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PRATARMĖ 
Kiekvienas paauglys turi teisę augti taip, kad taptų sveiku ir atsakingu suaugusiuoju, kuris galėtų visapusiškai dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir būti laimingas. Deja, vienas iš penkių paauglių kenčia bent nuo vienos psichologinės problemos. 
Šiandien jauni žmonės ir jų šeimų nariai dažnai nepajėgia rasti tinkamo gydymo ir paramos. Iš dalies taip yra dėl to, kad 
paauglių sveikatos priežiūros prieinamumas ir kokybė neatitinka jaunų žmonių poreikių ir reikalavimų (PSO, 2005).

Atsakant į neatidėliotiną būtinybę teikti psichikos sveikatos problemų turintiems paaugliams pritaikytą, integruotą ir daugelį 
sričių apimančią pagalbą, 2009 m. buvo sukurtas Europos tinklas „Action for Teens“ („Veiksmai paaugliams“).

2013 m. gruodžio mėn.„Action for Teens“, sudaręs konsorciumą su LUCAS, su Europos Komisija pasirašė dvejų metų 
trukmės sutartį, vadinamą ADOCARE, kuria sukuriamas išplėstinis ES žinių tinklas, skirtas skatinti ir palaikyti psichikos 
sveikatos problemų turintiems paaugliams pritaikytų ir naujoviškų priežiūros struktūrų kūrimą.

Bendroji projekto ADOCARE misija yra pagerinti paauglių psichikos sveikatos priežiūrą Europos Sąjungos valstybėse narėse:
• renkant naujausią ir aktualiausią su paauglių psichikos sveikatos priežiūra susijusią informaciją, idėjas ir įžvalgas;
• vertinant paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kiekį ir kokybę dešimtyje dalyvaujančių valstybių narių;
• teikiant vyriausybėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms gaires ir rekomendacijas apie tai, kaip gerinti paauglių 

psichikos sveikatos priežiūrą;
• kuriant naujovišką, įvairius sektorius apimantį Europos paauglių psichikos sveikatos priežiūros srities specialistų 

bendradarbiavimo tinklą;

• didinant informuotumą ir raginant šalis tobulinti arba kurti paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Praktiškai ADOCARE projektą sudarė du darbų paketai. Į pirmąjį darbų paketą pateko visa informacija, susijusi su 
moksliniais tyrimais ir skirta spręsti pirmiesiems trims pirmiau nurodytiems uždaviniams. Į antrąjį darbų paketą buvo 
įtraukta viskas, kas susiję su informacijos ir patirties rinkimu tinkle, komunikacija, informuotumo didinimu, gebėjimų 
stiprinimu ir sklaida. Šis paketas susijęs su dviem paskutiniais uždaviniais.

Šiame dokumente pateikiama svarbiausių įžvalgų, kurios buvo surinktos vykdant ADOCARE projektą ir siekiant 
atsakyti į tyrimo klausimus, santrauka. Remiantis tyrimo rezultatais, buvo suformuluotos politikams (makrolygio), 
priežiūros įstaigoms (mezolygio) ir specialistams (mikrolygio) skirtos gairės ir rekomendacijos, kurių paskirtis – 
atitinkamoje šalyje gerinti paauglių psichikos sveikatos priežiūrą.



1. Įvadas
Nuo 15 iki 20 proc. Europos paauglių turi bent vieną psichologinę arba elgesio problemą. Egzistuoja realus pavojus, kad 
paauglystės laikotarpiu kilusios psichikos sveikatos problemos pasireikš ir suaugus ar netgi taps lėtinėmis (PSO, 2005). 
Nustatyta, kad maždaug pusės suaugusiųjų psichikos sveikatos problemų šaknys slypi paauglystėje (Kessler et al., 2007a; 
Patel, Flisher, Hetrick, & McGorry, 2007). Psichikos sveikatos problemos veikia ne tik pačius paauglius ir jų aplinką – jos 
daro didelę įtaiką socialinei plėtrai ir pasaulinei ekonomikai (Sawyer et al., 2012). Manoma, kad dėl psichikos sveikatos 
problemų poveikio (dėl nedarbingumo, sumažėjusio darbo našumo ir pan.) kasmet netenkama apie 4 proc. Europos 
bendrojo nacionalinio produkto (LSE, 2012).

Šiandien jauni žmonės ir paramos jiems tinklas dažnai nepajėgia rasti tinkamos pagalbos iškilus psichikos sveikatos 
problemoms. Tokią padėtį lemia specializuotų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų trūkumas. Paaugliams dažnai reikia 
kitokių priežiūros paslaugų negu vaikams arba suaugusiesiems, nes paaugliai yra pačiame brendimo proceso įkarštyje 
(PSO, 2002). Pavyzdžiui, paaugliams reikia daugiau informacijos ir psichologinės bei socialinės paramos (Gulliver, Griffiths, 
& Christensen, 2010), be to, jų nuomone, sveikatos priežiūros paslaugų kultūra yra svarbesnė negu jų techninės savybės 
(PSO, 2002). Taip pat yra nemažai dalykų, kurie trukdo paaugliams kreiptis pagalbos. Tai gali būti vieša, suvokiama ir pačių 
pasirinkta atskirtis dėl požiūrio į psichikos ligas, nerimas dėl suteiktų priežiūros paslaugų konfidencialumo, ribotos galimybės 
naudotis paslaugomis (pvz., laikas, transportas, išlaidos) ir, apskritai, žinių apie psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 
trūkumas (Gulliver et al., 2010).

Visi paaugliai turi teisę augti taip, kad taptų sveikais ir atsakingais suaugusiaisiais, pajėgiais visapusiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime (tiek socialiniu, tiek ekonominiu požiūriu). Norint tai pasiekti, būtina imtis skubių veiksmų. Prieš dešimtmetį PSO 
paskelbė pareiškimą, kad Europos Sąjungos valstybės narės privalo teikti individualiai pritaikytas ir tinkamas psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugas tiems paaugliams, kuriems reikia pagalbos. Konkrečiau kalbant, valstybės narės turi 
užtikrinti „pagal amžių pritaikytas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (t. y. pirmines ir specializuotas sveikatos 
priežiūros bei socialinės pagalbos paslaugas), veikiančias kaip integruoti tinklai“ (PSO, 2005).

ADOCARE misija ir tikslai
Bendroji ADOCARE misija buvo sukurti Europos Sąjungos ekspertų tinklą, skirtą skatinti ir remti pritaikytų ir naujo-
viškų sveikatos priežiūros struktūrų kūrimą psichikos sveikatos problemų turintiems paaugliams. Bendrieji šio eks-
pertų tinklo tikslai buvo vykdyti mokslinius tyrimus, didinti informuotumą, keistis žiniomis ir konsultacijomis, stiprinti 
gebėjimus bei užsiimti sklaida ir propagavimu.

Siekiant įvykdyti šią misiją ADOCARE tinkle buvo:
•	renkama su paauglių psichikos sveikatos priežiūra susijusi informacija, naujoviškos idėjos ir įžvalgos;
•	vertinamas paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė dešimtyje dalyvaujančių 

valstybių narių;
•		rengiamos gairės ir rekomendacijos vyriausybėms ir priežiūros įstaigoms apie tai, kaip gerinti paauglių psichikos 

sveikatos priežiūrą;  
•	įsteigtas naujoviškas, įvairius sektorius apimantis Europos mokslininkų, psichiatrų, psichologų, politikų, priežiūros 

paslaugų teikėjų ir naudotojų bendradarbiavimo tinklas, siekiant centralizuoti su paauglių psichikos sveikatos 
priežiūra susijusią patirtį ir žinias;

•	didinamas informuotumas, stiprinami gebėjimai, organizuojami žinių mainai ir konsultacijos, sklaida ir propagavimas.

Praktiškai, projektas ADOCARE buvo padalintas į du darbų paketus. Į pirmąjį darbų paketą pateko visa informacija, susijusi 
su moksliniais tyrimais ir skirta spręsti pirmuosius tris uždavinius. Į antrąjį darbų paketą buvo įtraukta viskas, kas susiję su 
informacijos ir patirties rinkimu tinkle, komunikacija, informuotumo didinimu, gebėjimų stiprinimu ir sklaida. Šis paketas 
susijęs su dviem paskutiniais uždaviniais.
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ADOCARE tinklas
Vykdant ADOCARE tyrimus dalyvavo dešimt šalių: Belgija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Prancūzija, Suomija,  
Švedija, Vengrija ir Vokietija. Buvo siekiama kad projekte dalyvautų šalys iš skirtingų ES regionų: Britų salų, Rytų Europos, 
Viduržemio jūros regiono, Skandinavijos ir Vakarų Europos. Šiandien minėtas tinklas jau jungia 239 įvairius suinteresuotuosius 
subjektus iš projekte dalyvaujančių valstybių narių: mokslininkus, politikus, valdžios atstovus, psichikos sveikatos priežiūros 
įstaigų direktorius ir vadovus, psichologus, psichiatrus, slaugytojus, profesionalius priežiūros paslaugų teikėjus, jaunuolius, 
jų šeimų narius ir pan.

Informuotumo didinimas ir gebėjimų stiprinimas 

Siekiant geriau informuoti apie būtinybę integruoti paauglių psichikos sveikatos priežiūrą, padėti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams keistis žiniomis ir patirtimi bei stiprinti gebėjimus, ADOCARE tinkle buvo organizuojami įvairūs renginiai, subūrę tiek 
įvairių sričių ekspertus, tiek tėvų ir jaunimo organizacijas, t. y. dvi aukšto lygio konferencijos ir keturi seminarai. Šių renginių metu 
gauta vertinga informacija ir patirtis buvo panaudotos ADOCARE tyrime.

ADOCARE atstovai taip pat aktyviai dalyvavo įvairiuose trečiųjų šalių organizuotuose renginiuose, siekdami skleisti informaciją 
apie projektą ir propaguoti integruotą paauglių psichikos sveikatos priežiūrą.

Tyrimo tikslai 
ADOCARE tyrimo tikslas buvo surinkti naujausią ir aktualiausią informaciją, idėjas bei įžvalgas, susijusias su paauglių 
psichikos sveikatos priežiūra, ir pasistengti atsakyti į toliau pateiktus tyrimo klausimus:	
•	Kokia bendra paauglių psichikos sveikatos būklė Europoje?	

•	Kaip Europoje organizuota paauglių psichikos sveikatos priežiūra?
•		Ar paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prieinamos projekte dalyvaujančiose šalyse ir kokia šių 

paslaugų kokybė?
•	Kokios yra paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės gerinimo strategijos?
•	Kokios strategijos pasirinktos siekiant užkirsti kelią psichikos sveikatos problemoms ir kaip galima skatinti paauglių 

psichinę gerovę?
•	Kokios su paauglių psichinės sveikatos priežiūra susijusios politikos priemonės ir teisinė sistema egzistuoja 

kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje?

Tyrimo metodas
Informacija buvo renkama naudojant įvairių metodų derinį. Tarpusavyje buvo derinami šie metodai: literatūros apžvalga, 
apklausos ir konsultacijos, diskusijos darbo grupėse ir seminaruose, kuriuose dalyvavo įvairių suinteresuotųjų šalių atstovai (t. 
y. politikai, specialistai, ekspertai ir galutiniai paslaugų vartotojai). T. y. siekiant sukurti ADOCARE tyrimui skirtas priemones ir 
procedūras bei atsakyti į tyrimo klausimus buvo apžvelgtos su paauglių psichikos sveikata ir paauglių psichikos sveikatos 
priežiūra susijusios ataskaitos ir straipsniai. Buvo atlikti keli tyrimai, kurių metu buvo apklaustos penkios skirtingos suinteresuotųjų 
subjektų grupės iš dešimties projekte dalyvaujančių šalių: politikai, ekspertai, specialistai, psichikos sveikatos problemų turintys 
paaugliai ir apskritai jaunuoliai, įtraukiant ir galutinių vartotojų aplinką. Vykdant apklausas buvo siekiama šių tikslų: 
•	surinkti informaciją apie esamas su paauglių psichinės sveikatos priežiūra susijusias politines priemones ir teisinę sistemą, 
   paauglių psichinės sveikatos priežiūros organizavimą ir specialistų mokymą;
•	nustatyti geriausią patirtį ir integruotos sveikatos priežiūros įstaigas, susijusias su psichikos sveikatos problemų turinčiais 
   paaugliais;
•	nustatyti stipriąsias ir silpnąsias paauglių psichikos sveikatos priežiūros puses;
•	įvertinti paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kiekį ir kokybę;
•	ištirti psichikos sveikatos problemų turinčių jaunuolių poreikius.	

Be to, per pirmąją aukšto lygio konferenciją buvo surengtos dvi plenarinės diskusijos, skirtos pasidalyti mintimis, nuomonėmis 
ir įžvalgomis apie paauglių psichikos sveikatos priežiūrą Europoje. Vėliau skirtingose Europos vietose buvo surengti keturi 
dviejų dienų trukmės seminarai, kuriuose dalyvavo keturių suinteresuotųjų subjektų grupių atstovai (politikai, ekspertai, 
specialistai ir galutiniai vartotojai). Seminarų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama pagrindinėms temoms, tikslams ir 
rekomendacijoms, numatomoms įtraukti į galutines gaires.

2. Paauglių psichikos sveikatos būklė Europoje
Bendra paauglių psichikos sveikatos būklė
Visame pasaulyje bent vienas iš keturių ar penkių paauglių bet kuriais nurodytais metais turėjo mažiausiai vieną psichikos 
sutrikimą. Paaugliams dažniausiai pasireiškė nerimo sutrikimai (31,9 proc.), elgesio sutrikimai (19,1 proc.), nuotaikos sutrikimai 
(14,3 proc.) ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukelti sutrikimai (11,4 proc.) (Kessler et al., 2007a; Kessler et al., 2007b; 
Paus, Keshavan, & Giedd, 2008). Neseniai atliktas su jaunuolių psichine sveikata susijusios literatūros tyrimas, kurio metu 
buvo apžvelgta 19 epidemiologijos tyrimų iš 12 šalių, patvirtino dažnėjančias paauglių psichikos sveikatos problemas per 
pastarąjį dešimtmetį (Bor, Dean, Najman, & Hayatbakhsh, 2014). Išorėje pasireiškiančių problemų skaičius išlieka stabilus, 
tačiau, atrodo, kad auga vidinių problemų skaičius, ypač tarp mergaičių. Šiuos lyčių skirtumus galėjo lemti keli veiksniai, 
pavyzdžiui, tai, kad mergaitės anksčiau patiria seksualizavimą (t. y. jos pradedamos laikyti sekso objektais ir imamos vertinti 
pagal fizines savybes bei seksualumą). Taigi jos patiria vis stipresnį spaudimą būti sėkmingomis tiek mokyklose, tiek 
asmeniniame gyvenime. Be to, mergaites veikia besikeičiantys žiniasklaidos ir kultūriniai lūkesčiai (Bor et al., 2014; Carli et al., 
2014). Reikia pažymėti, kad prie paauglių psichikos problemų skaičiaus padidėjimo iš dalies prisidėjo ir pastaraisiais metais 
pagerėjęs supratimas apie šias problemas bei jų pripažinimas (Bor et al., 2014).
Daugeliui psichikos sveikatos problemų turinčių suaugusiųjų šios problemos prasidėjo vaikystėje arba paauglystėje, paprastai 
sulaukus 12–24 metų (Paus et al., 2008). Pusei žmonių, kurie sulaukę 26 metų atitiko pagrindinius potencialaus patologinio 
lošėjo (DSM-IV) diagnozės kriterijus, ši diagnozė pirmą kartą buvo nustatyta
 
sulaukus 11–15 metų, ir beveik 75 proc. iš jų ši problema diagnozuota dar nesulaukus 18 metų (De Girolamo, Dagani, Purcell, 
Cocchi & McGorry, 2012). Kalbant apie visus psichikos sutrikimus, vaikystėje arba paauglystėje prasidėję sutrikimai paprastai 
būna sunkesni. Taigi ypatingai svarbu psichikos sveikatos problemas diagnozuoti ankstyvame etape, kad gydymą būtų 
galima pradėti prieš problemai sustiprėjant (De Girolamo et al., 2012). Patton su kolegomis (2014) atliktas grupių tyrimas 
atskleidė, kad veiksmingas gydymas paauglystėje ne tik veikia psichikos sveikatos sutrikimo epizodų trukmę, bet ir sumažina 
sergamumą vėliau gyvenime.

