 000 vaikų (16)
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LIETUVOS VAIKŲ PSICHIKOS SUTRIKIMŲ
EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA, 2018
2018 metais buvo išleistas pirmasis didelės apimties tyrimas Baltijos šalyse,
kuriame dalyvavo bendroji mokyklos populiacija, vertinantis psichikos sutrikimų
paplitimą (17). Bendras ICD –10 apibrėžtų sutrikimų paplitimas 7- 16 metų
jaunuolių grupėje šiame tyrime yra 13,1%, kuris yra panašus į duomenis
pasaulyje, kur paplitimas yra 13.4%. Dažniausios sutrikimų grupės buvo elgesio
sutrikimai (7,1 % vaikų imtyje ir 6,0 % paauglių imtyje) ir nerimo sutrikimai
(atitinkamai 5,9 % ir 4,1%). Tarp mažiau paplitusių sutrikimų
buvo aktyvumo, tikai, autizmo sutrikimas ir depresijos sutrikimas (vertinamas tik
paauglių imtyje). Nė vienam tiriamajam nebuvo diagnozuotas panikos sutrikimas,
agorafobija, obsesinis kompulsinis sutrikimas ar potrauminio streso sutrikimas.
Elgesio
Nerimo
Depresija
Hiperkinezė
Tikai
Autizmas
0
2
4
6
1 pav. Sutrikimų pasiskirstymas procentais tarp turinčių sutrikimus paauglių (11 -16
m.) grupėje

Pagrindiniai veiksniai, psichikos sutrikimams atsirasti
Tyrimo duomenys atskleidė, pagrindinius faktorius, turinčius įtakos jaunuolių psichikos
sveikatos sutrikimams atsirasti. Lytis, kaip rizikos veiksnys, vaidino skirtingą vaidmenį
vaikų ir paauglių imtyse. Elgesio ir visi TLK-10 klasifikacijos sutrikimai buvo žymiai
labiau paplitę tarp berniukų, palyginti su merginomis, o tarp paauglių mergaičių buvo
dažnesni emociniai sutrikimai.
Vaikų imtyje prasta bendra sveikata, pernelyg didelis televizijos ar kompiuterio
naudojimas ir drausmės problemų turėjimas buvo susijęs su elgesio
sutrikimais, hiperkineze ir bet kurio TLK-10 sutrikimo didesniais įverčiais. Vaikų, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) įverčiai siejosi su bet kokio TLK-10 sutrikimo
didesniais įverčiais.
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LIETUVOS VAIKŲ PSICHIKOS SUTRIKIMŲ
EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA, 2018 (2)
Paauglių imtyje: vienišų tėvų šeimos, prastas šeimos klimatas, mokymosi
problemos, SUP turėjimas, prasti pažymiai mokykloje, drausmės problemos ir
pernelyg dažnas televizijos ar kompiuterio naudojimas siejosi su bet kurios TLK-10
diagnozės didesniais įverčiais. Būvimas mergina, turėjimas mokymosi problemų ir
neigiamas mokyklos vertinimas, taip pat prastas šeimos klimatas,
pernelyg didelis televizijos ar kompiuterio naudojimas ir drausmės problemos buvo
susiję su emocinių sutrikimų įverčiais.

Tyrimo autorių rekomendacijos
Autorių nuomone, nors didžioji dalis regionų teikia vaikų ir paauglių psichiatrijos
ambulatorines paslaugas, daugelyje vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugas
teikiančių organizacijų reikia daugiau dėmesio skirti paslaugų kokybei ir
veiksmingumui užtikrinti. Be to, reikia paslaugų ir specializuotų klinikinių programų,
pritaikytų prie vaiko amžiaus ir sutrikimo.
Kalbant apie specializuotą gydymą, paslaugų kūrimas bei dėmesys
itin paplitusioms problemoms, tokioms kaip nerimo ir elgesio sutrikimai,
atrodo labai svarbus siekiant pagerinti psichikos sveikatą jaunimo tarpe.
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RIZIKOS IR APSAUGINIAI VEIKSNIAI,
PSICHOLOGINIS ATSPARUMAS
Lentelėje nurodomi bendrieji paauglių psichikos sveikatos pagrindiniai rizikos ir
apsauginiai veiksniai. Vaikai, turintys psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų,
patiria reikšmingai daugiau rizikos, nei apsauginių veiksnių (18).

