INFORMACIJA

Bendruomenës
psichiatrijos skyrius RVPL
2005 m. gruodþio 1 dienà Respublikinëje Vilniaus psichiatrijos ligoninëje
(RVPL) ásteigtas bendruomenës ir
biopsichosocialinës psichiatrijos skyrius, vadovaujamas gyd. D. Survilaitës. Naujai ákurto skyriaus uþdaviniai:
1.Aktyviai rûpintis ligoniø, iðraðomø ið
RVPL, tolesniu likimu ir jø integracija
á visuomenæ.
2.Pagerinti ryðá tarp RVPL skyriø ir
psichikos sveikatos centrø, globos
ástaigø, psichosocialinës reabilitacijos
centrø.
3.Uþmegzti ryðá ir palaikyti glaudþius

santykius su nevyriausybinëmis
organizacijomis, dirbanèiomis psichikos sveikatos srityje, esanèiomis
RVPL aptarnaujamoje zonoje.
4.Vykdyti atvejø vadybà RVPL skyriuose.
5.Vykdyti akcijas ir projektus, skirtus
visuomenei ðviesti apie psichikos
sutrikimus, jø profilaktikà ir bûtinà
pagalbà jais sergant.
6. Rûpintis psichikos pacientø teisëmis
visose grandyse.
Skyriuje dirba psichiatras, psichikos
sveikatos slaugytoja ir socialinis darbuotojas.

Seminaras

Kova su neigiamu visuomenës
poþiûriu ir diskriminacija
2006 m. vasario 21 d. Antakalnio
poliklinikos saleje II aukste (Antakalnio
g. 59, Vilnius) ávyks Kauno medicinos
universiteto Psichiatrijos klinikos, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Lietuvos slaugos specialistø organizacijos,
Ambulatoriniø psichikos sveikatos centrø asociacijos, VðÁ Psichikos sveikatos iniciatyva, klubo 13 ir K, Lietuvos sutrikusios psichikos þmoniø globos bendrijos ir dienos centro Ðviesa
organizuojamas V seminaras Kova su
neigiamu visuomenës poþiûrius ir diskriminacija ið ciklo Nëra sveikatos be
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psichikos sveikatos. Renginys skirtas
Pasaulinei ligonio dienai.
Iðduodami Kauno medicinos universiteto, Lietuvos slaugos specialistø organizacijos ir Lietuvos sutrikusios psichikos þmoniø globos bendrijos pasiraðyti paþymëjimai (6 val.) gydytojams
psichiatrams, vaikø ir paaugliø psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams, psichikos sveikatos slaugytojams.
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ugsëjo mën. 1418 d., per
atostogas,
dalyvavau
ECArTE (European Consortium of Art Therapies Education 
Europos menø terapijos mokymo
susivienijimo) konferencijoje, kuri vyko Retimno (Rethymno) mieste,
Graikijos Kretos saloje. Tiesà sakant,
pritempiau savo atostogas prie tos
konferencijos. Taip padarë ir kitos
konferencijos dalyvës ið Lietuvos:
Audronë Brazauskaitë, Lietuvos dailës taikymo terapijos asociacijos prezidentë, Vilmantë Aleksienë, Lietuvos
ugdomosios muzikos terapijos taikymo asociacijos pirmininkë, ir tos paèios asociacijos narë Loreta Kaèiuðytë-Skramtai. Visos jos yra mokslø
daktarës, Vilniaus pedagoginio universiteto dëstytojos. Kadangi kelione nepigi, o ir konferencijos mokestis buvo nemaþas, kaip vëliau teko
girdëti, taip darë ir daugelis kolegø ið
kitø ðaliø.
Esu dalyvavusi dviejose ECArTE
konferencijose: 4-oje Londone 1997
m. (ten pateikiau stendiná praneðimà apie ketveriø metø dailës studijos patirtá psichiatrijos ligoninëje) ir
7-oje Madride 2003 m. (ten skaièiau praneðimà apie psichiatrø ir ligoniø poþiûrá á psichikos ligoniø menà). Psichiatrø tokiose konferencijose paprastai beveik nebûna, á jas
daugiausia susirenka meno terapeutai, turintys pedagoginá arba meno,
retai  psichologiná iðsilavinimà. Beje, kaip pastebëjau, uþsienyje labai
nepopuliaru klausti apie pagrindiná
iðsilavinimà (gali baigti bet kà ir bûti
bet kuo), kaip nepriimta klausti ir
apie tautybæ. Meno terapijos konferencijose visada gali pamatyti
daug keistai apsirengusiø ir keistai
besielgianèiø asmenybiø. Kadangi
paprastai tokiø renginiø niekas ne-