Tyrimas atskleidė, kad psichikos sutrikimų turintys paaugliai ir jauni suaugusieji negavo tinkamos priežiūros arba apskritai 
nebuvo gydyti (Copeland et al., 2015; Farmer, Burns, Phillips, Angold, & Costello, 2003; Horwitz, Gary, Briggs-Gowan, & 
Carter, 2003; Leslie, Rosenheck, & Horwitz, 2001). Vieno tyrimo duomenimis profesionalios pagalbos kreipiasi tik 18–34 proc. 
jaunuolių, sergančių sunkia depresija arba patiriančių nerimo simptomus (Gulliver et al., 2010). Vėlesnis tyrimas atskleidė, kad 
tik pusė DSM-IV diagnostinius kriterijus atitinkančių paauglių per paskutinius tris mėnesius buvo kaip nors gydyti. Kalbant apie 
jaunus suaugusiuosius padėtis dar blogesnė – gydymą gavo tik vienas iš trijų (Copeland et al., 2015). Mažą paauglių psichinės 
sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą lemia įvairios kliūtys: (numatoma / suvokiama) atskirtis, nepakankama tėvų 
parama, esamos sveikatos priežiūros sistemos struktūriniai ir kultūriniai trūkumai. Atrodo, kad visuomenė nepakankamai 
suvokia paauglių psichikos sveikatos svarbą ir todėl nepakankamai investuoja į paauglių psichikos sveikatos priežiūrą 
(McGorry, Goldstone, Parker, Rickwood, & Hickie, 2014). Be to, daugelis paauglių paprastai patys neieško pagalbos ir 
nenoriai naudojasi psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis (Breland et al., 2014).

3. Paauglių psichikos sveikatos priežiūros organizavimas ir tipologija 

Nors vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros organizavimas Europos Sąjungos valstybėse narėse yra nevienalytis, 
bendrai galima išskirti šių keturių rūšių paslaugas: 1) stacionarinės globos paslaugas (ligoninėje ir ne ligoninėje); 2) dienos 
centrų paslaugas, 3) namuose teikiamas ir specialiąsias paslaugas; 4) ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas 
(Remschmidt & Belfer, 2005). Europos privati vaikų ir paauglių psichiatrijos praktika labai priklauso nuo konkrečios šalies ir 
vietinių aplinkybių. Taip pat ryškėja tendencija kurti specializuotas įstaigas, kuriose dirbtų aukštos kvalifikacijos darbuotojai, 
sprendžiantys mažesnį skaičių sudėtingesnių sutrikimų. Šiuo metu vertinama dar daugiau įstaigų ir gydymo būdų, tačiau 
tam reikia daugiau pažangos. Nors bendradarbiavimas tarp sveikatos priežiūros įstaigų pradeda stiprėti, priežiūros 
koordinavimas ir integravimas išlieka nepakankami (Remschmidt & Belfer, 2005).

4. Paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė  
Projekto ADOCARE ekspertai pagal 5 balų Likerto skalę įvertino tolesnių keturių paauglių psichikos sveikatos paslaugų 
rūšių prieinamumą ir kokybę dešimtyje Europos šalių – tai: 1) stacionarinė globa; 2) dienos priežiūra; 3) namuose teikiamos 
ir specialiosios priežiūros paslaugos; 4) ambulatorinė priežiūra.

Paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas
Išskyrus Vengriją ir Lietuvą, visose projekte dalyvaujančiose valstybėse siūlomos specialiai paaugliams skirtos psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugos. Vis dėlto, šių paslaugų prieinamumas įvertintas prastai. Daugelyje šalių paslaugos daugiausia 
skirtos vaikams arba suaugusiesiems, ir tik nedaugelis jų pritaikytos būtent paaugliams. Apskritai visų keturių rūšių paauglių 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas buvo įvertintas kaip labai prastas, prastas, vidutinis ir neaiškus. 
Vienintelė išimtis yra Suomija, kurioje visos keturios paslaugų rūšys įvertintos gerai. Šie rezultatai patvirtinta ankstesnes išvadas, 
kad Europos valstybių dar laukia ilgas kelias (Remschmidt & Belfer, 2005). Be to, paauglių psichikos sveikatos priežiūros 
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paslaugų prieinamumas labai skiriasi pagal toks pačios šalies regionus: kai kuriuose regionuose tokių paslaugų paklausa ir 
prieinamumas gana gerai subalansuoti, o kituose paklausa viršija pasiūlą.

Paauglių psichikos sveikatos priežiūros kokybė
Apklausos išvados atskleidė, kad paauglių psichikos sveikatos priežiūros kokybė gerai ir labai gerai vertinama Belgijoje, 
Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Vengrijoje. Italijoje ir Švedijoje ekspertams buvo sunku nustatyti kokybę. Lietuvoje, 
Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje paslaugų kokybė buvo įvertinta kaip vidutinė arba prasta. Lietuvos ekspertai nurodė, kad 
jų šalyje vis dar vyrauja biologinės medicinos paradigma, kuri neigiamai veikia paauglių psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę. Ši situacija išlieka todėl, kad Lietuvos sveikatos draudimo sistema nenoriai finansuoja psichosocialines 
priemones. Galiausiai, paslaugų kokybė labai skiriasi atskirų šalių viduje.

5. Strategijos paauglių psichikos sveikatos priežiūros prieinamumui gerinti
Subalansuota priežiūra
Išsamioje psichikos sveikatos sistemoje turėtų būti sukurtas subalansuotas sveikatos priežiūros modelis. Tai turėtų būti 
įvairių rūšių psichikos sveikatos priežiūros įstaigas sujungiantis tinklas, kad kiekvienas asmuo galėtų gauti savo pageidavimus 
ir poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas (Thornicroft & Tansella, 2013; Thornicroft & Tansella, 2004). Visų 
pirma, būtinos šių rūšių paslaugos:
•	 		pirminės sveikatos priežiūros paslaugos dažnai pasitaikančių psichikos sveikatos problemų turintiems asmenims. Šios 

paslaugos skirtos aptikti ligą, įvertinti sveikatos būklę ir pritaikyti trumpalaikes psichologines ir socialines priemones, taip pat 
suteikti socialines paslaugas ir skirti gydymą vaistais;

•		 bendrosios psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, skirtos sudėtingesnių problemų turintiems asmenims. Jas sudaro 
šie penki elementai: poliklinikos arba ambulatorijos paslaugos, bendruomenės psichikos sveikatos grupės, neatidėliotinas 
gydymas ligoninėje, ilgalaikė bendruomeninė stacionarinė globa ir pagalba darbe bei profesinėje veikloje.

•		 kiekvienoje iš šių penkių bendrųjų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kategorijų siūloma nemažai specializuotų 
paslaugų, kurių reikia intensyvesnėms / ekspertų priemonėms (pvz., jei asmuo serga autizmu, šizofrenija, valgymo 
sutrikimais, kenčia nuo priklausomybių, sunkios depresijos ir polinkio į savižudybę).

Subalansuotas sveikatos priežiūros modelis taip pat reiškia, kad ir bendruomeninės, ir ligoninių teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos yra prieinamos bei teikiamos pragmatišku ir subalansuotu būdu (Thornicroft & Tansella, 2004; Thornicroft & 
Tansella, 2013). Tai reiškia, kad šalyse, kuriose teikiama daug stacionarinių paslaugų, lovų skaičius turės mažėti plečiant 
bendruomeninę sveikatos priežiūrą ir propaguojant psichikos sveikatą.

Perėjimas prie geriau subalansuotos sveikatos priežiūros turi vykti koja kojon su pirminės psichikos sveikatos priežiūros 
stiprinimu. Pavyzdžiui, bendrosios praktikos gydytojai ir kiti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai raginami atpažinti, 
vertinti ir spręsti paauglių psichikos sveikatos problemas (Vallance, Kramer, Churchill, & Garralda, 2011). Tokiu būdu dažniau 
taikomi kelių lygių sveikatos priežiūros principai. Pagal šiuos principus tinkamos bendro pobūdžio psichologinės priemonės, 
stebėsena ir vertinimas atliekami pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, o į labiau specializuotą priežiūros lygį pacientai 
nukreipiami tik tada, kai to reikia (Silva & de Almeida, 2014).

Gydymas pirminės sveikatos priežiūros įstaigose
Vykdant ADOCARE tyrimą ir specialistai, ir paaugliai nurodė, kad jaunuoliai pas specialistus kartais nukreipiami per anksti. 
Specialistai ir tėvai turėtų suprasti, kad ne visų psichikos sveikatos problemų atveju reikia specializuotos sveikatos priežiūros, 
o pirminės arba bendruomeninės sveikatos priežiūros įstaigos gali pasiūlyti tinkamą gydymą. Tačiau tam, kad šis metodas 
veiktų, turi būti įvykdytos dvi sąlygos: 1) pirminės sveikatos priežiūros specialistai turi būti gerai apmokyti; 2) turi būti galimybė 
nukreipti pacientus specializuotoms paslaugoms. Įvertinimo priemonės gali padėti pirminės sveikatos priežiūros darbuotojams 
nuspręsti, ar reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros paslaugos. Vyriausybės gali skatinti pirminės psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas ir neskatinti nebūtino naudojimosi specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Epidemiologiniai ir administraciniai duomenys
Epidemiologiniai duomenys teikia informacijos apie vyraujančias paauglių psichikos sveikatos problemas, paauglių psichikos 
sveikatos poreikius ir paauglių naudojimąsi psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis. Šie duomenys – tai informacija, kuri 
padeda vyriausybėms įvertinti priežiūros paslaugų poreikį atitinkamuose (sub)regionuose ir sužinoti apie galimas gydymo 
spragas (Wittchen & Jacobi, 2005). Be to, jie didina informuotumą ir padeda politikams nustatyti prioritetus bei parengti 
programas, priemones ir paslaugas, skirtas sumažinti tokias spragas bei patenkinti poreikius (Wittchen & Jacobi, 2005).
Visgi vyriausybės retai atsižvelgia į epidemiologinius duomenis dėl trijų priežasčių. Visų pirma, epidemiologiniai duomenys 
dažnai būna nepakankami norint veiksmingai planuoti politikos priemones ir paslaugas (Bielsa, Braddick, Jane-Llopis, Jenkins, 
& Puras, 2010; Patton et al., 2012; Wittchen & Jacobi, 2005). Daugelis duomenų grindžiami administraciniais dokumentais ir 
paprastai būna neišsamūs (duomenys neapima visų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų rūšių arba visų šalies regionų), 

nepatikimi (duomenys tinkamai neįregistruojami sistemose) ir sunkiai susiejami (skirtingos įstaigos naudoja skirtingas duomenų 
valdymo sistemas). Antra, daugelyje šalių nepakanka finansinių arba žmogiškųjų išteklių šiems duomenims analizuoti. Trečia, 
vyriausybės dažnai „negauna“ epidemiologinių tyrimų išvadų, nes jos aiškiai neperduodamos politikams ir plačiajai visuomenei 
(ADOCARE, 2015).

Galima tik skatinti administracinių duomenų apie paslaugų vartotojus rinkimą (geriausia, tarptautiniu mastu) pasitelkiant gerai 
išvystytas duomenų registravimo sistemas ir šių duomenų rinkinių analizę. Kaip pavyzdžius galima paminėti gerai žinomas 
tarptautines standartizuotas vertinimo priemones interRAI Community Mental Health („InterRAI“ bendruomenės psichikos 
sveikata) ir interRAI Mental Health („InterRAI“ psichikos sveikata). Šios priemonės, atitinkamai, skirtos gydytojams, dirbantiems 
bendruomenių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichiatrijos ligoninėse.

Gydymo spraga
Ribotos galimybės naudotis paaugliams skirtomis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis – tai daugelyje šalių kylanti 
problema. Pirmasis žingsnis, gerinant paslaugų prieinamumą, yra kiekybiškai įvertinti gydymo spragą, kuri apibrėžiama kaip 
„absoliučiu dydžiu išreikštas skirtumas tarp faktinio psichikos sveikatos problemų paplitimo tarp paauglių ir gydymą gavusių 
paauglių dalies“ (Kohn, Saxena, Levav, & Saraceno, 2004). Siekiant šio tikslo, ypač svarbūs yra epidemiologiniai duomenys.

Nustačius reikiamą paauglių psichikos sveikatos priežiūros įstaigų ir 100 000 paauglių tenkančių specialistų skaičių, vyriausybės 
turi numatyti biudžetą ir imtis veiksmų, kad sumažintų galimą gydymo spragą. Taip elgdamosi vyriausybės turi nepamiršti, kad 
turi būti bent minimaliai prieinamos keturios į subalansuotą sveikatos priežiūros modelį įtrauktos psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugų rūšys.

6. Strategijos paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti
Sveikatos priežiūros kokybė gali būti laikoma sudėtingu ir daugiamačiu konstruktu, kurį apibūdina keli tarpusavyje susiję 
matmenys: paslaugos pasiekiamumas, atitikimas poreikiams, lygybė, socialinis priimtinumas, veiksmingumas ir ekonomiškumas 
(Maxwell, 1992). Remiantis ADOCARE ekspertų tinklo atliktu tyrimu, buvo parengtos kelios strategijos, skirtos gerinti paauglių 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Vystymusi pagrįstas požiūris
Paauglystė – tai pereinamasis gyvenimo tarpsnis. Todėl svarbu laikytis vystymosi pagrįsto požiūrio, kuris leidžia pripažinti, kad 
kiekvienas paauglys, atsižvelgiant į jo ar jos amžių, brandos lygį ir kontekstą, turi įvairių ir besikeičiančių poreikių (Remschmidt, 
2001; Remschmidt & Belfer, 2005). Tam, kad specialistai galėtų sudaryti asmeninį gydymo planą, jie turi žinoti apie paauglių 
raidos (socialinės, psichinės, fizinės) etapus ir turėtų būti susipažinę su ta socialine ir kultūrine aplinka, kurioje šiandien gyvena 
jaunuoliai (pavyzdžiui, tai, kuo jie domisi, dėl ko nerimauja, ką veikia laisvalaikiu). Be to, specialistai turėtų žinoti, kad tiek 
kiekviena klinikinė diagnozė, tiek visi įvertinti poreikiai nuolat keičiasi, nes patys paaugliai per trumpą laiką išgyvena sparčius 
pokyčius (PSO, 2005). Taigi būtina suvokti, kad gydymo planas turi būti nuolat tobulinimas.

Ankstyvas psichikos sveikatos problemų aptikimas
Dažnai paauglių psichikos sveikatos problemos nepastebimos tol, kol nepradeda sparčiai ryškėti. Be to, paaugliai kartais 
nenori dalytis savo rūpesčiais ir problemomis su suaugusiaisiais. Paauglystė – tai laikotarpis, kai jaunuoliai atranda 
savarankiškumą, viską nori daryti savaip ir kai kuriuos dalykus pasilaikyti tik sau. Be to, paaugliai labiau linkę specialistams 
pranešti apie somatines, negu apie psichologines problemas. Būtent todėl specialistai kartais neįvertina psichologinių 
problemų sunkumo ir (arba) jas priskiria somatinėms problemoms.