Psichologinis atsparumas - gebėjimas prisitaikyti prie stresinių, nepalankių situacijų
bei pokyčio (18). Psichologinis atsparumas yra labai svarbus gerai psichologinei
savijautai. Paauglių psichologinis atsparumas koreliuoja su:
• Efektyvia tėvyste
• Pozityviais ryšiais su kitais rūpestingais suaugusiais
• Saugia mokyklos aplinka, skatinančia artimų ryšių kūrimąsi, suteikiančia sąlygas
įvairiapusiškai tobulėti
• Pozityviais santykiais su tėvais (globėjais/rūpintojais) ir mokytojais
• Pozityviais santykiais su draugais arba romantiniais partneriais
• Tikėjimu, kad gyvenimas turi prasmę
• Intelektu ir problemų sprendimo įgūdžiais
• Savireguliacijos įgūdžiais
• Tikėjimu savo jėgomis, kontrolės jausmu
• Vidine motyvacija
• Dvasingumu, tikėjimu
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MOKYKLOS INDELIS Į PAAUGLIŲ PSICHIKOS
SVEIKATĄ
Mokykla - vieta, kur paaugliai praleidžia bent trečdalį savo laiko, todėl tai yra
viena iš efektyviausių vietų psichikos sveikatos stiprinimui.
Mokyklos turi įsipareigojimą teikti psichologinę pagalbą. Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme (2011) nurodyta, jog Lietuvos švietimo sistema apima: <…> 4)
švietimo pagalbą (profesinį orientavimą, švietimo informacinę, psichologinę,
socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, sveikatos
priežiūrą mokykloje, konsultacinę, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitą
pagalbą) (19).
Mokyklos taip pat privalo stiprinti moksleivių psichikos sveikatą. Pagal
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (2017) (20), psichologinės
pagalbos paskirtis: „prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų)
psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios
ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams,
kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi
ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).“
Tuo tikslu iškelti uždaviniai:
10.1. nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas
ir padėti jas spręsti;
10.2. stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių
problemų;
10.3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si)
procese.
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ELGESIO IR EMOCINIŲ SUTRIKIMŲ SAMPRATA
IR KLASIFIKACIJA

Ši analizė specifiškai koncentruojasi į elgesio ir emocinius sutrikimus, kurių
klasifikacija yra nustatyta pagal 2011 metais LR Švietimo ir mokslo ministro,
Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymą
“Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų
specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas” (21). Įsakyme
yra patvirtintas vaikų su elgesio ir emocinių sutrikimų grupių išskyrimas (žr.
žemiau). Šis paskirstymas yra glaudžiai susijęs ir su sveikatos sistemoje
naudojamomis psichikos sutrikimų klasifikacijomis. Tačiau švietimo sistemoje
svarbiausias klausimas nėra sutrikimų simptomatika ir funkcionavimo problemos,
kaip kad sveikatos sistemoje. Švietimo sistemos pagrindas yra nustatyti kokios
vaiko būklės reikalauja specializuoto, pritaikyto ugdymo.
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TEISĖS AKTAI: UŽSIENIO
JUNGTINĖS TAUTOS
2015m. rugsėjį Jungtinės Tautos išleido Globalią strategiją moterų, vaikų ir
paauglių sveikatai (2016–2030), kuri remiasi Darnaus vystymosi tikslais.
Strategija yra universali ir tarpsektorinė, jos tikslas - spręsti įvairius sveikatos ir
darnaus vystymosi iššūkius moterų, vaikų ir paauglių grupėje. Iškeliama vizija pasaulis, kuriame kiekviena moteris, vaikas ir paauglys suvokia savo teises į fizinę
bei psichologinę sveikatą ir gerovę, turi socialinių ir ekonominių resursų ir yra
pajėgus pilnai dalyvauti formuojant klestinčią ir darnią visuomenę.
Strategija nurodo, jog visi paaugliai privalo gauti psichosocialinį palaikymą bei
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Tuo tikslu turi būti stiprinami: šalių
lyderystė, finansai, skiriami sveikatai; sveikatos sistemos atsparumas; individualus
potencialas; bendruomenių įtraukimas; tarpsektorinis bendradarbiavimas; tyrimai
ir inovacijos; atsakomybė/atskaitomybė už rezultatus ir išteklius (22).
PASAULIOS SVEIKATOS ORGANIZACIJA (PSO)
Po to kai Jungtinės Tautos išleido Globalią strategiją moterų, vaikų ir paauglių
sveikatai (2016-2030), kuri identifikuoja paauglius kaip esminę pokyčio grupę
norint pasiekti Darnaus vystymosi tikslų, 68-unta PSO asamblėja įpareigojo PSO
sekretoriatą sukurti globalų gidą, kuriame pateiktų konkretų veiksmų planą
numatytiems tikslams pasiekti (ang. Global Accelerated Action for the Health of
Adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation) (23). Šis
gidas, skirtas nacionalinio lygio politikos formuotojams bei programų vadovams,
nurodo kaip atliepti paauglių sveikatos poreikius. Tai apima tikslų išsikėlimą ir
apsibrėžimą, planavimą, vykdymą bei stebėjimą.