RENGINIAI

Menai Kretoje
Danguolë Survilaitë
Respublikinë Vilniaus
psichiatrijos ligoninë

remia, jie vyksta prastomis sàlygomis,
universitetuose ar koledþuose, toli uþ
miesto. Seminarai vyksta auditorijose,
valgoma studentø valgyklose. Taigi reikia paèiai bûti arba keistuole, arba labai domëtis meno terapija, kad tokiomis sàlygomis, uþ savo pinigus, per
atostogas, vaþiuotum neþinia kur ir ko.
Kadangi daug metø domiuosi psichikos ligoniø menu, gal tikslingiau bûtø
dalyvauti konferencijose apie psichopatologinæ ekspresijà, t.y., psichikos ligoniø kûrybinæ raiðkà.
Ðá kartà praneðimo neparengiau. Ruoðiausi nuveþti ir parodyti trumpà filmukà apie mûsø Klubo 13 ir Ko dalyvavimà veltinio simpoziume. Reikëjo já kiek
sutrumpinti, iðversti á anglø kalbà, taèiau dël techniniø kliûèiø to padaryti nepavyko. V. Aleksienë muzikos terapijos
sekcijoje skaitë praneðimà apie savo
asociacijos veiklà. Nors Lietuvoje jau
yra 7 sertifikuoti muzikos terapeutai,
mokæsi Norvegijoje, psichiatrijos ástaigose jie tik pradeda dirbti. Vienas ið sëkmingø asociacijos projektø  miuziklo
Edvardo mokymas pastatymas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. Kiek þinau, daugiausia muzikos terapija taikoma Klaipëdos psichiatrijos ligoninëje. Audronë Brazauskaitë pristatë stendiná praneðimà. Ji ir jos bendramintës dþiaugësi galësianèios uþmegzti
naudingø ryðiø uþsienyje. Beje, jos þadëjo papasakoti apie savo veiklà Psichiatrijos þiniose.
Atidarymas vyko Odeono koncertø salëje, buvusioje meèetëje. Buvo sakomos
trumpos sveikinimo kalbos, vardijamos
atstovaujamos ðalys (250 dalyviø ið 29
ðaliø), tuomet kiekvienos ðalies atstovas
turëjo atsistoti ir kà nors pasakyti savo
kalba. Daug dalyviø buvo ið Olandijos,
Skandinavijos ðaliø, Anglijos. Vëliau muzikantø trio panaðiais á gitarà instrumentais grojo liaudiðkà muzikà.

Audronë Brazauskaitë, Nancy Slater ir Danguolë Survilaitë

Pati konferencija vyko Retimno universitete, kuris yra apie 8 km uþ miesto.
Organizuota ji buvo labai prastai. Vienu
metu skirtingose auditorijose buvo skaitomi trys ar keturi praneðimai ir tuo paèiu metu vyko trys seminarai. Dar registruojantis reikëjo nuspræsti, kuriuose
pageidauji dalyvauti. Kadangi ið visø terapijos rûðiø labiausiai domiuosi dailës terapija, stengiausi pasirinkti praneðimus
ar seminarus ðia tema. Taèiau nusivylus
praneðimu ar seminaru nebuvo jokiø galimybiø pereiti á kità, kadangi auditorijos
buvo labai maþos ir iðsibarsèiusios po
visà universitetà. ECArTE yra mokomosios pakraipos organizacija, todël ypaè
daug praneðimø buvo skaitoma apie ávairiø meno terapijos ðakø patirtá ávairiose
ðalyse. Sakysim, Danijoje daugiau kaip
per 40 bendros veiklos metø susidarë atskiros meno, ðokio, dramos, muzikos terapijos asociacijos, o Lietuvoje jau ið karto kûrësi atskiros, nors jos iki ðiol dar
vis vadinamos ugdomosiomis arba taikomosiomis, kadangi oficialiai nëra ið-