Trumpai tariant, specialistai turi būti gerai apmokyti ir turėti žinių apie tokias sritis, kaip namų aplinka (H), švietimas ir užimtumas 
(E), valgymas (E), su bendraamžiais susijusi veikla (A), narkotikai (D), seksualumas (S), savižudybė / depresija (S) ir apsauga 
nuo sužalojimo bei smurto (S) (Cappelli et al., 2012; Klein, Goldenring, & Adelman, 2014). Šias sritis padės lengviau prisiminti 
angliškas akronimas HEEADSSS. Internete prieinama specialistams skirta internetinė priemonė, kurią galima pasitelkti 
vertinant HEEADSSS sritis. Be to, specialistams reikia mokymo, kuris padėtų užmegzti tikrus ryšius su paaugliais, atskleistų 
galimas psichikos sveikatos problemas ir padėtų atpažinti nesunkių sutrikimų požymius, kurie gali būti pirmieji sunkios 
patologijos ženklai (ADOCARE, 2015).

Biologinis, psichologinis ir socialinis požiūris 

Psichikos sveikatos problemų turintiems paaugliams reikia tinkamai ir veiksmingai derinti psichosocialines priemones ir 
gydymą vaistais, siekiant patenkinti dažnai sudėtingus ir įvairialypius jų poreikius (Remschmidt, 2001; Remschmidt & 
Belfer, 2005).
Psichosocialinės priemonės paprastai laikomos pirmaeilėmis profesionalaus gydymo priemonėmis (Bohlin & Mijumbi, 
2015). Psichosocialinės priemonės– tai įvairios priemonės, apimančios socialinę pagalbą (finansinę paramą, pagalbą, 
susijusią su mokymusi, užimtumu ir būstu), psichologinį švietimą, ugdomąjį vadovavimą ir konsultavimą, taip pat informavimą 
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ir mokymą. Kiekviena tokia priemone siekiama gerinti elgesį, bendrą išsivystymą arba konkrečius gyvenimiškus įgūdžius 
nevartojant vaistų (Reichow, Servili, Yasamy, Barbui, & Saxena, 2013; Uitterhoeve et al., 2004). Svarbiausia psichosocialinė 
priemonė yra psichologinis švietimas. Ypač naudingas pasirodė esąs tėvų psichologinis švietimas, kuris padeda tėvams 
gilinti žinias apie simptomus ir problemas, skatina intensyviau naudotis tinkamomis paslaugomis, stiprina problemų 
sprendimo įgūdžius ir kelia teigiamas emocijas bei skatina šeimos narių bendravimą (Lucksted, McFarlane, Downing, & 
Dixon, 2012). Kita svarbi priemonė gydant sunkias psichikos sveikatos problemas yra psichoterapija. Kritinė įvairių 
psichoterapijos rūšių apžvalga ir su vaikais bei paaugliais susijusių įrodymų bazė pateikta knygoje „Kas kam tinka“ (Fonagy 
et al., 2014).
Rimtus psichikos sutrikimus kartkartėmis reikia gydyti vaistais. Visgi viso ADOCARE tiriamojo projekto metu buvo dažnai 
minima, kad esant tam tikrų rūšių psichikos sveikatos problemoms gydytojai linkę griebtis vaistų. Kalbant apie tam tikrus 
sutrikimus, dėl vaistų vartojimo vis dar vyksta diskusijos: kokios rūšies vaistai geriausiai tinka, kuriuo gydymo metu geriausiai 
pradėti vartoti vaistus, kokia yra optimali dozė ir pan. (Bohlin & Mijumbi, 2015). Specialistai turi suprasti tinkamo vaistų 
vartojimo svarbą bei studijuoti naujus įrodymus apie gydymo vaistais veiksmingumą. Be to, rekomenduojama, kad 
gydymas vaistais būtų derinamas su psichoterapija ir (arba) kitomis psichosocialinėmis priemonėmis, bei būtina laikytis 
esamų vaistų skyrimo gairių (pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos psichofarmakologijos gairių, NICE psichikos sveikatos gairių, 
„Kas kam tinka“, parengtos Fonagy et al., 2014).

Internetinės priemonės
Pastaruoju metu buvo sukurta nemažai el. sveikatos priemonių, internetinių priemonių ir programėlių mobiliesiems įrenginiams 
(pavyzdžiui, „m-health“). Daugelis paauglių kasdien jungiasi prie interneto, taigi ši terpė atveria daugybę galimybių informuoti 
paauglius apie psichikos sveikatos priežiūrą, didinti priežiūros paslaugų pasiekiamumą, padėti paaugliams aktyviau dalyvauti 
gydymo procese (vėlesni apsilankymai pas gydytoją, planavimas, papildoma pagalba, informavimas ir pan.), inicijuoti priežiūrą 
po gydymo ir teikti gydymą internetu (Price et al., 2014). Šiomis dienomis kuriamos kelios internetinės psichikos sveikatos 
priežiūros priemonės, skirtos užkirsti kelią vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų depresijai, nerimui ir savižudybėms. Tačiau 
išvados dėl jų veiksmingumo nevienalytės. Be jokios abejonės, reikia daugiau mokslinių tyrimų (Boydell et al., 2014; Reyes-
Portillo et al., 2014; Ye et al., 2014). ADOCARE tyrimo metu paaugliai nurodė, kad jiems būtų naudingas interneto svetainių ir 
programėlių kokybės ženklinimas. Paaugliai pastebėjo, kad ne taip paprasta nustatyti, ar svetainė arba programėlė patikima, 
ar ne. Dar vienas jų paminėtas dalykas buvo tai, kad aiškinant internete pateikiamą informaciją bei užtikrinant asmeninį 
gydymą būtina specialistų pagalba.

Bendras sprendimų priėmimas
Vaiko teisių konvencijoje teigiama, kad paaugliai turi teisę dalyvauti priimant visus įtakos jiems turinčius sprendimus. ADOCARE 
tyrimo metu tai patvirtino ir patys paaugliai: „Jauni žmonės turi aktyviai dalyvauti, kai priimami sprendimai dėl jų gydymo, – 
niekas neturėtų būti sprendžiama jiems nedalyvaujant.“ Kita vertus, ADOCARE tinklo specialistai tvirtina, kad tai, kokiu mastu 
paauglys gali dalyvauti priimant sprendimus dėl gydymo, lemia paauglio branda.

ADOCARE tinklo specialistai rekomenduoja organizuoti bendro sprendimų priėmimo mokymus. Specialistai turėtų išmokti 
optimizuoti paauglių dalyvavimą apibrėžiant gydymo tikslus ir renkantis tinkamas priemones. Bendras sprendimų priėmimas 
klinikinėje praktikoje reiškia trijų pakopų modelį. Pirmasis etapas, vadinamas pasirinkimo aptarimu, išreiškia mintį, kad būtina 
padaryti pasirinkimą. Antrajame etape, kuris vadinamas variantų aptarimu, pateikiama išsami informacija apie galimus 
variantus. Trečiasis etapas – sprendimo aptarimas, padeda pacientams priimti sprendimą (Elwyn et al, 2012). Žinoma, ši 
taktika gali būti sėkminga tik tuomet, kai gydytojas nori leisti jaunuoliui dalyvauti priimant sprendimą, lanksčiai taiko bendro 
sprendimų priėmimo įgūdžius ir pasitiki jaunuoliu (Abrines-Jaume et al. (2014). Reikia paminėti, kad pasiekti susitarimą ne 
visuomet įmanoma. Pavyzdžiui, šis metodas netinkamas tuo atveju, kad dėl saugumo būtina hospitalizacija, tačiau paauglys 
taip nemano.

Įrodymais pagrįsta praktika
Įrodymais pagrįsta praktika gali būti apibrėžiama kaip praktika, vykdoma nuolat remiantis moksline informacija, susijusi su 
kliento ketinimais, jautri kultūriniu požiūriu, kurią vykdant nuolat stebimas gydymo priemonių veiksmingumas naudojant 
patikimą paauglių ir paslaugų teikėjų įvertinimą, kontekstualizuotą atsižvelgiant į gydymui įtaką turinčius įvykius ir sąlygas 
(Fonagy et al., 2014, p. 4). Kaip teigia PSO (2013), jeigu specialistai vadovaujasi įrodymais grįsta praktika, tai užtikrina geros 
kokybės psichikos sveikatos paslaugas, nes su įrodymais grįsta praktika pasiekiami geresni rezultatai negu jos netaikant 
(Weisz et al., 2013). Specialistai gali naudoti gaires, kuriose pateikiama esamų įrodymais grįstų priemonių, taikomų įvairioms 
psichikos sveikatos problemoms gydyti, apžvalga (Hopkins, Crosland, Elliott, & Bewley, 2015). Jungtinėje Karalystėje 
informacijos šaltinis specialistams, kurie dirba su konkrečiomis paauglių būklėmis, yra NICE (Nacionalinio sveikatos ir 
slaugos kompetencijos instituto) gairės. Mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims PSO (2010 m.) parengė 
Intervencinių veiksmų psichikos sveikatos spragai mažinti vadovą (mhGAP-IG). Šiame vadove apžvelgiamos įrodymais 
grįstos priemonės, taikytinos esant įvairioms prioritetinėms būklėms (pavyzdžiui, depresijai, psichozei, bipoliniam sutrikimui, 
epilepsijai, vaikų ir paauglių raidos ir elgesio sutrikimams).

Nepaisant to, kad prieinama daug įrodymais grįstos praktikos metodų, ADOCARE tinklo specialistai pranešė, jog šie 
metodai naudojami nepakankamai. Taip yra todėl, kad įrodymais grįstą praktiką sunku pritaikyti. Specialistai dažnai svyruoja 
spręsdami, ar, viena vertus, siūlyti lankstų ir individualizuotą gydymą, o gal, kita vertus, taikyti standartines gydymo protokole 
numatytas priemones. Vadinasi, gera mintis yra pasiūlyti daugiau paramos tam, kad įrodymais grįsta praktika būtų 
įgyvendinta tiek standartizuotu, tiek individualizuotu būdu. Kalbėdami apie įrodymais grįstą praktiką specialistai pabrėžė, 
kad būtina atsižvelgti į perspektyvias ir naujoviškas priemones, net jeigu jos dar nepatvirtintos.

Tėvų dalyvavimas
ADOCARE specialistai sutinka, kad tėvai yra svarbiausi partneriai jauno žmogaus ryšių tinkle. Įprastai specialistai turėtų kuo 
anksčiau informuoti ir įtraukti tėvus. Tai – vienas iš pirmųjų klausimų, kurį gydymo pradžioje reikia aptarti su paaugliu. Bendra 
mintis yra pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp pagarbos paauglių privatumui ir tėvų bei šeimos narių dalyvavimo.

Tiesą sakant, šeimos nariai, ypač tėvai, kurie gyvena su psichikos sveikatos problemų turinčiu paaugliu, dažnai ir patys turi 
problemų (Vermeulen, Lauwers, Spruytte, & Van Audenhove, 2015, http://caringformentalhealth.org). Kartais specialistai 
atskleidžia šeimoje susiklosčiusius disfunkcinius santykius. Būtent todėl svarbu remti paauglio šeimą, net jeigu patys paaugliai 
nenori, kad į gydymą būtų įtraukti jų tėvai. Kaslow, Broth, Oyeshiku ir Collins (2014) darbe apžvelgiamos veiksmingos 
prevencijos programos bei psichoterapinės ir psichologinio švietimo priemonės, kuriose dalyvauja visa šeima. Tyrimas 
patvirtino, kad į gydymą įtraukti šeimos narius gali būti naudinga paaugliams (Young & Fristad, 2015).

Priežiūros tęstinumas, integracija ir koordinavimas
Sveikatos priežiūros tęstinumas apibrėžiamas kaip priežiūros kokybė laikui bėgant vertinant tiek paciento, tiek sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjo požiūriu (Gulliford, Naithani, & Morgan, 2006). Ji apima tiek ilgalaikį tęstinumą (t. y. nepertraukiamą 
kontaktų seriją ilgu laikotarpiu), tiek „kryžminį“ (t. y. atskirų paslaugų teikėjų taikomų priemonių suderinamumą ir priemonių tarp 
paslaugų teikėjų suderinamumą) (Bruce & Paxton, 2002; Thornicroft & Tansella, 1999).

Sveikatos priežiūros tęstinumas taip pat glaudžiai susijęs su integruota sveikatos priežiūra, kuri apibrėžiama kaip nuoseklus 
rinkinys metodų, turinčių įtakos finansavimui, paslaugų teikimo administravimui ir organizavimui, bei klinikiniai lygiai, skirti 
sukurti ryšį, suderinamumą ir bendradarbiavimą atskirų sektorių viduje ir tarp sektorių (Kodner & Spreeuwenberg, 2002). Labai 
svarbu, kad psichikos sveikatos problemų turintiems paaugliams būtų teikiamos integruotos priežiūros paslaugos. Jauni 
žmonės dažniausiai turi daug įvairių poreikių (psichologinių, medicininių,
 
socialinių, švietimo, profesinių). Tam reikia įvairių nuosekliai arba vienu metu teikiamų paslaugų derinio, kurias teiktų keli 
paslaugų teikėjai, dažnai dirbantys skirtingose įvairių sričių įstaigose. Siekiant užtikrinti aukštos kokybės sveikatos priežiūrą, 
skirtingus priežiūros lygius būtina integruoti.

Praktiškai įgyvendinant tęstinę priežiūrą ir integruotą priežiūrą būtinos įvairių lygių – nuo makrolygio iki mikrolygio – strategijos 
(Grone & Garcia-Barbero, 2001; Kodner & Spreeuwenberg, 2002; Mur-Veeman, Hardy, Steenbergen, & Wistow, 2003; 
Thornicroft & Tansella, 2003; Valentijn, Schepman, Opheij, & Bruijnzeels, 2013). Makrolygio integraciją labai lemia platesnio 
masto psichikos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir tai, ar vyriausybės departamentai ir ministerijos susijusiems 
sektoriams renkasi bendrą, ar atskirą sistemą (PSO, 2005). Deja, teisės aktai ir finansavimo sistemos dažnai trukto koordinuoti 
sveikatos priežiūrą, o bendradarbiavimas dažnai grindžiamas atskirais (ad hoc) gydytojų susitarimais. Taigi, svarbu atkreipti į 
tai vyriausybių dėmesį, kad jos užtikrintų tinkamą bendradarbiavimo pagrindą. Jų uždavinys yra išryškinti bendro darbo naudą 
bei privalumus, mažinti žmonių baimes ir pasipriešinimą pokyčiams. Įvairių bendradarbiavimo priemonių, tokių kaip įvairių su 
gydymu susijusių organizacijų specialistų susitikimų, išlaidos galėtų būti kompensuojamos. Kitos strategijos gali būti vietinių 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės stebėjimo komitetų kūrimas, bendradarbiavimas tarp įstaigų ir informacijos apie įvairias 
iniciatyvas centralizavimas vienoje interneto svetainėje (PSO, 2005).

Mezolygiu psichikos sveikatos priežiūros paslaugų ir specialistų koordinavimą ir bendradarbiavimą galima gerinti, pavyzdžiui, 
sujungiant paslaugas ir teikiant jas vienoje vietoje, organizuojant bendras mokymo programas, kurios leistų įgyti bendrą 
kompetenciją, bei sukuriant bendrą duomenų infrastruktūrą, skirtą rinkti ir bendrinti pacientų informaciją. Iš daugelio sričių 
specialistų sudarytų grupių darbas gali padėti lengviau inicijuoti bendrą priežiūros planavimą, t. y. kad specialistų grupė dalytųsi 
bendru priežiūros planu ir būtų atsakinga už jo įgyvendinimą, ir sukurti intensyvų ligos atvejų valdymą (d’Amour et al., 2008; 
WHO, 2013). Pasak ADOCARE tinklo ekspertų, koordinuoti ir integruoti priežiūrą turėtų profesionalūs priežiūros paslaugų 
teikėjai. To tikrai neprivalo daryti nei paauglys, nei jo tėvai.