Gide taipogi daug dėmesio skiriama ir paauglių psichikos sveikatai, narkotinių
medžiagų vartojimui bei savižalai. Nurodomi ne tik galimi keliai kaip perkelti
tarptautinius prioritetus į valstybinius tesės aktus, planus ir programas, bet
taipogi konkrečiai kalbama ir apie galimas intervencijų rūšis bei kas tokias
intervencijas turėtų sudaryti. Pavyzdžiui, intervencijos, nukreiptos į vaikus,
patyrusius seksualinį smurtą, turėtų susidaryti iš mokymų mokyklose, skirtų
padėti atpažinti ir išvengti smurtinių situacijų, socialinių ir emocijų įgūdžių
stiprinimo, mokyklos bendruomenei skirtų mokymų kaip atpažinti ir gydyti
elgesio ir emocinius sutrikimus. Teigiama, kad bet kokia intervencija turi stiprinti
psichologinį atsparumą ir apsauginius faktorius, ir negali fokusuotis tik į rizikos
faktorių mažinimą.
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TEISĖS AKTAI: UŽSIENIO
PSO Psichikos sveikatos veiksmų planas (2013-2020)
PSO Psichikos sveikatos veiksmų plane (2013-2020) (24) nurodoma esminė
psichikos sveikatos rolė norint pasiekti gerą visų žmonių sveikatą. Veiksmų planas
yra paremtas taip vadinamu gyvenimo eigos požiūriu (angl. life-course approach),
apima visas amžiaus grupes. Plane skiriamas dėmesys ir paauglių psichikos
sveikatos stiprinimui, pabrėžiama, kad ankstyvasis atpažinimas paauglystėje yra
būtinas norint užkirsti kelią tolesniam psichikos sutrikimų vystymuisi.
Veiksmų plane iškeliami keturi svarbiausi tikslai: efektyvesnis vadovavimas ir
valdymas psichikos sveikatos klausimais; visapusiškų, integruotų psichikos
sveikatos ir socialinių paslaugų bendruomenėje teikimas; psichikos sveikatos
stiprinimo ir prevencijos strategijų įgyvendinimas; pateikiamos informacijos,
įrodymais grįstų praktikų ir tyrimų stiprinimas.
Šalia formaliųjų psichikos sveikatos paslaugų stiprinimo bei paslaugų
prieinamumo didinimo, veiksmų plane pabrėžiamas ir „neformalių“ psichikos
sveikatos paslaugų stiprinimo reikalingumas, pasitelkiant nevyriausybines
organizacijas, švietimo įstaigas.
Todėl vienas iš tikslų, iškeltų šalims narėms yra žmogiškųjų išteklių stiprinimas,
didinant žinių ir įgūdžių kapitalą teikti įrodymais grįstas, kultūriškai tinkamas, į
žmogaus teises orientuotas paauglių psichikos sveikatos ir socialinių praktikas.
Pabrėžiama, kad į tai turi būti įtraukti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai (pavyzdžiui,
mokytojai) su psichikos sveikatos sunkumais ir sutrikimais dirbantys ir
susiduriantys specialistai. Kitas svarbus aspektas, tai ir pačių paauglių psichikos
sveikatos raštingumo kėlimas, šių temų įtraukimas į mokyklinį bei aukštąjį
ugdymą.
Nurodoma, jog svarbu identifikuoti paauglius su psichikos sunkumais ir kuo
anksčiau juos nukreipti tinkamai pagalbai gauti. Vaikai ir paaugliai su užfiksuotais
psichikos sveikatos sunkumais ir sutrikimais turi gauti ankstyvą įrodymais grįstą
psichosocialinę ir kitas nefarmakologines intervencijas, esančias bendruomenės
lygmenyje, vengiant institucionalizavimo ir medikalizacijos.
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TEISĖS AKTAI: UŽSIENIO
EUROPOS KOMISIJA
Europos veiksmų sistema Psichikos sveikatai ir gerovei (Europos Komisija, 2016m.)
Veiksmų sistema (25) yra skirta „efektyviam įstatymų ir intervencijų, kurios
prisideda prie psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos sutikimų prevencijos ir
gydymo, įgyvendinimui, apimant psichikos sveikatos klausimų integravimą į įvairių
politikos sričių teisės aktus, tarpsektorinį bendradarbiavimą“.
Vienas iš svarbių veiksmų sistemos dalių - psichikos sveikatos mokyklose
klausimas. Pabrėžiama, kad mokyklos aplinka yra puiki galimybė vykdyti tyrimais
grįstas paauglių psichikos sveikatos stiprinimo intervencijas, prevencijas, bei
užtikrinti ankstyvą psichikos sveikatos sutrikimų atpažinimą, taip suteikiant
reikiamą pagalbą.
Čia svarbią dalį užima mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė. Tačiau, kaip
pabrėžiama dokumente, skirtingų šalių analizės rodo, jog mokytojai ir mokyklos
darbuotojai ne visuomet yra parengti susidurti su tokia atsakomybe, ypač kalbant
apie ankstyvųjų emocijų ar elgesio sunkumų ženklų atpažinimą, greitą nukreipimą,
neturi pakankamai mokymų apie tai kaip užkirsti kelią psichikos sunkumams,
stiprinti psichikos sveikatą. Todėl natūralu, jog mokykloje tik mažuma vaikų ir
paauglių gauna reikiamą pagalbą laiku, trūksta intervencijų stiprinančių psichikos
sveikatą, užkertančių kelią psichikos sunkumų didėjimui.
