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Jie tokie patys þmonës, kaip ir visi kiti
(Konferencija Áveikti diskriminacijà psichikos sveikatoje)

Monika Nemanytë
Konferencijoje nugirstas pokalbis:
 Kokia jûsø profesija?
 Esu slaugytoja.
 Kokia nuostabi profesija, rûpinatës þmonëmis.
 Taip, dirbu psichiatrijos slaugytoja.
 Turbût labai sunku dirbti su tokiais ligoniais?
 Ne, jie tokie pat pacientai, kaip ir kiti.
Ði konferencija, kuri ávyko birþelio 12-15 d. Nicoje,
Prancûzijoje, buvo tikra avantiûra, kadangi po mûsø
nusiøsto laiðko buvome atleisti tik nuo dalyvio mokesèiø
(uþ kelionæ, nakvynæ, maitinimà reikëjo mokëti Klubui).
Konferencija Klubui kainavo daug pinigø, dalá gavome
ið dviejø farmacijos kompanijø. Mane ðiek tiek guodë
mintis, kad, pirmininkës nuomone, dalyvauti nusipelniau,
nes surinkau daug 2 proc. formø.
Tai buvo tarptautinis Pasaulinës sveikatos
organizacijos (toliau  PSO) ir PSO Bendradarbiavimo
centro (Lilio miestas, Prancûzija) renginys. Jis vyko
Vidurþemio jûros universitetiniame centre paèioje
puoðniausioje Nicos gatvëje La Promenade des Anglais
(Anglø promenada). Konferencijos salëje per visà sienà
nutapyta didþiulë freska, kurioje alegoriðkai pavaizduota
Vidurþemio ðaliø istorija. Konferencijoje dalyvavo 350
dalyviø, ið jø  net 132 praneðëjai: daugiausiai, be abejo,
ið Prancûzijos. Buvo ir kitø ðaliø: Vokietijos, Olandijos,
Danijos, Ðvedijos, Ðveicarijos, Didþiosios Britanijos,
Airijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Andoros, Tuniso,
Reuniono, Mauritanijos, Kanados. Rytø Europai
atstovavo vienintelë praneðëja ið Bulgarijos. Pirmininkei
D.Survilaitei itin patiko konferencijos tvarka. Prie stalo
susësdavo ne vienas ar du, o visa grupë praneðëjø (iki
10 asmenø)  jie vienas po kito gyvai dëstydavo savo
mintis, ir klausytis buvo nenuobodu. Kiekvienam
praneðimø ciklui ið gausaus bûrio prelegentø

Vidurþemio jûros universitetinis centras.

organizatoriai parinko dar du asmenis  vienas jø
pirmininkavo, na, o kitas vedë diskusijas su sale.
Konferencija buvo labai rimta, dienotvarkë átempta.
Sàþiningai iðklausiau labai daug praneðimø, bëdos dël
kalbos neturëjau, nes galiu pasigirti itin geru prancûzø
kalbos mokëjimu (supratau 96 proc. informacijos). Taip
pat ðirdis dþiûgavo, kad galëjau pakalbinti ir savo
kolegoms pristatyti kelis paþástamus, Prancûzijos pacientø
organizacijø lyderius, su kuriais susipaþinau 2004 m.
vasarà tarptautiniame vartotojø susitikime Danijoje.
Pirmasis konferencijos antradienis buvo regioninë
diena: pristatyti ðio regiono (Provanso, Alpiø ir Þydrosios
pakrantës) ávairiø tyrimø rezultatai. Per likusias tris dienas
buvo aptariamos vis kitos temos: dvi dienos skirtos
stigmai, diskriminacijai, o treèioji  konkretiems
veiksmams kovoti su ðiodviem blogybëm.
Paskutiniø moksliniø tyrimø duomenimis, stigma
ir diskriminacija pripaþástami kaip labai rimti rizikos
veiksniai, nulemiantys psichikos sutrikimø turinèiø
asmenø negalià. Jø maþinimas  pagrindinë
psichosocialinës reabilitacijos uþduotis.
Vieno praneðimo metu mus mokë atskirti, kas yra
diskriminacija (tai diskriminacinis elgesys, su kuriuo
kovojama pasitelkiant ástatymus ir teisës aktus), o kas 
stigma (tai nuostatos ir paþiûros, giliai ásiðaknijusios
socialinëje ir kultûrinëje dirvoje, kuriø keitimas  itin
sudëtingas ir reikalaujantis strategijos). Stigma glûdi
pasàmonëje (individualûs ir kolektyviniai prietarai,
neteisingi ásivaizdavimai, stereotipai, nuostatos), o
diskriminacija reiðkiasi veiksmais.