Perėjimas iš paauglių į suaugusiųjų psichikos sveikatos priežiūros paslaugas
Daugelyje Europos šalių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugos bei suaugusiųjų psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugos yra atskirtos. Tai reiškia, kad asmenys, kuriems psichikos sveikatos problemų kilo ankstyvame gyvenimo 
etape, tam tikru momentu turi būti pervesti iš paauglių psichikos sveikatos priežiūros į suaugusiųjų psichikos sveikatos 
priežiūros įstaigas. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu jauni žmonės dažnai pasimeta, nes pereinamojo laikotarpio priežiūros 
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kokybė yra žema (Singh et al., 2010a; Singh et al., 2010b). Svarbiausios tokiam perėjimui trukdančios kliūtys yra sistemos 
nevientisumas, nepakankamas vadovavimas, nepakankami prioritetai šiai tikslinei grupei, prasta komunikacija, atskirtis, 
atotrūkis tarp politikos ir praktikos, tyrimų trūkumas, bendrų perėjimo protokolų nebuvimas ir, apskritai, nepakankama 
informacija apie paslaugas (Paul, Street, Wheeler, & Singh, 2014; Royal College of Psychiatrists, 2013). Be to, perėjimas 
dažnai būna nesėkmingas todėl, kad paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas tiekiantys gydytojai nesugeba nukreipti 
arba suaugusiųjų sveikatos priežiūros įstaigos atsisako priimti nukreipiamus pacientus arba išbraukia jaunuolius, kurie 
neatvyksta į pirmą paskirtą apsilankymą (Paul et al., 2013). Vis dėlto, ne visos pereinamojo laikotarpio priežiūros kokybės 
problemos susijusios su paslaugų sistema. Perėjimas dažnai nepavyksta dėl to, kad jauni žmonės atsisako nukreipimo į 
suaugusiųjų sveikatos priežiūros įstaigas (Paul et al., 2013).

Dėl to nutrūkusi priežiūra neigiamai veikia paauglių sveikatą ir gerovę, todėl jai turi būti skiriamas didelis prioritetas. Vykdant 
TRACK tyrimą (Sgh inet al., 2010) buvo parengtos šios rekomendacijos, kaip gerinti pereinamąją sveikatos priežiūrą:
•		sudarant ir įgyvendinant perėjimo gerinimo protokolus, kiekvieno priimto sprendimo esmė turi būti paauglių poreikiai. Norint 

tai pasiekti, reikia laikytis kelių svarbiausių taisyklių. Turėtų būti aiškiai nurodyti terminai ir kiekvieno dalyvaujančio subjekto 
atsakomybė. Paaugliai turi būti gerai pasirengę. Turėtų būti parengtas atsarginis planas tuo atveju, jeigu suaugusiųjų 
psichikos sveikatos priežiūros įstaigos negalėtų priimti paciento. Galiausiai, paslaugos turėtų būti lanksčios pacientų amžiaus 
požiūriu;

•		paauglys į suaugusiųjų sveikatos priežiūros įstaigą turėtų pereiti tuo metu, kai jo (jos) būklė yra stabili. Turėtų būti vengiama 
kelių vienu metu vykdomų perėjimų. Paauglių ir suaugusiųjų psichikos sveikatos priežiūros įstaigos turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti: drauge aptarti visas paslaugas arba numatyti tam tikrą lygiagrečios priežiūros laikotarpį. Suaugusiųjų 
sveikatos priežiūros įstaigos turėtų aktyviai dalyvauti dar prieš pervedant pacientą iš paauglių sveikatos priežiūros įstaigos. 
Įstaigos turi turėti standartizuotą registracijos sistemą, kad galėtų lengvai perkelti visą korespondenciją ir kontaktinę 
informaciją;

•		vietinės paauglių ir suaugusiųjų psichikos sveikatos priežiūros paslaugos bei savanoriškos paslaugos turėtų būti 
susiejamos ir nuolat atnaujinamos (t. y. jų apimtis, ryšių tinklai ir svarbiausi asmenys ryšiams);

•		specialistai turi gerai suprasti, kaip užtikrinti tinkamą priežiūros perdavimą. Mokymų metu turėtų būti nagrinėjami tokie klausimai, 
kaip pacientų siuntimas į kitas įstaigas, žinių apie kitas įstaigas gilinimas ir dėmesys vidaus veiksmingumui bei įgūdžiams;

•		politikos priemonių planuose turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priežiūros strategijos;
•		perėjimui įvertinti naudojami keturi kriterijai: priežiūros tęstinumas, lygiagreti priežiūra, perėjimo planavimo susitikimas 

ir informacijos perdavimas.

Šiuo metu vykdant Etapų projektą (t. y. Sąsajų valdymas ir perėjimo iš vaikų į suaugusiųjų psichikos sveiktos priežiūros 
sistemą stiprinimas – bendradarbiavimo pagrindu vykdomas mokslinių tyrimų projektas, kurį finansuoja Europos Komisija), 
ruošiami ir išbandomi nauji perėjimo tarp ES įstaigų modeliai. Tiksliau, šiuo metu ruošiamos ir patvirtinamos su perėjimu 
susijusių rezultatų vertinimo priemonės, priežiūros ir rezultatų gerinimo rekomendacijos ir mokomieji paketai gydytojams 
(De Girolamo, 2014).

Ryšių su tikru pasauliu stiprinimas
Vykdant ADOCARE tyrimą daugelis paauglių pabrėžė, kad kiekviena priemonė tam tikru momentu turėtų būti susijusi su tikru 
pasauliu: Svarbu tiesti tiltus tarp gydymo aplinkos ir tikro pasaulio. Taigi paguldžius paauglį į ligoninę specialistai turėtų nedelsdami 
parengti jo grąžinimo į visuomenę strategijas. Pavyzdžiui, jos turėtų būti skirtos padėti paaugliui baigti mokyklą ar kitą mokymo 
įstaigą, rasti gerą būstą, tinkamą darbą, kurti pasitikėjimu grįstus santykius su kitais žmonėmis, įsileisti išorinį pasaulį į stacionarinės 
priežiūros aplinką (pavyzdžiui, per kaimynams, draugams prieinamą veiklą).

Įtraukimas
Jauni žmonės retai kada savo noru kreipiasi dėl gydymo paslaugų. Todėl labai svarbu, kad specialistai lankytųsi tose 
vietose, kuriose paprastai renkasi jaunuoliai, pavyzdžiui, kavinėse, populiariose sporto renginių vietose arba laikinose 
benamių paauglių gyvenamosiose vietose (ADOCARE, 2015). Įtraukimo metodai taip pat yra vertingas būdas, padedantis 
nustatyti paauglių interesus ir poreikius. Siūlant pagalbą, svarbu pirmiausia skirti dėmesį daug įvairių problemų turintiems 
jaunuoliams. Specialistai dažnai nepakankamai jais rūpinasi, nes šie paaugliai paprastai neatitinka konkrečių tikslinių grupių 
programose nustatytų kriterijų.

Etiniai motyvai
Apskritai kalbant, kiekviena priežiūros įstaiga turėtų laikytis trijų pagrindinių Belmonto ataskaitoje pateiktų etikos principų 
(Michaud, Berg-Kelly, Macfarlane, & Benaroyo, 2010): savarankiškumo (t. y., kad asmenys laikomi savarankiškais, o tie, kurių 
savarankiškumas sumažėjęs, turi teisę į apsaugą), geradarystės (t. y., nepakenkti, stengtis kuo labiau sumažinti žalą ir kuo labiau 
padidinti galimą naudą) ir teisingumo arba lygybės principo (t. y. užtikrinti, kad ištekliai būtų vienodai prieinami visiems). Be to, 
Barselonos deklaracijoje teigiama, kad kalbant apie klinikinę sveikatos priežiūrą reikia atsižvelgti ir į kitas svarbias vertybes, tokias 
kaip dalyvavimas, orumas, sąžiningumas, konfidencialumas ir pažeidžiamumas (Michaud et al., 2010). Šie principai turėtų būti 

aiškiai išdėstyti įstaigos nuostatuose, kurie turėtų būti rengiami bendradarbiaujant su paaugliais. Be to, kalbant priežiūrą ir 
gydymą, etinės dilemos turėtų būti sprendžiamos taikant patariamąjį metodą, nes kiekviena situacija yra kitokia ir vienintelė. Šio 
proceso metu specialistai turi turėti galimybę susipažinti su objektyviais iš specialistų ir ekspertų sudaryto etikos komiteto 
atsiliepimais (Michaud et al., 2010).

Lyčių skirtumai 
Tyrimas atskleidė, kad paaugliai berniukai mažiau žino apie psichikos sveikatą ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir ne 
taip noriai jomis naudojasi (Chandra et al., 2006). Taip pat jie mažiau linkę kreiptis pagalbos, nes baiminasi, kad nebūtų palaikyti 
silpnais. Be to, tėvams sunkiau susitaikyti su mintimi, kad psichikos sveikatos priežiūros paslaugų reikia jų sūnums, – jiems 
lengviau priimti, jeigu pagalbos reikia dukterims. Lyčių skirtumai gali būti sėkmingai sprendžiami gerinant švietimą psichikos 
sveikatos srityje ir teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas vidurinėje mokykloje. Akivaizdu, kad norint sumažinti niekinamą 
požiūrį į berniukus, būtina skatinti aktyviai dalyvauti tėvus (Chandra et al., 2006). Svarbu, kad kalbant apie gydymo poreikius lyčių 
skirtumai nebuvo paminėti vykdant ADOCARE tyrimą, o nuorodų į juos mums nepavyko rasti literatūroje. Taigi galime teigti, kad 
asmeninis požiūris, kai atsižvelgiama į kiekvieno atskiro paciento poreikius, bus tinkamas ir lyčių atžvilgiu.

Mokymai ir švietimas 

Tam, kad specialistai veiksmingiau ir jautriau atsakytų į paauglių poreikius, jie turi turėti tinkamą išsilavinimą ir būti tinkamai 
apmokyti (PSO, 2002). Tai reiškia, kad psichikos sveikatos specialistai, dirbantys su paaugliais (t. y. paauglių psichiatrai ir paauglių 
psichologai) turi būti specialiai apmokyti tokiais klausimais, kaip su paauglių psichikos sveikatos priežiūra susiję teisės aktai ir 
politikos priemonės, įprasta ir probleminė paauglio raida bei konkrečios psichpatologinės problemos, paauglių psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugos, bendravimas ir bendras sprendimų priėmimas su paaugliais ir jų šeimų nariais, įrodymais grįstos 
psichosocialinės priemonės, su koordinavimu, bendradarbiavimu ir pereinamąja priežiūra susiję aspektai, paauglių psichikos 
sveikatos problemų įvertinimas.
ADOCARE tyrimo rezultatai atskleidė, kad paauglių psichiatro specialybė pripažįstama tik 5 iš 10 tyrime dalyvavusių šalių 
(Suomijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Lietuvoje). Paauglių psichologo specialybė kaip atskira profesija oficialiai nepripažįstama 
niekur. Svarbu pažymėti, kad visoje Europoje psichikos sveikatos priežiūros specialistų švietimo ir mokymo programos gerokai 
skiriasi, be to, joms taikomi skirtingi standartai (Union Europeene des Medecins Specialistes, 2014). Tai reiškia, kad jas sunku 
palyginti. Todėl galėtų būti naudingas bendras ES paauglių psichikos sveikatos priežiūros sistemos specialistų ir grupių švietimo 
ir mokymo modelis, parengtas atsižvelgiant ir į vietinius švietimo poreikius. Tiek Europos psichiatrijos stažuotojų federacija (EFPT), 
tiek Europos medicinos specialistų sąjunga (UEMS) parengė rekomendacijas psichiatrų mokymo programoms, skirtas psichiatrų 
mokymui apskritai ir konkrečiai vaikų ir paauglių psichiatrams.
Bendrąjį mokymą baigę specialistai, kurie su paauglių psichikos sveikatos problemomis susiduria tik dirbdami tam tikroje 
aplinkoje, taip pat turi susipažinti su paauglių psichikos sveikatos klausimais pagrindinių studijų metu. Be to, į šias problemas jie 
gali labiau įsigilinti siekdami aukštesnio mokslo laipsnio. Mes manome, kad tai taikytina bendrosios praktikos gydytojams, ligoninių 
slaugytojoms, mokyklų slaugytojoms, jaunimo darbuotojams, visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams 
ir pedagogams.

Jaunimui pritaikytos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos ir palankūs darbuotojai
Dažnai paslaugos ir specialistų požiūris neatitinka jaunų žmonių vystymosi ir kultūrinių poreikių (Ambresin et al., 2013; Breland 
et al., 2014; McGorry, Bates, & Birchwood, 2013; Tylee et al., 2007). Siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą, teisingumą ir 
priimtinumą, įstaigos ir darbuotojai turėtų būti palankesni jaunuoliams. Būtinos jaunimui pritaikytų sveikatos priežiūros paslaugų 
ir palankių specialistų prielaidos buvo nagrinėtos įvairiuose tyrimuose (Ambresin et al., 2013; Harper, Dickson, & Bramwell, 
2014; McGorry et al., 2013; Tylee et al., 2007; WHO, 2002). Panaši apklausa, kurioje dėmesys buvo skiriamas būtinoms 
jaunimo poreikiams pritaikytų psichikos sveikatos paslaugų prielaidoms, taip pat buvo atlikta vykdant ADOCARE tyrimą. 
Paauglių buvo klausiama, kaip turėtų atrodyti jaunimui pritaikytos paslaugos ir kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti 
specialistai. Gauti šie tyrimo rezultatai:
•		jauni žmonės turėtų aktyviai dalyvauti kuriant paslaugas, teikiant priežiūrą (pavyzdžiui, pasitelkiant bendraamžių paramą, 

grupinę terapiją, tarpusavio pagalbos grupes), vertinant ir stebint paslaugas (Bielsa et al., 2010). Kai kuriais atvejais, 
paaugliai gali dalyvauti kuriant paslaugų nuostatus, kuriuose būtų sprendžiamos tokios problemos kaip konfidencialumas, 
darbo valandos, gydymo programa, paauglių teisės, etiniai aspektai;

•		paslaugos turėtų būti lengvai pasiekiamos, kad paaugliams tektų įveikti nedaug kliūčių. Tai apima paslaugas be 
išankstinės registracijos, patogias darbo valandas, galimybę kreiptis be tėvų sutikimo, nebrangias arba nemokamas 
paslaugas, trumpesnį laukimo laiką, patogią vietą netoli viešojo transporto, galimybę naudotis el. sveikatos priemonėmis, 
malonią ir patrauklią aplinką, atskirą įėjimą ir teigiamą įvaizdį;

•	 būtina investuoti į informuotumą didinančią veiklą / ryšių priemones (lankstinukus, plakatus, interneto svetaines ir pan.) ir 
gerinti raštingumą psichikos sveikatos srityje. Paaugliai dažnai nežino, ką daryti ar kur kreiptis, jeigu jiems prireikia pagalbos;

•		teikti aiškią informaciją apie teisinius (konfidencialumas) ir ekonominius (prieinama kaina) paslaugų aspektus. Be 
kita ko, turėtų būti aiškiai paaiškinta, ko paaugliai gali tikėtis, jeigu jie yra jaunesni negu 18 metų ir į sveikatos 
priežiūros įstaigą kreipėsi be tėvų žinios;
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•		dėti pastangas siekiant užtikrinti terapinių santykių su specialistais tęstinumą, pavyzdžiui, kuo labiau mažinant darbuotojų 
kaitą. Paauglystė – tai neramus gyvenimo tarpsnis. Vadinasi, specialistai turėtų stengtis užtikrinti stabilumą;

•		galima pasitelkti gerus pavyzdžius (tokius kaip, paauglius, kurie patyrė panašių problemų praeityje), nes jie palankiai 
veikia paauglių gerovę.