Dėl skirtingų pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų apmokymų bei
įgyvendinamų intervencijų matomas ir sistematinių metodų įgyvendinamų
priemonių efektyvumo vertinimui trūkumas. Ne visos šalys turi standartizuotus
instrumentus, kuriais vertina pasiektus rezultatus, dėl šios priežasties yra sunku
objektyviai pamatuoti priemonių efektyvumą.
Kitas svarbus aspektas – mokyklos turi dirbti tiek visa mokyklos bendruomene
(Whole School Approach), tiek su tinklu už mokyklos ribų – kitomis institucijomis,
taip užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą psichikos sveikatos klausimais.
Veiksmų sistemoje nurodyti specifiniai siūlomi veiksmai šalims narėms norint
pagerinti psichikos sveikatą mokyklose:
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TEISĖS AKTAI: UŽSIENIO
Stiprinti psichikos sveikatos skatinimo, elgesio ir emocijų sunkumų ir sutrikimų
prevencijos bei ankstyvojo atpažinimo programas mokyklose, kurios būtų
prieinamos visiems vaikams ir paaugliams;
Stiprinti psichikos sveikatos raštingumo kėlimą, suteikti daugiau informacijos
apie psichikos sveikatą ir gerovę, psichikos sveikatos sutrikimus, taip pat plačiai
komunikuoti apie vykdomas intervencijas ir jų rezultatus;
Didinti visos mokyklos bendruomenės mokymų apie psichikos sveikatą skaičių;
Skatinti mokyklų ir kitų suinteresuotų šalių, institucijų, dirbančių su vaikų ir
paauglių psichikos sveikata lokaliu lygmeniu, bendradarbiavimą.
EBPO IR EUROPOS KOMISIJA
2018 m. EBPO ir Europos Komisijos išleistame sveikatos vadove (26) daug dėmesio
yra skiriama ir psichikos sveikatos svarbai, yra aptariama paauglių psichikos
sveikatos stiprinimo mokyklose būtinybė. Vadove teigiama, jog dėl jaunų žmonių
pasiekiamumo, mokyklos yra vienos tinkamiausių vietų psichikos sveikatos
stiprinimo intervencijų vykdymui. Nurodoma, jog intervencijos mokyklose gali
prisidėti prie geresnės psichologinės būsenos, lavinti emocinį raštingumą,
pagerinti socialinius ir mokymosi rezultatus. Ilgalaikėje perspektyvoje taip pat
gerėja ir akademiniai pasiekimai, stiprinamas psichologinis atsparumas,
kognityviniai įgūdžiai.
Investavimas į moksleivių psichikos sveikatą gali sumažinti iškritimo iš mokyklos
skaičius, palengvina perėjimą iš mokyklos į profesinį gyvenimą (27). Teigiama, jog
intervencinės programos gali apimti pedagogų įgūdžių lavinimą, psichikos
sveikatos raštingumo kėlimą, psichikos sveikatos ir sutrikimų žinių stiprinimą,
psichikos sveikatos stigmos mažinimą, veiksmus, nukreiptus užkirsti kelia
patyčioms tiek gyvai, tiek virtualioje erdvėje.
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TEISĖS AKTAI: LIETUVOS
LR Seimo ir Vyriausybės patvirtintuose strateginiuose dokumentuose skiriamas
kompleksinis dėmesys vaikų psichikos sveikatos priežiūrai.
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategijoje (28) numatoma „parengti vaikų
psichikos sveikatos strategiją“, teigiama, kad „būtina psichologinių paslaugų plėtra,
ypač ugdymo ir sveikatos priežiūros sistemose“.
Strategijoje taip pat numatoma „plėtoti sveikatos priežiūros, socialines,
reabilitacijos ir reintegracijos, žalos mažinimo paslaugas asmenims, turintiems
elgesio ir psichikos sutrikimų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo“,
„užtikrinti psichikos sveikatos centruose teikiamos psichiatrinės ir psichologinės
pagalbos paslaugų prieinamumą“, „mažinti alkoholio, kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimą, stiprinti priklausomybių ligų prevenciją, ankstyvąją
intervenciją, gerinti psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostiką“, „tobulinti psichikos
sveikatos paslaugų prieinamumą ir didinti jų kompleksiškumą savižudybės grėsmę
ir savižudybės krizę patiriantiems asmenims“, „užtikrinti kokybiškas ir saugias
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas savižudybės grėsmę ir savižudybės krizę
patiriantiems asmenims“, „sumažinti psichikos ligų ir savižudybių lemiamą
sergamumą ir mirtingumą“ visai visuomenei, į kurią taipogi įeina ir paaugliai.
Lietuvos pažangos strategijoje ,,Lietuva 2030“ (29) nurodoma sveikos gyvensenos
kaip veiklios visuomenės prielaidos svarba. Tarp pažangos rodiklių numatytas
vidutinės sveiko gyvenimo trukmės rodiklio pokyčių vertinimas ir stebėsena, kuris
apima ir psichikos sveikatą.