spræsti profesinës kvalifikacijos klausimai. Tokiø specialybiø kaip meno terapeutas, muzikos ar ðokio terapeutas pas
mus dar nëra.
Pasirinkau kelis plenarinius posëdþius,
taèiau negalëèiau teigti, kad turëjau ið
jø ypaè daug naudos. Psichoanalitikas
Janas Van Crampas ið universitetinio
Kortenbergo psichiatrijos centro (kuriame teko bûti 2005 m. geguþës mën.)
skaitë praneðimà apie graikø tragedijà
kaip meno terapijos modelá. Olandø grupë, atstovaujanti Ken Vako tyrimø institutui (jam priklauso keli Olandijos ir
Vokietijos institutai), atskirame simpoziume pasakojo apie savo darbà su teismo psichiatrijos pacientais  Olandijoje
meno terapija yra bûtina psichiatrijos ir
teismo psichiatrijos pacientø gydymo
dalis. Gydymui taikomos visos meno
terapijos rûðys (drama, dailë, muzika,
judesio-ðokio terapija). Visø ðiø terapijos rûðiø tikslas  paþaboti asmens agresijà, pakeisti jà ið destruktyvios á teigiamà.
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Konferencijoje susitikau keletà
senø paþástamø. Tarp jø  Nancy
Slater, JAV ING/AT (International
Networking Group of Art Therapists  Tarptautinio meno terapeutø tinklo) prezidentæ, kuri þada apsilankyti Lietuvoje. Nuo Nancy
pirmtakës Bobbi Stoll mokymø
1993 m. Vilniuje mes ir pradëjome
savo profesionalià paþintá su meno
terapija. Girdëjau, kad viename ið
paskutiniøjø ING/AT biuleteniø virðelyje Nancy iðspausdino nuotraukà ið Kretos konferencijos, kurioje
ji ásiamþino su dalyvëmis ið Lietuvos.
Uþ 30 eurø nusipirkau storà (daugiau kaip 580 psl.) rinkiná Madrido
konferencijos straipsniø, tarp kuriø
buvo ir mano ten skaitytas praneðimas. Manau, kad jis në pusës tiek
nevertas, bet vis dëlto norëjosi turëti spausdinta savo þodá, ypaè iðleistà uþsienyje (Miunsteryje, Vokietijoje).
Paprastai ECArTE konferencijos
vyksta Europos sostinëse. Nors neoficialia Kretos sostine laikomas
Heraklionas, Retimnas buvo pasirinktas kaip universitetinis miestas.
Kreta buvo ypaè patraukli konferencijos dalyviams, besidomintiems
pasaulio meno ir kultûros istorija.
Legendos èia susipina su realiais istorijos faktais. Manoma, kad ðioje
nedidelëje saloje gimë Dzeusas. Minoso, legendinio Kretos karaliaus,
civilizacija prasidëjo daugiau kaip
2600 m. prieð mûsø erà. Netoli Herakliono iðliko Knososo rûmø liekanos (tarp kitko, labai gerai sutvarkytos ir priþiûrimos). Minoso
civilizacijà 1400 metø pr. K. sugriovë Santorino saloje iðsiverþæs
ugnikalnis. Manoma, kad netoli pastarosios salos ir buvo legendinë
Atlantida. Buvau ir Knosose, ir Santorino saloje. Herakliono muziejuje
tarp daugybës sieninës tapybos pavyzdþiø ið Knososo maèiau freskà
Moterys þydrais rûbais, kurios
fragmentas tapo konferencijos
emblema. Kad ir kaip bûtø, pavyko
ðiek tiek praplësti savo akiratá ir suderinti darbà su poilsiu.
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Kvieèiame á 4-ajá regioniná
Rytø ir Centrinës Europos kongresà

Stresas ir
psichoendokrininiai
pokyèiai
gyvenimo ciklø metu
Birþelio 1517, 2006
Kongreso vieta: vieðbutis Reval Hotel Lietuva,
Konstitucijos pr. 20, Vilnius, Lietuva

Kongresas skirtas:
psichiatrams, vaikø psichiatrams, suaugusiøjø ir vaikø neurologams, suaugusiøjø ir vaikø endokrinologams, akuðeriams-ginekologams, urologams, andrologams, ðeimos gydytojams, geriatrams,
kardiologams, psichologams ir kitiems
specialistams.
Dalyvauja:
Ned Kalin (JAV) 
ISPNE prezidentas, þurnalo Psychoneuroendocrinology redaktorius.
Brian Leonard (Airija) 
Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum prezidentas.
Constantin Soldatos (Graikija) 
International Neuropsychiatric Association prezidentas elektas.
Siegfried Kasper (Austrija) 
Pasaulinës biologinës psichiatrijos
draugijø federacijos prezidentas,
International Journal of Psychiatry in
Clinical Practice redaktorius, Vienos
medicinos universiteto psichiatrijos
klinikos vadovas.
Dirk Hellhammer (Germany) 
Triero universiteto biopsichologijos
katedros vadovas, Triero socialinio
streso testo kûrëjas.
Uriel Halbreich (JAV) 
buvæs ISPNE prezidentas.
Joseph Zohar (Izraelis) 

Pasaulinës biologinës psichiatrijos
draugijø federacijos vykdomojo
komiteto narys, Pasaulio Nerimo
tarybos ákûrëjas ir pirmininkas, Europos CNS Akreditacijos komiteto
(EACIC) pirmininkas.
Ulrik Malt (Norvegija) 
Oslo universiteto Psichiatrijos klinikos
vadovas.
Peter C. Whybrow (JAV) 
Kalifornijos Los Andþelo universiteto
Psichiatrijos klinikos vadovas, vyriausiasis Los Andþelo psichiatras.
Jane Leserman (JAV) 
Seksualinës prievartos skalës autorë.
Klausytojams iðduodami 18 val.
kvalifikacijos këlimo sertifikatus.
Ankstyva registracija bei abstraktø
priëmimas  iki 2006 m. kovo 15 d.
Informacija, registracija, abstraktai: http://www.biological-sychiatry.lt/
ispne/index.php
Sekretoriatas: narseta@gmail.com,
mindaugas@medicine.lt,
solveiga@medicine.lt
Tel.: (8 37) 33 10 09,
Solveiga Blaþienë 8 610 31 315,
Narseta Mickuvienë 8 687 38 829.
Habil. dr. Robertas Bunevièius
Lietuvos biologinës psichiatrijos
draugijos prezidentas