Paaugliams labai svarbus specialistų požiūris, kompetencijos lygis ir motyvacija. Geriausia, kad specialistai pasižymėtų 
toliau išvardytomis savybėmis (ADOCARE, 2015; Ambresin et al., 2013; Tylee et al., 2007; PSO, 2002):
•	 būtų motyvuoti, sąžiningi, įkvėpti, entuziastingi, palaikantys, lengvai bendraujantys ir pagarbūs;
•		laikytųsi vystymosi požiūrio ir žinotų apie daugybę pokyčių, kuriuos patiria paaugliai;
•			teiktų į paauglius orientuotą („žemišką“) informaciją, kad paaugliai galėtų laisvai priimti informacija pagrįstus sprendimus;
•		iš tiesų tikėtų, kad paauglių laukia daug žadanti ateitis, ir šį įsitikimą perduotų klientams;
•		turėtų būti jautrūs hierarchiniams skirtumams ir vengtų supriešinti „mus ir juos“ bei nelaikytų paauglių bejėgiais asmenimis.

Kokybės rodikliai
Siekiant užtikrinti gerą psichikos sveikatos priežiūrą, svarbu nuolat investuoti į kokybės gerinimą. Tai pasiekiama 
vykdant nuolatinį ir pasikartojantį politikos priemonių kūrimo, standartų rengimo, akreditavimo bei paslaugų stebėjimo 
procesą (PSO, 2005, p. 35). Būtina kokybės gerinimo sąlyga yra matuoti tam tikrų suteiktos sveikatos priežiūros 
elementų kokybę (pavyzdžiui, kokybės rodiklius). Literatūroje kokybės rodikliai apibrėžiami kaip „išmatuojamas 
praktinės veiklos elementas, jeigu įrodyta arba susitarta, kad jį galima naudoti siekiant įvertinti priežiūros kokybę, taigi 
ir pakeisti teikiamos priežiūros kokybę“ (Legido-Quigley, McKee, Nolte, & Glinos, 2008).

Kokybės rodiklius galima suskirstyti į makrolygio, mezolygio ir mikrolygio rodiklius (Gaebel et al., 2012). Makrokygio 
rodikliai apibūdina nacionalinio lygmens struktūrų (pavyzdžiui, švietimo, stebėsenos ir bendrojo psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimo šalyje) kokybę. Mezolygio rodikliai apibūdina aspektus, susijusius su vidine 
psichikos sveikatos sistemų struktūra (pavyzdžiui, struktūriniai reikalavimai, siekiant patenkinti pacientų poreikius, 
kelias sritis apimančios paslaugos, technologijų prieinamumas, darbo jėga). Mikrolygio rodikliai susiję su atskirų 
sveikatos priežiūros įstaigų struktūra ir procesais. Kiekvieno lygio rodiklius toliau galima suskirstyti į struktūrinius, 
procesų ir rezultatų rodiklius. Struktūriniai rodikliai apibūdina tokias sveikatos priežiūros įstaigų ypatybes kaip 
paslaugos, įranga, žmogiškieji ištekliai ir organizacinė struktūra. Proceso rodikliai apima su priežiūros teikimu ir gavimu 
susijusią veiklą, įskaitant ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų veiklą, o rezultatų rodikliai susiję su priežiūros poveikiu.

Vartotojų sukurti pirminės jaunimo psichikos sveikatos priežiūros kokybės standartai, kuriuos parengė Graham et al. 
(2014) ir paslaugų standartai (septintasis leidimas), kuriuos sudarė Jungtinės Karalystės stacionarinės priežiūros 
kokybės tinklas (Thompson & Clarke, 2015 m.), yra būtent paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugoms skirti 
standartai. 1 lentelėje mes išvardijome kokybės rodiklius, kuriuos pateikė ADORACE tyrime dalyvavę ekspertai, 
specialistai ir politikai. Šie rodikliai susiję su atskiromis paauglių psichikos sveikatos priežiūros įstaigomis (mikrolygis) 
ir suskirstyti į struktūrinius, proceso bei rezultatų rodiklius.

Proceso 
kokybės rodikliai

Teikiama priežiūra yra tinkama ta prasme, kad taikomos priemonės atitinka paauglių 
poreikius ir grindžiamos nustatytais standartais.

Psichosocialinės, medicininės ir kitos gydymo priemonės naudojamos subalansuotai.

Yra priežiūros tęstinumas ir koordinavimas (t. y. tam tikrą laiką užtikrinama nepertraukiama, 
koordinuota priežiūra pagal visas programas, gydytojus, organizacijas ir lygius).

Siekiant užtikrinti integruotą sveikatos priežiūrą, bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis.

Paslaugos gali būti naujoviškos.

Specialistų požiūris į paauglius palankus. Jie veikia pagarbiai, sąžiningai, palankiai, 
draugiškai ir patikimai.

Įstaigos ir specialistai praktikoje taiko bendro sprendimų priėmimo principus.

Įstaigos ir specialistai suteikia paaugliams daugiau galimybių mokydami juos, kaip 
kovoti su problemomis, ir drąsindami kreiptis pagalbos, jeigu paaugliai susidurtų su 
problemomis ateityje.

Įstaigose laikomasi etikos principų ir gerbiamos paauglių žmogaus teisės.

Rezultatų 
kokybės rodikliai

Suteiktas gydymas turėjo teigiamą poveikį paauglių simptomams, kasdieniam gyvenimui 
(pvz., mokyklos lankymui, grįžimui namo iki vidurnakčio, polinkiui į muštynes ir pan.) ir 
gyvenimo kokybei.

Teigiamas suteikto gydymo poveikis išliko ilgu laikotarpiu (pavyzdžiui, po vienų metų).

Norimi rezultatai buvo pasiekti per pagrįstą laikotarpį. Nebaigusiųjų lygis sumažėjo iki 
minimumo.

Specialistai patenkinti savo darbu. Pastebima nedidelė darbuotojų kaita, nedidelis 
nedarbingumo dienų skaičius ir nedažni išsekimo atvejai.

1 lentelė. ADOCARE suinteresuotųjų šalių pasiūlytų kokybės rodiklių sąrašas

Struktūriniai 
kokybės rodikliai

Paslauga pasiekiama: paaugliai sveikatos priežiūros paslaugomis gali naudotis laiku, 
neatsižvelgiant į jų pajamas, fizinę buvimo vietą ir kultūrinę aplinką. Nėra laukiančiųjų 
sąrašų, paslauga teikiama už prieinamą kainą ir lengvai pasiekiama.

Ištekliai naudojami ekonomiškai efektyviu būdu.

Paslaugos yra tvarios patalpų, darbuotojų ir įrangos požiūriu.

Specialistai yra gabūs, kvalifikuoti ir reguliariai dalyvauja mokymuose su paaugliais 
susijusiomis temomis.

Parengtas paslaugos gerinimo planas, kuris įgyvendinamas, ir nuolat stebima jo pažanga.

Įgyvendinti struktūriniai reikalavimai, kurių reikia siekiant apsaugoti pacientų orumą ir 
patenkinti pagrindinius poreikius.

Būtent politikai turi apibrėžti svarbiausias svarbiausius standartus kiekvienam rodikliui ir sukurti priemones, leidžiančias 
įvertinti, kokiu mastu šių standartų laikomasi. Geriausia, kad tas pačias priemones būtų galima naudoti įvairioms paslaugoms 
skirtingose regionuose ir šalyse, taip užtikrinant jų palyginamumą. Paslaugas gali įvertinti arba pačios įstaigos arba 
nepriklausomai finansuojama mokslinių tyrimų organizacija (PSO, 2002). Atlikus įvertinimą rezultatai turi būti konstruktyviai 
perduoti paslaugų teikėjams, drauge pateikiant rekomendacijas ir pagalbą tobulinimui (PSO, 2002).

7. Psichikos sveikatos problemų prevencija ir psichinės gerovės skatinimas
Prevencijai ir psichikos sveikatos propagavimui finansuoti skirtos sumos atskirose šalyse labai skiriasi (Jane-Llopis & Anderson, 
2005). Tyrimas, kurį atliko Samele, Frew ir Urquia (2013), atskleidė, kad šešiolika šalių blogos sveikatos profilaktikai ir 
visuomenės sveikatai išleidžia mažiau negu 30 eurų vienam gyventojui, o šešios šalys vienam gyventojui išleidžia 100 eurų 
arba daugiau. Dabartinių paaugliams skirtų programų tikslai, tikslinės grupės ir metodai taip pat labai skiriasi. Daugiau nei 
pusėje tirtų programų (63 proc.) dėmesys daugiausia sutelkiamas ties psichikos sveikatos problemų prevencija, ir tik 17 proc. 
programų numatoma skatinti psichinę gerovę. Daugumoje atveju šios programos skirtos kovai su patyčiomis arba atskirtimi 
(Samele et al., 2013).

Kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje turėtų būti parengtas nacionalinis veiksmų planas, skirtas užkirsti kelią 
psichikos sveikatos problemoms ir skatinti paauglių psichinę gerovę (Anglijos NSS, 2015). Tokiomis programomis turėtų būti 
siekiama sustiprinti apsauginius veiksnius, taip siekiant išvengti psichikos sveikatos problemų atsiradimo. Pavyzdžiui, galima 
didinti atsparumą, skatinti tinkamą elgseną ieškant pagalbos, padėti tėvams auginti vaikus, sukurti gerą mokyklos aplinką, 
skatinti teigiamas bendraamžių grupes, ugdyti dvasingumą, suteikti daugiau teisių, didinti su psichikos sveikata susijusį 
raštingumą. Be to, programomis galima spręsti ir daugiau problemų, pavyzdžiui, mažinti rizikingą elgesį, kuris prisideda prie 
psichikos sutrikimų išsivystymo, tokį kaip patyčios, smurtas šeimoje, kenksmingų medžiagų vartojimas ir pan. (Jane-Llopis & 
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Anderson, 2005). Šie veiksmai pirmiausia skirti socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Drauge sujungus prevencijos ir psichikos 
sveikatos skatinimo veiksmų planą, prasminga pažvelgti į strategijas ir programas, kurios, atrodo, buvo sėkmingos kitose 
šalyse. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad neseniai buvo sudarytas Bendrasis psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų tinklas. 
Jame dalyvauja 51 partneris iš 28 ES valstybių narių ir 11 Europos organizacijų. Šiame tinkle bendradarbiauja ekspertai, 
siekiantys sukurti Europos lygmens psichikos sveikatos politikos veiksmų programą, kurioje būtų numatytas psichikos 
sveikatos ir gerovės skatinimas, psichikos sutrikimų prevencija, psichikos sutrikimų turinčių asmenų sveikatos priežiūros ir 
socialinės įtraukties gerinimas. Viena iš penkių svarbiausių sričių yra psichikos sveikatos propagavimas mokyklose. 
(www.mentalhealthandwellbeing.eu).

Strategijos mokyklos aplinkoje
Paaugliai daug laiko praleidžia mokykloje. Būtent todėl mokyklos yra tinkama vieta propaguoti psichinę gerovę, užkirsti 
kelią psichikos sveikatos problemoms, anksti jas atpažinti ir tinkamai nukreipti paauglius pas specialistus (Farmer et al., 
2003; Paternite & Johnston, 2005; Rones & Hoagwood, 2000; Weist & Paternite, 2006). Vykdant ADOCARE tyrimą, 
ekspertai pasiūlė įvairias toliau apibūdintas strategijas, skirtas stiprinti psichinę jaunų žmonių gerovę mokyklos kontekste.

•		Organizuoti psichikos sveikatos pagrindų mokymus mokytojams. Mokytojai nuolat dalyvauja paauglių gyvenime. Jie gali 
pastebėti problemas ankstyvame etape ir suteikti vertingos paramos. Todėl svarbu, kad mokytojai būtų apmokyti psichikos 
sveikatos stiprinimo pagrindų, žinotų psichikos sveikatos problemas ir būdus, kaip jas atpažinti ir užkirsti joms kelią.

•		Mokyklose pasitelkti psichikos sveikatos priežiūros specialistus. Vykdant ADOCARE tyrimą buvo atkreiptas dėmesys, kad 
atsižvelgiant į didelį mokytojų darbo krūvį nereiktų be reikalo papildomai apkrauti jų reikalavimais teikti paaugliams paramą ir 
priežiūrą. Be to, kai kurių psichikos problemų atveju reikia patyrusių specialistų. Tokiais atvejais mokytojai turėtų turėti galimybę 
kreiptis į mokyklos aplinkoje dirbančius psichikos sveikatos priežiūros specialistus (pavyzdžiui, mokyklos slaugytoją, mokyklos 
konsultantą arba mokyklos psichologą). Šie specialistai galėtų patarti mokytojams, kaip elgtis su psichikos sveikatos problemų 
turinčiais paaugliais, be to, jie galėtų suteikti paaugliams tiesioginę pagalbą arba nukreipti mokinį pas ekspertus.

•		Bendradarbiavimas su mokykloje nedirbančiais psichikos sveikatos specialistais. Kai kuriais atvejais mokytojų ir mokyklos 
psichikos sveikatos specialistų teikiamos pagalbos nepakanka, todėl būtina pasitelkti mokykloje nedirbančius specialistus. 
Mokyklos psichikos sveikatos specialistai turi turėti galimybę bendradarbiauti su specialistais, dirbančiais ne mokyklos 
aplinkoje. Pavyzdžiui, mokyklose gali įsikurti bendruomenės psichikos sveikatos įstaigų gydytojai. Neseniai atliktas 
tyrimas atskleidė, kad ši formulė turi teigiamos įtakos sustabdymo rodikliams, mokyklos lankymui ir paauglių emociniams 
ir elgesio simptomams, kaip juos supranta tėvai ir mokytojai (Ballard, Sander, & Klimes-Dougan, 2014).

•		Organizuoti psichikos sveikatos pamokas. Paaugliams reikia žinoti ne tik kaip funkcionuoja jų kūnas, bet ir kaip veikia jų 
psichika (ADOCARE, 2015). Į mokymo programą įtrauktose pamokose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tokiems 
psichikos sveikatos klausimams, kaip gebėjimo atgauti jėgas stiprinimas, pagarba kitiems, socialinių įgūdžių ugdymas, 
sudėtingų situacijų valdymas, sugebėjimo kreiptis pagalbos kaip asmens stiprumo propagavimas, šeimos narių 
dalyvavimo skatinimas, gebėjimo reikšti emocijas ir asmeninių privalumų ugdymas (Vidal-Ribas, Goodman, & Stringaris, 
2015). Šias pamokas gali dėstyti sveikatos priežiūros mokytojai arba sveikatos pedagogai, bet taip pat galima pakviesti 
psichikos sveikatos specialistus. Galimybė klasėje susitikti su specialistu padeda paaugliams lengviau peržengti 
specialisto slenkstį, jeigu vėliau prireikia pagalbos. Primygtinai rekomenduojama, kad psichikos sveikatai skirtose 
pamokose būtų taikomas naujoviškas, sąveika grindžiamas mokymo metodas. Taikant tokį metodą daugiausia dėmesio 
skiriama tam, kad mokiniai vienu metu įgytų žinių, įgūdžių ir suformuotų reikiamas nuostatas. ADOCARE tyrimo metu 
paaugliai nurodė, kad psichikos sveikatos pamokos gali paskatinti patyčias, todėl mokytojai privalo turėti tai omenyje.	

•		Organizuoti sveikatos patikrinimus. Apskritai, profilaktinės ir sveikatos patikrinimo programos mokyklos kontekste 
vertinamos palankiai. Vykdant tokią programą reikia rinkti ir tikrinti duomenis, naudojant įvairių sričių mokyklos specialistų 
grupės surinktus rezultatus, parengti protokolus, kuriuose būtų apibūdintos priemonės, grindžiamos patikrinimo profiliais 
ir bendradarbiavimu su išorės suinteresuotaisiais subjektais, jeigu prireikia specializuotos sveikatos priežiūros (Dowdy et 
al., 2014). Projekto „Gelbėti Europos jaunuolių gyvybes ir suteikti jiems galimybių“ (SEYLE) kontekste buvo sukurta 
profesionalaus mokyklose atliekamo sveikatos tikrinimo procedūra (Wasserman et al., 2015). Ji pasirodė esanti 
veiksminga nustatant mokinius, kuriems reikalingos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos (Kaess et al., 2014a). Visgi 
vykdant ADOCARE tyrimą tapo aišku, kad tokie tikrinimai prasmingi tik tada, kai šalis gali pasiūlyti pakankamą psichikos 
sveikatos priežiūrą. Jei šalyje psichikos sveikatos priežiūros paslaugų nepakanka, tikrinimo programos gali turėti neigiamą 
poveikį, nes jos sukuria pagalbos poreikius, kurių negalima patenkinti.