Valstybinėje narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos
2018–2028 m. programoje „nurodomi pagrindiniai prevencijos veiksniai, susiję su
vaikų ir paauglių amžiumi, pabrėžiama bendrojo ugdymo mokyklose vykdomų
programų nuoseklumo, vaikų ir jaunimo užimtumo bei tėvų vaidmens svarba,
smurto artimoje aplinkoje mažinimo, kompleksinės pagalbos teikimo tėvams
klausimai“ (2, psl. 10).
Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros programoje
pabrėžiamas „nepakankamas kokybiškų ir priimtinų visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas; numatoma plėtoti ugdymo įstaigose psichikos
sveikatą stiprinančias prevencines veiklas, ypač daug dėmesio skirti gyvenimo
įgūdžių formavimui, konstruktyvaus elgesio elementų esant konfliktinėms
situacijoms mokymui, patyčių ir smurto problemų sprendimui, sveikos gyvensenos
ir socialiniam emociniam ugdymui“ (2, psl. 11).
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TEISĖS AKTAI: LIETUVOS
Vyriausybės rengiamoje nacionalinėje pažangos programoje 2021-2030 (30)
formuluojami tikslai, netiesiogiai apimantys ir moksleivių psichikos sveikatą:
„Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos
demografinę padėtį“, „Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties
asmens ir visuomenės poreikiams“
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane (2017-2020 metams) (31)
numatyti tokie darbai, apimantys ir moksleivių psichikos sveikatos klausimus:
1.4.1. Darbas. Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas,
orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“
1.4.3. Darbas. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos
suteikimo sistemos sukūrimas
2.3.1. Darbas. Mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos
sukūrimas
Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų
plane 2016-2020 metams (32) paauglių psichikos sveikatos stiprinimui numatomi
tokie veiksmai:
„Sukurti ir įdiegti į asmens sveikatos priežiūros sistemos praktiką integruotų vaikų
ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų modelį, apimantį pirminio,
antrinio ir tretinio lygio paslaugas dviejose asmens sveikatos priežiūros srityse –
vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros (vaikų ir paauglių psichiatrija) ir
vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos“, „Tėvų, auginančių vaikus,
turinčius elgesio, emocinius sutrikimus, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo
mokymas, kuriuo siekiama ugdyti veiksmingus tėvystės įgūdžius, stiprinti tėvystės
kompetencijas bei gerinti vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir vykdyti psichikos
sutrikimų prevenciją“, „Integruoto vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros
tvarkos aprašo papildymas ir su juo susijusių teisės aktų parengimas: paslaugas
teikiančių įstaigų tinklo, paslaugų teikimo grandinės, indikacijų ir reikalavimų
aprašymas, siekiant sukurti tęstinės sveikatos priežiūros pagalbos vaikams su
raidos, elgesio ir emocijų sutrikimais sistemą ir paslaugų apmokėjimo aprašą“,
„Parengti teisės aktų pakeitimus, siekiant užtikrinti psichologo ir (ar) gydytojo
psichiatro ar gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro pagalbą asmenims, mėginusiems
nusižudyti, ar nustačius nusižudymo grėsmę“.
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KAIP PADEDAMA VAIKUI MOKYKLOJE?
Vaikai, mokykloje patiriantys sunkumus, gali kreiptis pagalbos patys. Visgi dažniau
pasitaiko, kad mokytojų, tėvų ar kitų specialistų yra pastebima, jog mokinys patiria
sunkumus mokykloje, kurie turi įtakos jo mokymosi procesui.
Pagal pateikiamas rekomendacijas, pirmiausia tėvai turėtų iškilusią problemą aptarti
su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu
pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu ir ieškoti būdų jai spręsti.
Pasitaiko, kad problemai spręsti yra reikalinga specialistų komanda
- šiuo atveju yra kreipiamasi į vaiko gerovės komisiją. Vaiko
gerovės komisija veikia kiekvienoje bendrojo ugdymo mokykloje ir
profesinio mokymo įstaigoje(33).
Šiuo momentu į pagalbos sistemą yra įtraukiami įvairūs
specialistai, tačiau, kad šis mechanizmas pradėtų veikti, reikalinga
atpažinti problemą. Dažnai mokyklose pastebimi vaikai, kurių
elgesys yra stipriai išreikštas, tačiau kita dalis vaikų - kurių
sunkumai labiau internalizuoti, neišreikšti per elgesį, yra
identifikuojami gerokai sunkiau.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Ją sudaro:
mokyklos direktorius arba pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, psichologas,
specialusis pedagogas, logopedas, sveikatos priežiūros specialistas, klasių vadovai,
mokytojai, auklėtojai (gali būti įtraukti tėvai ar globėjai, NVO ar kiti asmenys,
besirūpinantys vaiko gerove (34).
Vaiko gerovės komisija vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia
siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl
ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TIKSLAS − UŽTIKRINTI
SAUGIĄ, JAUKIĄ, DARNIĄ APLINKĄ MOKYKLOJE
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KAIP PADEDAMA VAIKUI
MOKYKLOJE?