Stigmà itin iðkalbingai iliustravo ir konferencijos
plakatas, vaizduojantis vinimi pervertà rankà. Jis visiems
priminë kità stigmos reikðmæ  tai nukryþiuoto Kristaus
kûno þaizdos. Þodis stigma yra kilæs ið graikø kalbos
ir reiðkia þymæ. Lotynø kalboje ðis þodis jau ágijæs
neigiamà atspalvá ir reiðkia gëdos þenklà ar nuosmukio
poþymius.
Stigma  nemaloniausias psichikos ligos padarinys,
tai pripaþástama kaip dar viena liga. Stigma  tai
neigiamas poþiûris á psichikos ligos diagnozæ turintá
asmená, tai kanèia, susijusi su aplinkiniø reakcija. Labai
daþnai psichikos sutrikimo diagnozë sugadina þmogaus
gyvenimà labiau negu pats psichikos sutrikimas.
Sergantysis kenèia ne tik nuo bûdingø jo ligai simptomø,
bet ir nuo stigmos, kuri gali pabloginti klinikinæ ligos
eigà, padidinti jo socialinæ atskirtá, kenkti visoms
gyvenimo sritims: ðeimai, profesijai, visuomeninei
veiklai.
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Konferencijoje buvo
pristatyti labiausiai pavykusiø
kovos su stigma veiksmø ir
kampanijø pavyzdþiai. Vaizdo
projektoriuje rodë daugiausiai
ðioje srityje pasiekusias
organizacijas
Airijoje,
Danijoje,
Vokietijoje,
Kanadoje, JAV. Mûsø
nuostabai, tarp jø buvo
paminëtas ir Klubas 13 ir
Ko (mûsø nemokamas
þurnalas, interneto puslapis,
pacientø teisiø gynimo
projektas ir dalyvavimas
tarptautiniame STIGMA
projekte).
Beliko
tik
pasidþiaugti ir didþiuotis, kad
mûsø pastangos tokiu bûdu
buvo paskelbtos ir pripaþintos
tarptautinës auditorijos mastu.
Konkretø kovos su
stigma kampanijos pavyzdá pristatë Prancûzija.
Kampanijos pavadinimas ðûkis: Priimkite skirtumus,
tai tinka ir psichikos ligoms. Ðá projektà ëmësi vykdyti
net keturios susivienijusios organizacijos: AMF
(Prancûzijos merø asociacija), CCOMS (PSO
Bendradarbiavimo centras), FNAPSY (Nacionalinë
psichiatrijos buvusiø ir esamø vartotojø asociacijø
federacija, turinti 8000 nariø) ir UNAFAM (Nacionalinë
psichikos ligoniø draugø ir ðeimø sàjunga). Tai buvo
pirmoji 2005 m. pradëta nacionalinio lygio kampanija,
kuria, organizuojant vieðuosius renginius, buvo siekiama
inicijuoti nuostatø keitimo procesà ir árodyti skirtingø
partneriø (vartotojø, profesionalø, ðeimø, valdþios ir
þiniasklaidos atstovø) susivienijimo svarbà. Ið viso buvo
iðdalinta 150 000 plakatø  jie iðkabinti merijose,
socialinës pagalbos centruose, mokyklose, medicinos
ástaigose ir t.t., spausdinami nacionalinëje ir vietinëje
spaudoje. Akcijos plakatai, vaizduojantys Rorðacho testo
dëmes, klausë: Jei jûsø kaimynas mato ne tà patá, kà
jûs, ar tai prieþastis su juo nebendrauti?. 2006 m. ði
kampanija gavo Visuotinio intereso kampanijos
nominacijà. Ðiems keturiems partneriams labai gerai
pavyko savaitæ trukæ informaciniai renginiai apie
psichikos sveikatà. Tam, kad dar labiau paveiktø
visuomenæ ir vieðosios nuomonës formavimo lyderius,
2007 m. buvo pradëta kita kampanija, kuri sukûrë per
televizijà rodomà reklaminá filmà.
Vienà milijonà kainavusià kampanijà Pamatyk
mane pristatë Ðkotija. Pagrindinë ðkotø kampanijos idëja
 ne piktai mojuoti pirðtu ir sakyti, kuo visuomenë
bloga, o uþtikrinti, kad bûtø iðgirstas stigmà patirianèiøjø
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balsas. Jos metu buvo tiriama Ðkotijos visuomenës
reakcija. Visuomenë buvo mokoma, kad toleruoti
psichikos sutrikimø turinèius asmenis nëra taip sunku, o
toks elgesys gali ið esmës pagerinti jø gyvenimà.