•		Kreipti dėmesį į rizikingą mokinių elgesį. Mokyklos turi kreipti dėmesį į rizikingą elgesį, kuris glaudžiai siejamas su psichikos 
sveikatos problemomis, pavyzdžiui, piktnaudžiavimą tam tikromis medžiagomis, aštrių pojūčių ieškojimą, nusikalstamą 
elgesį, pernelyg intensyvų naudojimąsi medijomis, savęs žalojimą ir mokyklos nelankymą. Mokyklos nelankymo atveju 
turėtų būti įprasta, kad mokyklos konsultantas arba jaunimo darbuotojas stengtųsi užmegzti ryšius su paaugliu. Kitas 

svarbus su mokykla susijęs reiškinys, kurį reikia spręsti, yra patyčios. Atliktas ligoninėje gydymų paauglių, kurie kenčia nuo 
sunkių psichikos sutrikimų, tyrimas atskleidė, kad 43 proc. paauglių pacientų bent kartą patyrė patyčias (Kalmakis & 
Chandler, 2015; Rytila-Manninen et al., 2014).

8. Su paauglių psichikos sveikatos priežiūra susijusios politikos kryptys ir teisiniai pagrindai
2009 m. praktiškai nė viena Europos šalis neturėjo būtent paaugliams skirtos psichikos sveikatos politikos (Vieth, 2009). Nuo 
tada pasiekta tam tikros pažangos. ADOCARE tyrimo rezultatai atskleidė, kad 6 iš 10 projekte dalyvavusių šalių (Belgija, 
Suomija, Italija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė) turi būtent paaugliams parengtus psichikos sveikatos planus. Be to, trys 
iš šių šalių (Suomija, Italija, Švedija) psichikos sveikatos politiką reguliariai stebi ir vertina. Nors daugelis šalių juda teisinga 
kryptimi, dar yra ką tobulinti. Susirūpinimą kelia tai, kad daugelyje šalių aiškiai nežinoma, kokia biudžeto dalis skiriama paauglių 
psichikos sveikatai (ADOCARE, 2015). Jungtinė Karalystė yra reta išimtis – joje psichikos sveikatai skiriama 11 proc. viso 
sveikatos priežiūros biudžeto, tačiau vaikų ir paauglių psichinei sveikatai išleidžiama mažiau negu 1 proc. Tiek pat mažai lėšų 
paauglių psichikos sveikatai gali būti skiriama ir kitose valstybėse narėse.

Su paauglių psichikos sveikatos politika susijusios problemos 

•		Būtina parengti aiškią paauglių psichikos sveikatos viziją. Daugelyje šalių paauglių psichikos sveikatos priežiūra nėra 
prioritetinė, nes politikai nežino apie paauglių psichikos sveikatos poreikius, todėl būtina paauglius laikyti konkrečia 
tiksline grupe, kurios poreikiai skiriasi. Suprasti paauglių poreikius ir informuoti apie juos politikus privalo Europos Komisija, 
lobistų grupės, mokslininkai, specialistai, paaugliai ir jų šeimų nariai.

•	Reikia parengti ir įgyvendinti konkrečias paauglių psichikos sveikatos politikos priemones ir planus. PSO parengė politikams 
skirtą rekomendacijų paketą. Jame aprašomi nuoseklūs veiksmai, kurių reikia imtis, ir padedama politikams kurti bei įgyvendinti 
paauglių psichikos sveikatos politikos priemones ir planus (PSO, 2005). Kuriant politikos priemones labai rekomenduojama 
įtraukti paauglius ir jų tėvus, nes jie geriausia žino savo poreikius ir problemas. Žinoma, dėmesį taip pat reiktų skirti ir įvertinimui. 
Įvertinimai turėtų būti moksliškai pagrįsti ir, pageidautina, skelbiami tam, kad ir kitos šalys galėtų pasinaudotų atliktu darbu. 
Vertinant politikos priemones ir planus paprasta naudoti PSO sudarytus kontrolinius sąrašus (2009).

•		Įgyvendinti teisės aktus, kuriuose būtų aiškiai apibrėžtos jaunų žmonių teisės. Gerais įkvėpimo šaltiniais kuriant ir 
formuojant naujas politikos priemones, teisės aktus ir veiksmų programas gali būti Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 
ir Vaiko teisių konvencija. Be to, vyriausybėms rekomenduojama parengti aiškius teisės aktus, kuriuose būtų nurodyta, 
kaip paaugliai galėtų kreiptis pagalbos be tėvų sutikimo, apibrėžtos jaunuolių teisės dalyvauti priimant sprendimus dėl jų 
gydymo plano, tėvų teisės ir pareigos, teismo draudimo procedūra (tačiau ši priemonė turėtų būti taikoma kuo mažiau), 
registracija ir prieiga prie pacientų dokumentų bei naudojimasis el. sveikatos paslaugomis.

•		Reikėtų apibrėžti visose ES valstybėse narėse paaugliams prieinamų pagrindinių paslaugų paketą (PSO, 2002). Šalys 
raginamos pereiti prie subalansuotos priežiūros, mažiau naudojantis institucinėmis paslaugomis ir skatinti geresnes 
bendruomenines pagalbos bei gydymo sistemas (Knapp, McDaid, Mossialos, & Thornicroft, 2006). Visoje Europoje 
būtinos skubios investicijos į specialiai paaugliams skirtas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Asmenų, kuriems 
būtų skirtos tokios paslaugos, amžiaus intervalas turėtų būti platus, geriausia nuo 9 iki 25 metų.

•		Būtina skirti pakankamai finansinių išteklių paauglių psichikos sveikatai. Politikos priemonių planuose turi būti aiškiai nurodyta, 
kokia dalis bendrojo nacionalinio produkto skiriama psichikos sveikatai bendrai, ir kiek konkrečiai išleidžiama paauglių 
psichikos sveikatos priežiūrai. PSO (2005 m.) rekomendavo, kad vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 
biudžetas būtų lygus suaugusiųjų psichikos sveikatai skiriamoms biudžeto lėšoms. Vykdant ADOCARE tyrimą buvo 
nustatyta, kad didesnis paauglių prevencijos priemonių, psichikos sveikatos propagavimo ir tikslinio gydymo finansavimas 
ilgu laikotarpiu leidžia sutaupyti lėšų, nes taip psichikos sveikatos problemos gali būti anksti sustabdytos. Tokiu būdu 
klientams suaugus neišsivysto sudėtingos psichikos sveikatos problemos, kurioms reiktų ilgalaikio ir brangaus gydymo.

•		Skatinti bendradarbiavimą tarp sektorių ir profesijų. Kaip jau buvo minėta anksčiau, gera idėja būtų vyriausybėms 
parengti bendrą struktūrą, skirtą palengvinti atskirų sektorių, paslaugų ir profesijų bendradarbiavimą ir integraciją.
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Šių gairių tikslas – padėti politikams (makrolygis), sveikatos priežiūros įstaigoms 
(mezolygis) ir specialistams (mikrolygis) gerinti paauglių psichikos sveikatos priežiūrą 
savo šalyje. Tai daroma nustatant suderintus veiksmus. Šiame dokumente „paauglystė“ 
reiškia 12 –24 metų amžiaus tarpsnį. Rekomendacijos ir siūlomi veiksmai – tai dvejus 
metus trukusio tyrimo rezultatas. Jau rengiant įvairiomis progomis ir skirtingais būdais 
buvo tartasi su politikais, paauglių psichikos sveikatos priežiūros srities specialistais ir 
ekspertais, paaugliais ir jaunuoliais bei jų šeimos nariais ir organizacijomis, kurios 
atstovauja šiai amžiaus grupei ir jų šeimos nariams. Be to, mes peržvelgėme naujausią 
literatūrą, susijusią apskritai su psichikos sveikatos priežiūra ir, konkrečiai, su paauglių 
psichikos sveikatos priežiūra.

Šios rekomendacijos susijusios su dešimčia tolesnių sričių, į kurias Europos šalys turi 
sutelkti dėmesį siekdamos pagerinti paauglių psichikos sveikatos priežiūrą:

	 •		paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas;	

	 •		paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

	 •		paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumas;

	 •		asmeniškai pritaikytas gydymas;

	 •		integruota priežiūra;

	 •		paauglių perėjimas iš paauglių į suaugusiųjų psichikos sveikatos 
                   priežiūros paslaugas;

	 •		specialistų mokymas;

	 •		prevencija ir psichikos sveikatos propagavimas; 

	 •		politikos kryptys ir teisinė sistema;

	 •		moksliniai tyrimai.

GAIRĖS IR 
REKOMENDACIJOS  
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1. PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
PRIEINAMUMAS

Rekomendacija: kiekviena šalis įsipareigoja siekti subalansuoto sveikatos priežiūros modelio

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Kuriant subalansuotą psichikos sveikatos priežiūros sistemą, būtinos šių rūšių sveikatos priežiūros paslaugos:
- pirminės sveikatos priežiūros paslaugos dažnai pasitaikančių psichikos sveikatos problemų turintiems asmenims. Šios 

paslaugos skirtos aptikti ligą ir įvertinti sveikatos būklę, skirti trumpas psichologines ir socialines priemones, taip pat 
socialines paslaugas ir gydymą vaistais;

-   bendrosios psichikos sveikatos priežiūros paslaugos sudėtingesnių problemų turintiems asmenims. Bendrąsias psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugas sudaro šie penki elementai: poliklinikos arba ambulatorijos paslaugos, bendruomenės 
psichikos sveikatos grupės, neatidėliotinas gydymas ligoninėje, ilgalaikė bendruomeninė stacionarinė globa ir pagalba 
darbe bei profesinėje veikloje;

- kiekvienoje iš šių penkių bendrųjų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kategorijų siūloma nemažai specializuotų 
paslaugų, kurių reikia intensyvesnėms / ekspertų priemonėms (pvz., jei asmuo serga autizmu, šizofrenija, valgymo 
sutrikimais, kenčia nuo priklausomybių, sunkios depresijos ir polinkio į savižudybę).

- Subalansuotas sveikatos priežiūros modelis reiškia, kad ir bendruomeninės, ir ligoninių paslaugos yra prieinamos bei 
teikiamos pragmatišku ir subalansuotu būdu. Tai reiškia, kad šalyse, kuriose teikiama daug stacionarinių paslaugų, lovų 
skaičius turės mažėti plečiant bendruomeninę sveikatos priežiūrą ir propaguojant psichikos sveikatą.

- Perėjimas prie geriau subalansuotos sveikatos priežiūros turi vykti koja kojon su pirminės psichikos sveikatos priežiūros 
stiprinimu. Psichikos sveikatos priemonės bei gydymas turi būti integruoti su nespecializuota paauglių pirmine sveikatos 
priežiūra. Tokios priežiūros pavyzdžiai gali būti rūpinimasis seksualine sveikata, karjeros galimybės, bendra sveikatos 
būklė, pagalba netekties atvejais, mesti rūkyti skirtos kampanijos.

- Paslaugos turėtų būti sujungtos į regioninį tinklą, kuriam turi būti sukurta bendra misija ir strategija bei užtikrinama, kad 
paslaugos papildo vienos kitas. Neturėtų būti nei dubliavimo, nei spragų.

- Vyriausybės turėtų užtikrinti, kad būtų taikomi kelių lygių sveikatos priežiūros principai..

Siūlomi mezolygio veiksmai

•	Svarbiausias gydymo ir intervencijų pasirinkimo principas turėtų būti kelių lygių sveikatos priežiūra:
- pirmiausia teikiamos tinkamos nespecializuotos sveikatos priežiūros paslaugos, o
- labiau specializuotoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti paaugliai nukreipiami tik tuomet, kai tai atrodo būtina.
- Specialistai (ypač – pirminės sveikatos priežiūros srities darbuotojai), taip pat ir tėvai turi suprasti, kad ne visų 

psichikos sveikatos problemų atveju reikia specializuotos priežiūros paslaugų ir kad daugelį jų galima suteikti per 
pirminės arba bendruomeninės sveikatos priežiūros sistemą.

Siūlomi mikrolygio veiksmai

•	Bendrosios praktikos gydytojai ir kiti pirminės sveikatos priežiūros specialistai turi būti apmokyti atpažinti paauglių 
psichikos sveikatos problemas.

•	Jie turi gebėti taikyti trumpalaikes priemones ir žinoti apie įvertinimo būdus, leidžiančius nuspręsti, ar nereikia labiau 
specializuotos priežiūros.

•	Šie specialistai turėtų taikyti motyvacinio pokalbio ir bendrų sprendimų priėmimo principus tam, kad galėtų parink-
ti gydymą ir nuspręsti, ar reikalingas siuntimas pas specialistą.

Rekomendacija: paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas turi būti garantuotas 
visiems paaugliams, kuriems jų reikia

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	 Šalys turi susidaryti aiškų vaizdą apie paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Būtina nustatyti 

gydymo spragas. Gydymo spraga apibrėžiama kaip absoliučiu dydžiu išreikštas skirtumas tarp psichikos sveikatos 
problemų paplitimo tarp paauglių ir tinkamą gydymą gavusių paauglių procentinės dalies.

•	 Nustačiusios reikiamą psichikos sveikatos priežiūros įstaigų ir 100 000 paauglių tenkančių specialistų skaičių, 
vyriausybės turi imtis veiksmų, kad sumažintų galimą gydymo spragą.

•		Turi būti užtikrinta galimybė pasinaudoti kiekvienos iš trijų rūšių sveikatos priežiūros paslaugomis (pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugomis, bendrosiomis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis ir specializuotomis bendrosiomis 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis). Subalansuota sveikatos priežiūra turėtų būti vienodai prieinama visoje šalyje.

2. PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖ

Rekomendacija: kiekviena šalis turi turėti jaunimui tinkamas paslaugas, pritaikytas paauglių poreikiams

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Vyriausybės turi užtikrinti, kad visos trys sveikatos priežiūros paslaugų rūšys, kurių reikia norint užtikrinti subalansuotą 
priežiūrą, veiktų kaip, kad paaugliai jaustųsi laukiami ir suprasti. Paslaugos turi būti pritaikytos jaunimo poreikiams.

Siūlomi mezolygio veiksmai

•	Paslaugos turėtų būti lanksčiau pritaikomos amžiaus intervale (12–24 metų).

•	Paslaugos turėtų būti lengvai prieinamos, kad paaugliams tektų įveikti nedaug kliūčių. Tai reiškia malonią ir patrauklią aplinką, 
paslaugas be išankstinės registracijos, patogias darbo valandas, galimybę kreiptis be tėvų sutikimo, nebrangias arba 
nemokamas paslaugas, trumpesnį laukimo laiką, patogią vietą netoli viešojo transporto, atskirą įėjimą ir teigiamą įvaizdį.

•	Turėtų būti teikiama aiški informacija apie teisinius (konfidencialumas) ir ekonominius (prieinama kaina) paslaugų aspektus.

•	Jaunuoliai ir jų tėvai turėtų aktyviai dalyvauti paslaugų kūrimo, priežiūros ir teikimo procesuose. Pavyzdžiui, paaugliai 
gali dalyvauti kuriant paslaugų nuostatus, kuriuose būtų sprendžiamos tokios problemos kaip konfidencialumas, 
darbo valandos, gydymo programa, paauglių teisės, etiniai aspektai.

•		Pritaikant paslaugas reiktų atsižvelgti į gerus sveikatos priežiūros pavyzdžius (tokius kaip paauglius, kurie patyrė panašių 
problemų praeityje), nes jie palankiai veikia paauglių gerovę. Kiti pavyzdžiai gali būti bendraamžių parama, grupinė 
terapija, savitarpio pagalbos grupės.