Esant reikalui, siekiant įvertinti vaiko specialiuosius ugdymosi
poreikius, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT).

PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA
Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas,
psichologas, socialinis pedagogas, gydytojas vaikų neurologas ir (ar) gydytojas
neurologas, joje yra įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos (35).
PPT atlikusi įvairiapusį vaiko vertinimą, kurio metu nustatomos vaiko galios ir
sunkumai, raidos ypatumai, asmenybės ir ugdymosi problemos, specialieji ugdymosi
poreikiai ir jų lygis, teikia rekomendacijas, kaip organizuoti jo ugdymą, kokią
švietimo pagalbą jam teikti. Taip pat PPT skiria vaiko galias atitinkančias ugdymosi
programas, psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo,
mokytojo padėjėjo – pagalbą. Jei mokykloje nėra psichologo, psichologinę pagalbą
turėtų teikti PPT psichologas, ar savivaldybės lygmeniu dirbantis psichologas.

Toliau pagal PPT rekomendacijas mokyklose turi būti
taikoma pagalba vaikui. Gali būti paskirta vieno
specialisto - pvz. psichologo konsultacijų, ar keleto
švietinimo pagalbos specialistų pagalba, vertinami vaiko
pokyčiai.

PPT TIKSLAS - NUSTATYTI MOKINIO (VAIKO) ASMENYBĖS IR UGDYMOSI PROBLEMAS,
VERTINTI SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS IR NUSTATYTI JŲ LYGĮ, SKIRTI
SPECIALŲJĮ UGDYMĄSI, TEIKTI ŠVIETIMO PAGALBĄ MOKINIAMS (VAIKAMS), JĄ
KOORDINUOTI, ATSKIRAIS ATVEJAIS – TEIKTI PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ MOKYTOJAMS
AR KITIEMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS, SMURTAVUSIEMS AR SMURTĄ
PAGE 8
PATYRUSIEMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE (4).

18

SUNKUMŲ ATPAŽINIMO IR PAGALBOS
TEIKIMO RIBOTUMAI
Socialinės pedagogikos ir psichologijos centro atliktos apklausos duomenimis (36),
galima išskirti penkias vaikų grupes, su kuriomis socialiniai pedagogai mokyklose
dirba dažniausiai:
pagalba elgesio sunkumų turintiems mokiniams (90,3 proc.) respondentų.
mokyklos nelankančiais arba vengiančiais lankyti mokyklą mokiniais (72,5 proc.),
pagalba mokiniui adaptuotis mokykloje (58,2 proc.)
didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais
(56,2 proc.).
Dažnu atveju mokyklose, kuriose yra apie 700 vaikų, dirba vienas psichologas, todėl
jo galimybės konsultuoti visus vaikus, kuriems yra reikalinga pagalba, yra abejotinos,
taip pat abejotina ir galimybė pastebėti visus vaikus, turinčius sunkumų, ypatingai
tuos vaikus, kurie pamokose elgiasi tinkamai, tačiau patiria psichologinius sunkumus.
Šiuo atveju gali susidaryti užburtas ratas, kai daugiausiai yra dirbama su vaikais,
turinčiais elgesio sunkumų, o tie, kurie "tyliai" išgyvena, lieka nepastebimi. Lietuvos
moksleivių sąjungos apklausoje, kurioje dalyvavo 2950 5-12 klasių mokiniai, net 40
proc. 9-12 klasių ir 30 proc. 5-8 klasių mokinių atsakė, kad niekada nesikreipė ir
nesikreiptų į psichologą mokykloje (nors tarp pasirinkimo variantų dėl ko galėtų
kreiptis buvo paminėti smurto mokykloje atvejai, patyčios ir įvairūs psichologiniai/
emociniai sunkumai) (37).
Ši informacija kelia klausimus:
-Kodėl vaikai nesikreipia pagalbos, kai ji yra reikalinga?
-Kaip atpažinti vaikus, kuriems reikalinga pagalba, jei daugelis jų teigia, kad
nesikreiptų net jei patirtų smurtą?
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PAGALBOS TEIKIMO ĮGYVENDINIMO
SUNKUMAI
Statistikos departamento duomenimis 2019 - 2020 metais Lietuvos mokyklose dirbo
532 psichologai, 933 socialinis darbuotojas (38). Bendrojo ugdymo mokyklų
Lietuvoje šiuo metu yra 1 056 (39), tai reiškia, kad pusė mokyklų neturi
psichologo, o beveik kas aštunta mokykla ir socialinio pedagogo, todėl galima teikti
prielaidą, kad švietimo pagalbos prieinamumas yra ribotas.
Švietimo ir mokslo ministerijos išleistame dokumente (40) taip pat pažymima, jog:
"Tyrimai rodo, kad dabartinėje Lietuvos švietimo sistemoje dar stokojama tinkamų,
lygiateisį ir įtraukų ugdymą užtikrinančių sąlygų, o pagalbos teikimas yra per silpnas:
faktiškai trūksta švietimo pagalbos specialistų, stinga tarpinstitucinio bendradarbiavimo,
tėvams (globėjams, rūpintojams) dažnai trūksta informacijos, kaip spręsti susidariusias
problemas, kokios yra specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo galimybės, kur kreiptis
dėl galimos pagalbos. "
Žinių ir įgūdžių trūkumas įvardijamas ir socialinių pedagogų tarpe. Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centras atliko apklausą su 539 socialiniais pedagogais,
kas sudarė 45 proc. visų socialinių pedagogų Lietuvoje tais metais (36). Kaip
didžiausią sunkumą teikti socialinę pedagoginę pagalbą jie įvardijo:
bendradarbiavimo sunkumus su tėvais (38,1 proc.)
per didelį darbo krūvį (20,0 proc.)
komandinio darbo mokykloje trūkumą (10,7 proc.)
Labai svarbu paminėti, kad metodinių rekomendacijų ir priemonių, skirtų veiklai
vykdyti, trūkumą nurodė daugiau nei pusė apklaustųjų. Didžiausias yra matomas
metodinių priemonių trūkumas, skirtų darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiais vaikais bei vaizdinių priemonių - filmų, paveikslėlių, žaidimų ir pan.
prevencinei veiklai vykdyti, metodinių priemonių socialiniams emociniams įgūdžiams
ugdyti, trūkumas.
„KAIP GALI BŪTI PRIEINAMA PSICHOLOGO PAGALBA, KAI STANDARTINĖJE MOKYKLOJE,
NEI PER DAUG DIDELĖJE, NEI LABAI MAŽOJE, TURIME APIE 700 VAIKŲ, JŲ TĖVUS, APIE
60 MOKYTOJŲ IR VIENĄ PSICHOLOGĄ? TAI KIEK REALIAI TAS VIENAS PSICHOLOGAS
GALI PADARYTI?“ (41)
- VILNIAUS UNIVERSITETO BENDROSIOS PSICHOLOGIJOS KATEDROS DOCENTĖ, SOCIALINIŲ
MOKSLŲ DAKTARĖ SIGITA GIRDZIJAUSKIENĖ.
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KAS SVARBU TEIKIANT PAGALBĄ
Laiku suteikiant vaikui pagalbą emocijų ir/ar elgesio sunkumų atvejais galima
išvengti neigiamų pasekmių vaiko asmenybės raidai. Manoma, kad ugdant emocijų ir
elgesio sunkumų turinčius vaikus, svarbiausiais faktoriais laikomas jų (40):
Pažinimas
Poreikių nustatymas
Veiksnių, lemiančių pageidaujamą ar nepageidaujamą elgesį, analizavimas
Strategijų šiems veiksniams spręsti numatymas
Vaikų, turinčių šiuos sunkumus ugdymo sėkmę lemia visos švietimo sistemos
pasirengimas:
Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas individualius poreikius atitinkančių sąlygų
užtikrinimas; koordinuotos pagalbos vaikams ir šeimoms organizavimas; pedagogų
ir švietimo pagalbos specialistų profesionalumas; pozityvus požiūris visoje sistemoje
į vaikus, turinčius sunkumų.
Mokytojo vaidmuo yra itin svarbus (40), kadangi siekiant
visapusiško ugdymo jis turi:
bendradarbiauti su tėvais/globėjais, švietimo pagalbos
specialistais,
atsižvelgti į vaiko poreikius,
vykdyti vaiko gerovės komisijos rekomendacijas,
individualizuoti ugdymą ir jo metodus, pritaikyti aplinką,
Taip pat jis turėtų mokėti taikyti efektyvius konfliktų
sprendimo įgūdžius,
pozityvias elgesio valdymo priemones,
įtraukti mokinius.
Visi šie įgūdžiai ir žinios turi būti taikomi ugdymo procese, net nekalbant apie paties
dalyko mokymą, pasirengimą pamokoms ir t.t. Dėl to suprantama, kad nemaža dalis
mokytojų galimai stokoja žinių ir įgūdžių, kaip dirbti su emocijų ir/ar elgesio
sutrikimus turinčiais vaikais. Taip pat tikėtina, kad nemaža dalis vaikų, kuriems
reikalinga pagalba, lieka neatpažinti, todėl pagalbos nesulaukia.
VAIKO GEROVĖS
TIKSLAS
UŽTIKRINTI
ŠMSM išleistame
dokumenteKOMISIJOS
teigiama (40),
kad −trūksta
pozityvių švietimo
DARNIĄ
APLINKĄ MOKYKLOJE
bendruomenėsSAUGIĄ,
nuostatų,JAUKIĄ,
mokytojų
ir kitų darbuotojų
pasirengimo dirbti su emocijų
ir/ar elgesio sunkumų arba sutrikimų turinčiais vaikais, taip pat trūksta institucijų
bendradarbiavimo, stinga lėšų bei pagalbos specialistų.