•		Sveikatos priežiūros įstaigos turi garantuoti priežiūros tęstinumą, nes geriausia, kad paauglius gydytų ta pati 
specialistų komanda. Turi būti stengiamasi pasiekti paauglius, kad pasaugomis pasinaudotų paaugliai, kuriems 
reikia pagalbos, ir kad jiems būtų pasiūlyta parama ir gydymas.

Siūlomi mikrolygio veiksmai 

•	Palankumas jaunuoliams – tai svarbi paauglių psichikos sveikatos priežiūros srityje dirbančių asmenų savybė. Greta klinikinės 
kompetencijos, specialistai privalo palankiai žvelgti į gyvenimą ir paauglių gyvenimo būdą. Jie turi gerbti savo pacientus, būti 
labai motyvuoti ir sąžiningi. Su jais turi būti lengva susisiekti ir užmegzti statydinančius ir naudingus tarpusavio santykius.

Rekomendacija: paauglių sveikatos priežiūros paslaugoms turi būti taikomi aukšti kokybės standartai

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Vyriausybės turėtų nustatyti paauglių sveikatos priežiūros paslaugoms taikomų kokybės standartų visumą. Svarbūs rodikliai, 
be kita ko, yra paslaugų prieinamumas, specialistų gebėjimai ir įgūdžiai bei subalansuotas psichosocialinių ir medicininių 
priemonių naudojimas. Parinkdami rodiklius mes vadovavomės Vartotojų sukurtais pirminės jaunimo sveikatos priežiūros 
kokybės standartais (Graham et al., 2014) ir paslaugų standartais (septintuoju leidimu) (Thompson & Clarke, 2015).

•		Vyriausybės taip pat turėtų parengti paauglių sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo priemones. Geriausia, kad tas 
pačias priemones būtų galima naudoti įvairioms paslaugoms skirtingose regionuose ir šalyse, taip užtikrinant jų palyginamumą.

•		Vertinimą turėtų atlikti nepriklausomai finansuojama mokslinių tyrimų organizacija. Siekiant pagerinti reikalavimų 
neatitinkančių paslaugų kokybę, turėtų būti siūloma pagalba.

Rekomendacija: teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, turi būti atsižvelgta į etikos principus ir vertybes 	
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Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Turėtų būti sudarytas etikos komitetas, kuris turi pateikti atsiliepimus specialistams dėl etinių dilemų.

Siūlomi mezolygio veiksmai

•		Paslaugoms turėtų būti taikomi Belmonto ataskaitoje pateikti etiniai savarankiškumo, geradarystės ir lygybės principai 
(Michaud et al., 2010).

•		Etikos klausimai, susiję su gydymo konfidencialumu, paauglių teise susipažinti su jų medicinos dokumentais ir 
dalyvauti gydyme, turi būti aiškiai apibrėžti paslaugų teikimo nuostatuose. Šie nuostatai turėtų būti parengti 
bendradarbiaujant su paaugliais.

3. Paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumas

Rekomendacija: psichikos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti lengvai pasiekiamos paaugliams

Siūlomi makrolygio veiksmai

•		Vyriausybės ir žiniasklaida turėtų imtis veiksmų, siekdamos įveikti niekinantį požiūrį į psichikos sveikatos problemas 
ir naudojimąsi psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis. Turėtų būti nuolat kartojama, kad psichikos sveikatos 
problemos yra įprasta gyvenimo dalis ir kad ieškoti pagalbos nėra asmens silpnumo požymis. Šie veiksmai turėtų 
būti ypač nukreipti į berniukus, nes jie psichikos sveikatos srityje ne tokie raštingi ir ne taip noriai kreipiasi pagalbos. 

•		Turėtų būti gilinamos jaunų žmonių žinios apie psichikos sveikatą ir psichikos sveikatos problemas. To galima 
pasiekti parengiant patrauklias, patogias naršyti ir skaityti interneto svetaines ir ugdyti psichikos sveikatos raštingumą 
per mokymo mokykloje programas.

Siūlomi mezolygio veiksmai

•	 Įstaigos informaciją apie teikiamas paslaugas turėtų skelbti internete. Bendravimo stilius turėtų būti pritaikytas 
paaugliams ir labai dalykiškas. Su konfidencialumu susijusios problemos turėtų būti sprendžiamos skaidriai.

•		Įstaigos turėtų stengtis pasiekti labiausiai pažeidžiamus paauglius, užmegzti arba palaikyti su jais ryšius, nes ši 
grupė vargu ar kada kreipsis pagalbos savanoriškai.

Rekomendacija: psichikos problemų gydymas turėtų būti kuo geriau integruotas į nespecializuotą pirminę 
sveikatos priežiūrą

Siūlomi mezolygio veiksmai

•	  Bendrosios praktikos gydytojai turėtų būti skatinami ir apmokyti atpažinti psichikos sveikatos problemas ankstyvame 
etape. Pasirinkdami gydymo priemones jie turi įvertinti įvairias gyvenimo sritis (namų aplinką, išsilavinimą, užimtumą, 
mitybos įpročius, veiklą, narkotikų vartojimą, seksualumą, žalingus įpročius, polinkį į savižudybę arba depresiją, 
sužalojimų ir smurto požymius) ir įsitikinti, kad psichologinių problemų sunkumas nesumenkintas.

•	 Jaunimo klubai gali teikti informaciją apie psichikos sveikatos problemas ir teikti pagrindinę pagalbą psichikos 
sveikatos problemų turintiems paaugliams.

Rekomendacija: internetas gali padaryti psichikos sveikatos priežiūrą geriau pasiekiamą paaugliams 	

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	 Internetinės priemonės turėtų didinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą, informuoti paauglius apie 
sveikatos priežiūrą, padėti paaugliams aktyviau dalyvauti gydymo procesuose ir užtikrinti priežiūrą po gydymo.

•	Vyriausybės interneto svetainėms, priemonėms ir programėlėms turėtų teikti kokybės ženklus, kad paaugliai žinotų, 
jog jie lankosi patikimoje ir jaunimui pritaikytoje svetainėje.

	
Siūlomi mikrolygio veiksmai

•		Specialistai turėtų žinoti apie patikimas internetines priemones, skirtas paaugliams.	

•	 Geriausia, kai internetines priemones papildo profesionali pagalba. Taigi reiktų padėti paaugliams išsiaiškinti 
internete rastą informaciją ir garantuoti asmeniškai pritaikytą gydymą.

	4. Į ASMENĮ ORIENTUOTAS GYDYMAS

Rekomendacija: kiekviena šalis turi turėti jaunimui tinkamas paslaugas, pritaikytas paauglių poreikiams

Siūlomi mikrolygio veiksmai

•	 Atlikdami įvertinimą specialistai turėtų atsižvelgti į paauglių fizinę, psichologinę ir socialinę būklę. Jie turėtų sutelkti 
dėmesį tiek į paciento psichologines problemas, tiek į jo (jos) stipriąsias puses ir gebėjimus.

•		Gydymo metu specialistai turėtų įtraukti jaunuolius į sprendimų priėmimo procesą, taikydami bendro sprendimo priėmimo 
principus. Specialistai turėtų aiškiai nurodyti, kad reikia pasirinkti gydymą, pateikti išsamią į paauglius orientuotą informaciją 
apie įvairias pasirinkimo galimybes ir padėti paaugliams išreikšti pageidavimus bei pasirinkti.

Rekomendacija: kiekvienas paauglys turėtų gauti veiksmingą fizinio, psichologinio ir socialinio gydymo bei paslaugų derinį

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Tose šalyse, kuriose biomedicinos paradigma yra išimtinis arba vyraujantis gydymo modelis, vyriausybės turi imtis 
veiksmų, skirtų skatinti fizinės, psichologinės ir socialinės paradigmos naudojimą. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, 
drauge su gydymu vaistais kompensuojant išlaidas psichologinės pagalbos priemonėms.

Siūlomi mikrolygio veiksmai

•		Psichosocialinės priemonės specialistų turėtų būti laikomos pirmaeilėmis gydymo priemonėmis. Dažniausios tokios 
priemonės yra psichologinis švietimas ir psichoterapija, tačiau gali būti naudingos ir tokios priemonės kaip menų 
dirbtuvės, kuriose paaugliai gali išreikšti savo jausmus (muzikos, rašymo, šokio, tapybos ir pan.) arba sportas. Esamų 
įrodymais grįstų priemonių apžvalga pateikta knygoje „Kas kam tinka“ (Fonagy et al., 2014).

•		Psichosocialinės priemonės skirtos ne tik gydymui ir priežiūrai – jos taip pat padeda didinti atsparumą ir stiprinti 
kompetenciją.

•		Vaistai gali būti reikalingi rimtų psichikos sutrikimų atvejais, tačiau jie turi būti siūlomi drauge su psichosocialinėmis 
priemonėmis. Specialistai turi žinoti apie galimą piktnaudžiavimą vaistais, ir išrašydami vaistus privalo vadovautis 
rekomendacijomis.

•		Pirmenybė turėtų būti teikiama toms gydymo, ugdomojo vadovavimo ir konsultavimo strategijoms, kurios pasirodė 
esančios veiksmingos, tačiau būtina išlaikyti atvirumą ir naujovėms. Turi būti vadovaujamasi gairėmis, nes jose pateikiama 
esamo įrodymais grįsto gydymo rūšių apžvalga (pavyzdžiui, tai gali būti PSO parengtas Intervencinių veiksmų psichikos 
sveikatos spragai mažinti vadovas, NICE ir pan.). Specialistai taip pat turėtų naudotis protokolais, kuriuose apibūdinama, 
kaip standartizuotai įgyvendinti įrodymais grįstas intervencijas.

•		Gydymo rezultatai turėtų būti sistemingai stebimi, siekiant nustatyti veiksmingas intervencijas.	

Rekomendacija: paauglių psichikos sveikatos problemos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į paauglių vystymąsi

Siūlomi mikrolygio veiksmai

•		Priežiūros paslaugų teikėjai privalo atsižvelgti į ankstesnį paauglio vystymąsi ir tai, kokios raidos problemos ir krizės turėjo 
įtakos esamai padėčiai. T. y. jie privalo visiškai suvokti visas problemas ir nustatyti pagalbos ir paramos poreikį.	

•	Priežiūros paslaugų teikėjai turi suprasti, kad paauglių poreikiai nuolat keičiasi – į tai būtina atsižvelgti sveikatos 
priežiūros plane.

Rekomendacija: kiekvienas sveikatos priežiūros planas turi tiesti tiltus į normalų gyvenimą

Siūlomi mezolygio veiksmai

•	Pagrindiniai kiekvieno gydymo plano tikslai turėtų būti paciento pasveikimas ir integracija į visuomenę. Specialistai turėtų 
padėti paaugliams mokytis, rasti būstą ir darbą bei kurti pasitikėjimu grįstus santykius su kitais žmonėmis, kad jie galėtų 
visiškai suvokti savo, kaip piliečių, vaidmenį. Todėl svarbu bendradarbiauti su įvairių sektorių atstovais.

•	Visuomet, kai tik įmanoma ir jeigu įmanoma, priežiūros paslaugos turėtų būti teikiamos natūralioje paauglio aplinkoje. 
Paauglį paguldžius į ligoninę, specialistai turėtų parengti strategiją numatant galimybę paaugliui grįžti namo.
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•		Parama užimtumui ir parama mokymuisi yra svarbūs sunkiomis ir ilgalaikėmis psichikos ligomis sergančių paauglių priežiūros 
aspektai. Tam psichikos sveikatos priežiūros įstaigos turi sistemingai bendradarbiauti su įdarbinimo ir švietimo įstaigomis (Ellison 
et al. 2015).

Rekomendacija: jei įmanoma, turėtų dalyvauti tėvai

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Šalys turi parengti teisės aktus, reglamentuojančius tėvų teises ir pareigas tuo atveju, jeigu jų vaikui reikalinga 
paauglių psichikos sveikatos priežiūra.

Siūlomi mikrolygio veiksmai

•		Tėvai turi būti informuojami gydymo pradžioje. Paaugliai turi būti skatinami įtraukti savo tėvus, jei tai turi teigiamą poveikį jų gerovei.

•		Tėvai turėtų sulaukti paramos, jeigu jie patys patiria problemų arba jeigu paauglio problemos šaknis yra disfunkciniai santykiai. Taigi 
turėtų būti parengta gera specialistams skirta visai šeimai skirtų intervencijų apžvalga (Kaslow et al., 2014).

5. INTEGRUOTA PRIEŽIŪRA

Rekomendacija: vyriausybės turėtų sukurti visus sektorius apimančią bendrą sistemą

Siūlomi makrolygio veiksmai

•		Vietiniu lygiu turėtų būti sukurti strateginiai aljansai ir sveikatos priežiūros tinklai. Tuo turėtų būti siekiama sujungti skirtingus 
specializacijos lygius (pavyzdžiui, pirminės, antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros paslaugas) bei panašius priežiūros 
lygius skirtingose srityse (pavyzdžiui, būsto, užimtumo, teisingumo ir pan.).

•		Paslaugų tinklams valdyti turėtų būti sukurti vietiniai komitetai.

•	Jeigu su paauglių gydymu susiję skirtingų sričių specialistai bendradarbiauja tarpusavyje, jie turėtų būti skatinami 
finansiškai. Skatinant bendradarbiavimą reikėtų pabrėžti bendro darbo naudą arba skatinti darbuotojų mobilumą 
tarp atskirų sektorių.

•	 Informacija apie esamas iniciatyvas turėtų būti pateikta vienoje centralizuotoje svetainėje.

Siūlomi mezolygio veiksmai

•		Standartu turėtų būti laikomas komandinis įvairių sričių specialistų darbas; tokioje grupėje taip pat turėtų dalyvauti 
bendrosios praktikos gydytojas.

•	Turėtų būti inicijuojamas bendras priežiūros planavimas. Specialistų grupė turėtų veikti pagal bendrą priežiūros 
planą, už kurio įgyvendinimą jos nariai turėtų būti bendrai atsakingi.

•		Turėtų būti numatytos vietos atskirų sektorių atstovų diskusijoms ir bendravimui.

•		Kiekvienas ligos atvejis turėtų būti intensyviai valdomas, t. y. turėtų būti paskirtas vienas specialistas, kuriam 
kiekvienu atveju tenka galutinė atsakomybė.

•		Bendru sutarimu turėtų būti apibrėžtas kiekvieno partnerio vaidmuo ir atsakomybė bei nurodytos procedūros ir taisyklės, 
kurių reiktų laikytis paciento atleidimo, perėjimo ar konflikto atvejais.

•		Turėtų būti parengta bendra infrastruktūra, skirta rinkti informaciją apie pacientą ir dalytis ja tarp skirtingų paslaugų 
teikėjų sektoriaus viduje arba tarp sektorių.

•		Turėtų būti rengiami bendri mokymai skirtingų sektorių specialistams – tai užtikrintų tarpdalykinę kompetenciją. 
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Siūlomi mezolygio veiksmai

•	Tarpdalykiniai mokymo užsiėmimai ir profesinio tobulinimosi kursai turi būti privalomi paauglių psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiantiems gydytojams.

•		Turi būti sukurti mokymosi tinkai, skirti skatinti nuolatinį švietimą darbo vietose (plg. „ImROC“).

•	Įstaigos turi reguliariai organizuoti vidinį stebėjimą ir priežiūrą.

Rekomendacija: dirbti su paauglių psichikos sveikatos priežiūra susijusiais klausimais taip pat turi būti 
apmokyti ir tie specialistai, kurie tik kartkartėmis susiduria su jaunų žmonių psichikos problemomis

Siūlomi makrolygio veiksmai

•			Tai taikytina bendrosios praktikos gydytojams, ligoninių slaugytojoms, mokyklų slaugytojoms, jaunimo darbuotojams, 
visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams ir pedagogams. Su paauglių psichikos sveikatos 
priežiūra susijusius kursus jie turi išklausyti įgydami pagrindinį savo specialybės išsilavinimą.