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PAGALBOS GALIMYBĖS
PSO nurodo, kad vaikams ir paaugliams turi būti suteiktos sąlygos ankstyvajai
įrodymais grįstai psichosocialinei ir kitai nefarmakologinei intervencijai,
prieinamai bendruomenėje.
Lietuvoje plačiai veikia ir yra prieinamos keletas panašių intervencijų ir
prevencijos programų (44-47):
Ankstyvoji intervencija jaunuoliams, eksperimentuojantiems su psichoaktyviomis
medžiagomis
Pozityvios tėvystės įgūdžių programa
Mokyklose vykdomos patyčių prevencijos ir socialinių emocinių įgūdžių lavinimo
programos
Veikia telefoninės pagalbos linijos, kaip "Vaikų linija", "Jaunimo linija".
Svarbų vaidmenį prevencijos ir intervencijos veikloje atlieka visuomenės sveikatos
biurai, įvairios nevyriausybinės organizacijos ir atviri jaunimo centrai. Visgi, pagalbos
prieinamumas dažnu atveju priklauso nuo gyvenamosios vietos ir žmogiškųjų išteklių.
2016 metais vykdytoje Prevencinių programų įgyvendinimo Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklose analizėje pastebimi netolygumai - pavyzdžiui, Klaipėdos miesto
savivaldybėje 67% mokyklų įgyvendino bent vieną prevencinę programą, kai tuo tarpu
Skuodo rajone - 33% (48). Kalbant apie profesionalią pagalbą, taip pat yra
susiduriama su tam tikrais iššūkiais. Kaip jau minėta anksčiau, mokyklose trūksta
psichologų ir kitų švietimo pagalbos specialistų, mokytojams ir švietimo pagalbos
darbuotojams trūksta žinių, kaip atpažinti sunkumus. Žvelgiant į pagalbos
prieinamumą bendruomenės lygmeniu - savivaldybėse veikia psichikos sveikatos
centrai. Juose dirba tarpdisciplininė komanda, tačiau pagalbos prieinamumas taip pat
yra ribotas, pavyzdžiui, Telšių apskrityje, psichikos sveikatos centruose yra įsteigti 4,1
psichologų etatai, kas reiškia, kad vienam psichologui tenka 32 215 prisirašiusių
klientų, tarp kurių yra ir vaikai, ir suaugusieji (medicinos psichologo maksimalus
aptarnaujamų gyventojų skaičius vienam etatui turi būti iki 20 tūkst.). Kitame tyrime,
atliktame, 2015 metais (49), pažymima, kad daugiausiai specialistų (vaikų ir paauglių
psichiatrų bei medicinos psichologų), teikiančių paslaugas vaikams ir paaugliams,
turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, 2014 m. buvo Alytaus, Kauno ir Vilniaus
apskrityse, tuo tarpu daugiausiai psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių bei negalią
turinčių vaikų registruota Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskrityse. Todėl įgyvendinant
psichikos sunkumų ar sutrikimų atpažinimo algoritmo kūrimą, svarbu nepamiršti ir
kartu einančios pagalbos teikimo sistemos, jos trūkumų, netolygumų, nes atpažinus
vaiko sunkumus, tačiau nesuteikiant kokybiškos pagalbos, tikslas stiprinti jaunuolių
psichikos sveikatą bus nepasiektas.
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APIBENDRINTOS
REKOMENDACIJOS
Lietuvos Sveikatos strategijoje 2014-2025 metams yra
numatytas psichologinių paslaugų plėtimas, tačiau
esami duomenys rodo, jog ligi šiol jis nėra pakankamas
(2)
Reikalingos
pozityvios
švietimo
bendruomenės
nuostatos, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir
kitų darbuotojų pasirengimas dirbti su emocijų ir/ar
elgesio sunkumų arba sutrikimų turinčiais vaikais,
institucijų bendradarbiavimo stiprinimas,
lėšų bei
pagalbos specialistų skaičiaus didinimas (40)
Daugelyje vaikų ir paauglių psichikos sveikatos
paslaugas teikiančių organizacijų reikia daugiau dėmesio
skirti paslaugų kokybei ir veiksmingumui užtikrinti.
Reikia paslaugų ir specializuotų klinikinių programų,
pritaikytų prie vaiko amžiaus ir sutrikimo. Paslaugų
kūrimas, dėmesys itin paplitusioms problemoms, tokioms
kaip
nerimo
ir
elgesio
sutrikimai,
yra
labai svarbus siekiant pagerinti psichikos sveikatą
jaunimo tarpe (17)
Reikalinga psichikos sunkumų atpažinimo sistema,
galinti padėti atpažinti vaikų sunkumus kuo anksčiau ir
nukreipti juos tinkamai pagalbai. Tuo pat metu turi būti
stiprinama pagalbos sistema tiek mokykloje, tiek už jos
ribų: turi būti prieinamos tikslingos intervencijos
bendruomenės lygmeniu, pagalba ir kvalifikacijos
kėlimas mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.
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