•		Turi būti prieinamos pagalbos telefonu linijos arba atitinkamos interneto svetainės. Šiuo atveju specialistai gali konsultuoti 
tuomet, kai iškyla su paauglių psichikos sveikatos priežiūra susijusių klausimų ar problemų.

8. PREVENCIJA IR PSICHIKOS SVEIKATOS PROPAGAVIMAS   

Rekomendacija: šalys turi turėti veiksmų planą, skirtą užkirsti kelią paauglių psichikos sveikatos 
problemoms ir skatinti gerovę

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Veiksmų planai turėtų apimti intervencijas, skirtas stiprinti apsauginius veiksnius (pvz., skatinti tinkamą elgseną 
ieškant pagalbos, padėti tėvams auginti vaikus, sukurti gerą mokyklos aplinką, didinti su psichikos sveikata susijusį 
raštingumą ir t. t.) bei priemones, skirtas kovai su rizikingu elgesiu (tokiu kaip priekabiavimas, skurdas, tėvų smurtas, 
piktnaudžiavimas tam tikromis medžiagomis ir pan.). Šie veiksmai pirmiausia turi būti skirti pažeidžiamiems 
jaunuoliams ir jų šeimoms.

•		Labai rekomenduojama taikyti strategijas ir priemones, kurių sėkmingumas jau pasitvirtino kitose šalyse. 

•		Žiniasklaida taip pat gali vaidinti svarbų vaidmenį mažinant atskirtį ir platinant informaciją. 	

Siūlomi mezolygio veiksmai

•		Sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų pasiekti pažeidžiamus paauglius, kurie dažnai linkę būti nepastebimi. Jie turi 
lankytis vietose, kuriose paaugliai dažnai būna (pavyzdžiui, stotyse, skveruose, parkuose, viešose sporto renginių 
vietose, baruose) ir kviesti paauglius apsilankyti jų įstaigoje arba, prireikus, suteikti pagalbą vietoje.

•		Reikalingos specialios programos, skatinančios šių pažeidžiamų paauglių tobulėjimą ir integraciją. Mes manome, 
kad šiuo atveju būtų naudingi specialūs renginiai arba bendra veikla (pavyzdžiui, gamtos švarinimo akcija siekiant 
saugoti aplinką, nedidelio masto viešųjų pastatų restauracija, pagalba stokojantiems, kvartalo vakarėliai, lėšų 
rinkimas labdarai ir pan.). Tai puikus būdas suteikti paaugliams daugiau galimybių, nes dalyvaudami minėtoje 
veikloje jie mokosi sėkmingai įsitraukti į veiklą, prisiimti atsakomybę, stiprinti socialinius santykius ir pan.).

•	Tėvai turi sulaukti paramos, padedančios jiems kovoti su savo vaiko psichikos sveikatos problemomis. Interneto 
svetainės gali padėti tėvams nustatyti psichikos sveikatos problemas ir parodyti, kokių veiksmų jie turėtų imtis savo 
vaiko labui.

Rekomendacija: mokyklos – tai svarbiausios psichinės gerovės skatinimo įstaigos

Siūlomi makrolygio veiksmai

•		Mokytojai turi būti apmokyti paauglių psichikos sveikatos, psichikos sveikatos skatinimo pagrindų bei kaip atpažinti 
psichikos sveikatos problemas ir užkirsti joms kelią.

•		Psichikos sveikatos pamokos turi būti įtrauktos į paauglių mokymosi programą. Šiose pamokose dėmesys turi būti kreipiamas 
į tokius klausimus kaip atsparumo stiprinimas, pagarba kitiems, socialinių įgūdžių ugdymas, sudėtingų situacijų valdymas, 
gebėjimas reikšti jausmus, sugebėjimo kreiptis pagalbos kaip asmens stiprumo požymio skatinimas ir jaunuolių teisės.

6. PAAUGLIŲ PERĖJIMAS IŠ PAAUGLIŲ Į SUAUGUSIŲJŲ PSICHIKOS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Rekomendacija: vyriausybės, psichikos sveikatos priežiūros įstaigos ir specialistai turi gerinti perėjimą nuo 
paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prie paslaugų suaugusiesiems 

Siūlomi makrolygio veiksmai

•		Politikos priemonių planuose turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priežiūros strategijos. Etapų projekto 
kontekste turėtų būti parengtos gairės politikams, padėsiančioms jiems priimti informacija ir įrodymais grįstus 
sprendimus, kaip gerinti sveikatos priežiūros sistemas.

•		Vietinės paauglių ir suaugusiųjų psichikos sveikatos priežiūros paslaugos bei savanoriškos paslaugos turėtų būti nuolat 
peržiūrimos ir atnaujinamos (t. y. jų apimtis, ryšių tinklai ir svarbiausi asmenys ryšiams).

•		Psichikos sveikatos specialistai turėtų būti apmokyti optimizuoti pereinamojo laikotarpio priežiūrą. Tokių mokymu metu 
reiktų kovoti su neigiamu požiūriu į pacientų nukreipimą kitos įstaigoms, gilinti žinias apie kitas paslaugas, stiprinti savivertę 
bei įgūdžius. Panašiai Etapų projekto kontekste turėtų būti parengti ir įgyvendinti mokomieji paketai visos ES gydytojams.

Siūlomi mezolygio veiksmai

•		Turėtų būti parengti paslaugų tobulinimo ir įgyvendinimo protokolai, skirti gerinti pereinamojo laikotarpio priežiūrą atsižvelgiant 
į paauglių poreikius. Šiame protokole turėtų būti aiškiai nurodyti terminai ir kiekvieno dalyvio atsakomybė. Turėtų būti 
parengtas atsarginis planas tuo atveju, jeigu suaugusiųjų psichikos sveikatos priežiūros įstaigos arba konkretus pacientas 
nesutinka su perėjimu.

•		Įstaigos turėtų būti lanksčios, kalbant apie pacientų amžių, t. y. paaugliai, kurie dar nepasiruošę naudotis 
suaugusiesiems skirtomis sveikatos priežiūros paslaugomis, turėtų likti prižiūrimi paaugliams skirtoje įstaigoje.

•	 Reikėtų vengti kelių ar vienu metu atliekamų perėjimų, nes kiekvienam perėjimui reikia daug paruošiamojo darbo.

•		Paauglių ir suaugusiųjų psichikos sveikatos priežiūros įstaigos tam tikrą laikotarpį turėtų bendrai valdyti perėjimą.

•		Suaugusiųjų sveikatos priežiūros įstaiga turi aktyviai dalyvauti dar iki tol, kai paauglių sveikatos priežiūros įstaiga galės 
atleisti pacientą.

•		Paauglių ir suaugusiųjų psichikos sveikatos priežiūros įstaigos turėtų naudoti standartizuotą registracijos sistemą ir 
perkelti visą korespondenciją ir kontaktinę informaciją.

•	Perėjimas į suaugusiųjų sveikatos priežiūros įstaigą vertinant priežiūrą yra svarbus kokybės rodiklis. Etapų projekto 
kontekste turi būti parengtos ir patvirtintos konkrečios rezultatų vertinimo priemonės.

Siūlomi mikrolygio veiksmai

•	Specialistai turėtų gerai paruošti paauglius likus kelioms savaitėms iki perėjimo, o perėjimas turi įvykti tuomet, kai 
paauglio būklė stabili.

7. SPECIALISTŲ MOKYMAS 

Rekomendacija: vyriausybės, psichikos sveikatos priežiūros įstaigos ir specialistai turi gerinti perėjimą 
nuo paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prie paslaugų suaugusiesiems

Siūlomi makrolygio veiksmai

•		Mokymų metu paauglių psichikos sveikatos priežiūros specialistai įgyja daugiau žinių konkrečiomis su paaugliais susijusiomis 
temomis, tokiomis kaip įprasta paauglių raida, psichikos sveikatos problemų įvertinimas, bendravimas su paaugliais, 
bendras sprendimų priėmimas, įrodymais pagrįstos psichosocialinės intervencijos, kaip dirbti integruotame paslaugų tinkle, 
pereinamojo laikotarpio priežiūra bei su paauglių psichikos sveikatos priežiūra susijusios politikos priemonės ir teisės aktai.

•		Turi būti nustatyti vienodi Europos paauglių psichiatrų ir psichologų mokymo programos standartai.



3130

10. MOKSLINIAI TYRIMAI 

Rekomendacija: epidemiologiniai tyrimai yra ypač svarbūs siekiant didinti informuotumą ir remti politikus

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	Vyriausybės turėtų investuoti į gerai išvystytas duomenų registravimo sistemas, skirtas rinkti administraciniams 
duomenims. Kaip gerus pavyzdžius galima paminėti standartizuotas vertinimo priemones interRAI Community 
Mental Health („InterRAI“ bendruomenės psichikos sveikata) ir interRAI Mental Health („InterRAI“ psichikos sveikata).  
Įgyvendinant tokias sistemas reikia skirti laiko įversti duomenims ir apmokyti vartotojams.

•	 Epidemiologinius tyrimus galima organizuoti bendradarbiaujant skirtingoms ES šalims (plg., Europos psichikos 
sutrikimų epidemiologijos tyrimas arba ESEMeD tyrimas).

•	Turi būti atliekami tyrimai, skirti būtent paauglių psichikos sveikatai ir pažeidžiamoms tikslinėms grupėms (pavyzdžiui, 
pabėgėliams, romų tautybės paaugliams ir pan.).

•	 Taip pat verta studijuoti kitose srityse surinktus duomenis, tokius kaip mokyklos nebaigimo rodikliai, jaunimo 
nusikalstamumas, seksualinė prievarta ir pan.		

Siūlomi mikrolygio veiksmai

•		Mokslinių tyrimų centrai turi užtikrinti, kad epidemiologiniai duomenys būtų aiškiai ir patraukliai perduoti politikams 
ir plačiajai visuomenei, siekiant, kad jų rezultatai būtų panaudoti.

•		Mokyklose gali būti organizuojami sveikatos patikrinimai siekiant nustatyti mokinius, kuriems reikia sveikatos priežiūros 
paslaugų. Projekto „Gelbėti Europos jaunuolių gyvybes ir suteikti jiems galimybių“(SEYLE) kontekste buvo sukurta 
profesionalaus mokyklose atliekamo sveikatos tikrinimo procedūra. Tačiau jei šalyje nepakanka psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugų, tikrinimo programos gali turėti neigiamą poveikį, nes jos sukuria pagalbos poreikius, kurių negalima patenkinti.

Siūlomi mezolygio veiksmai

•		Psichikos sveikatos priežiūros specialistai (mokyklų konsultantai) mokyklose turi konsultuoti mokytojus ir (arba) 
teikti tiesioginę pagalbą paaugliams.

•		Mokyklos gali bendradarbiauti su už mokyklos ribų dirbančiais psichikos sveikatos specialistais. Pavyzdžiui, 
mokykloje nedirbantys specialistai gali užsukti į mokyklą kartą per savaitę.

•		Psichikos sveikatos pamokas gali dėstyti sveikatos priežiūros mokytojai arba sveikatos pedagogai, bet taip pat 
galima pakviesti psichikos sveikatos specialistus. Be to, pageidautina, kad pamokos būtų interaktyvios, taip gilinant 
žinias ir ugdant įgūdžius bei formuojant nuostatas. Mokytojai turi atidžiai stebėti galimus patyčių, kurias tokios 
pamokos gali paskatinti, požymius.

•		Ypatingą dėmesį mokyklos turi skirti rizikingam elgesiui, kuris glaudžiai susijęs su psichikos sveikatos problemomis. 
Tokio elgesio pavyzdžiai gali būti piktnaudžiavimas tam tikromis medžiagomis, aštrių pojūčių ieškojimas, pernelyg 
intensyvus naudojimasis medijomis, savęs žalojimas, nusikalstamas elgesys ir mokyklos nelankymas. Tokiais 
atvejais mokyklos konsultantas turėtų stengtis užmegzti ryšius su paaugliu ir išsiaiškinti, kas vyksta.

•		Mokyklose turi būti parengti kovos su patyčiomis planai. Tai svarbu, siekiant užkirsti kelią psichikos sveikatos problemoms.

9. POLITIKOS KRYPTYS IR TEISINĖ SISTEMA 

Rekomendacija: šalys turi turėti veiksmų planą, skirtą užkirsti kelią paauglių psichikos sveikatos problemoms 
ir skatinti gerovę

Siūlomi makrolygio veiksmai

•		Kuriant naujas politikos priemones, teisės aktus ir veiksmų programas, turi būti vadovaujamasi Visuotine žmogaus 
teisių deklaracija ir Vaiko teisių konvencija.

•		Vyriausybės turi pripažinti, kad paauglių psichikos sveikatos priežiūros gerinimas yra svarbiausias prioritetas ir kad 
paauglių poreikiai yra kitokie.

•		PSO atskiroms šalims parengė rekomendacijų paketus, kuriuos aprašomi sėkmingi veiksmai, kurių turėtų imtis 
politikai, norėdami sukurti ir įgyvendinti paauglių psichikos sveikatos politikos priemones ir planus (PSO, 2005).

•		Kuriant politikos priemones ir planus turėtų aktyviai dalyvauti paaugliai ir jų tėvai. Politikos priemonės turi būti įvertinos. 
Tam galima naudoti, pavyzdžiui, PSO sudarytą psichikos sveikatos politikos įvertinimo kontrolinį sąrašą (PSO, 2009). 
Rezultatais turėtų būti keičiamasi su kitomis Europos šalimis, siekiant mokytis vieniems iš kitų.

•		Vyriausybės turėtų parengti aiškius teisės aktus, kuriuose būtų nurodyta, kaip paaugliai galėtų kreiptis pagalbos be 
tėvų sutikimo, jaunuolių teisės dalyvauti priimant sprendimus dėl jų gydymo plano, tėvų teisės ir pareigos, teismo 
draudimo procedūra (tačiau ši priemonė turėtų būti taikoma kuo mažiau), registracija ir prieiga prie pacientų 
dokumentų bei naudojimasis el. sveikatos paslaugomis.   

Rekomendacija: paauglių psichikos sveikatai vyriausybės turi skirti pakankamai finansinių išteklių

Siūlomi makrolygio veiksmai

•	 Politikos priemonių planuose turi būti aiškiai nurodyta, kokia procentinė dalis bendrojo nacionalinio produkto 
bendrai skiriama psichikos sveikatai ir kiek konkrečiai išleidžiama paauglių psichikos sveikatos priežiūrai. 

•	Psichikos sveikatos priežiūrai skiriama lėšų suma turi būti tolygiai paskirstyta tarp suaugusiųjų psichikos sveikatos 
priežiūros ir vaikų bei paauglių psichikos sveikatos priežiūros. Padidinus paauglių psichikos sveikatai skiriamą 
finansavimą, psichikos sveikatos problemos gali būti nustatytos ankstyvame etape. Tai padėtų užkirsti kelią 
sudėtingoms psichikos sveikatos problemoms suaugus, kurioms reikia brangesnio ir ilgalaikio gydymo. 

•		Vyriausybės turi stengtis skirti daugiau finansinių išteklių siekiant užtikrinti aukštos kokybės paauglių psichikos 
sveikatos priežiūrą.
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„ADHD EUROPE“: Bilbow A. - Clark S. - Norris J.

CPME: Beger B. - Das S. - Fjeldsted K.

EBC: Baker M. - Destrebecq F. 

EPA: Salamon E. - Theiner J.

EPHA: Zenhaeusern N.

ESN: Halloran J. - Japing K. - Montero A.

EUFAMI: Fossion N. - Jones K.

EUN: Richardson J.

GAMIAN: Arteel P. - Montellano P. 

MHE: Lavis P.

MHF: McIntosh B.

UEMS: Hermans M.

PSO: Baltag V.
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With the support
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