Visgi kai kurios kampanijos susilaukë ir kritikos,
ypaè dël to, kad jos nepasiekë konkreèiø rezultatø. Buvo
nustatyta, kad vietinio lygio akcijos visuomenës
pogrupiams (pvz., moksleiviø, studentø) davë geresniø
ir daugiau þadanèiø rezultatø. Pastebëta, kad informacija
apie psichikos sutrikimus iðties pakelia þiniø lygá, taèiau
nesumaþina stigmuojanèiø nuostatø. Iðtirta, kad tie, kurie
asmeniðkai susipaþinæ su psichikos sveikatos paslaugomis
ir paþásta psichikos sutrikimø turinèiø asmenø, pasiþymi
maþiau stigmuojanèiu elgesiu. Atskleistas paradoksas,
kad profesionalø poþiûris daþniausia dar negatyvesnis
negu plaèiosios visuomenës, tad profesionalai ápareigoti
teikti objektyvià informacijà apie ligas ir gydymo
veiksmingumà (ámanoma gydyti visas psichikos ligas!).
Ligoniai, jø artimieji, profesionalai ir netgi
prieþiûros institucijos gali bûti ne tik stigmos aukos, bet
ir tapti kovos su stigma proceso dalyviais. Iðdëstyti
pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis stigmos ir
diskriminacijos kampanijos. Iðvardysiu juos:
 Apibrëþti tikslus, remiantis ne teorinëmis
hipotezëmis ar kitø visuomenës nariø poþiûriu, o paèiø
stigmos ir diskriminacijos aukø iðgyvenimais bei
patirtimi.
 Uþtikrinti ilgalaikio poveikio bûdus ir jø
tæstinumà.
 Paveikti kuo ávairesnæ visuomenës dalá (tikslines
grupes): pacientus ir ðeimas, psichiatrus ir bendrosios
praktikos gydytojus, psichologus ir psichoanalitikus,
slaugytojus ir socialinius darbuotojus, moksleivius ir
mokytojus, menininkus ir mokslininkus, policijà ir
teisingumo institucijas, þiniasklaidà, bendruomenës
narius, dvasininkus, politikus ir t.t.
 Taikyti kuo ávairesnio pobûdþio renginius, tai:
konferencijos, forumai, susitikimai, diskusijos, spaudos
praneðimai, atvirø durø dienos, filmai, plakatai, sporto
varþybos, parodos, spektakliai ir t.t.
 Kovoti su psichikos sutrikimø patyrusiø asmenø
stigma ir diskriminacija, kad ðie veiksmai taptø
nacionalinës sveikatos politikos bei visø psichikos
sveikatos programø sudëtine ir nuolatine dalimi.
Turbût visi konferencijos dalyviai ásidëmëjo
psichiatrijos profesoriaus Normano Sartorijaus (Psichikos
sveikatos gerinimo programø asociacijos prezidentas,
Þeneva, Ðveicarija) komentarà, kaip svarbu nuolat kovoti
su stigma ir ágyvendinti ilgalaikius projektus 
trumpalaikiai gali netgi pakenkti. Jis teigë, kad kovos su
stigma programos privalo aprëpti kuo daugiau mokslo
ðakø ir tarnybø.
Ypatingas konferencijos sveèias buvo PSO Europos
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regiono patarëjas psichikos sveikatos klausimais Matthijs
Muijenas (Metjis Miujenas). Su jo vadovaujama
delegacija prieð mënesá, geguþës 17 d., buvome susitikæ
Vilniuje, tad perdavëme jam Valstybinio psichikos
sveikatos centro informaciná biuletená su jo ir mûsø
nuotraukomis.
Psichiatras M.Muijenas apgailestavo, kad per
menkai ginamos psichikos pacientø teisës ir siûlë
palyginti psichikos ligø nevyriausybines organizacijas su
galingomis ðirdies, onkologiniø ligø arba diabeto NVO.
Neteisinga, kad ðie asmenys traktuojami kitaip nei
sergantys kitomis ligomis. Vienas ið penkiø PSO prioritetø
ateinantiems deðimèiai metø, kaip teigiama PSO
Deklaracijoje ir 2002 m. Helsinkyje priimtame Veiksmø
plane, yra kova su stigma, diskriminacija ir nelygybe,
taip pat pacientø bei jø artimøjø rëmimas ir skatinimas
kuo aktyviau ásitraukti á ðá procesà. M.Muijenas dþiaugësi,
kad visoje Europoje atsiranda naujoviðkø ðios srities
projektø .
PSO statistikos duomenimis, 54 milijonai planetos
gyventojø kenèia nuo sunkiø psichikos sutrikimø, tokiø,
kaip ðizofrenija ir ðizoafektiniai sutrikimai. Be to, 154
milijonai kamuojami depresijos. Daugelyje besivystanèiø
ðaliø uþdaromos ligoninës, taèiau daugiau kaip 50%
minëtø ðaliø tuo pat metu nesukuria ir neteikia jokiø
paslaugø bendruomenëje.
PSO pripaþásta: institucijos turi nenuginèijamà
naudà, jos suteikia sàlygas kolektyviai dirbti pacientø
labui, uþtikrina saugumà ir drauge paslaugø kokybæ.
Taèiau jose yra akivaizdi rizika, kad gali bûti panaudota
jëga ir valdþia. Ðia tema verta pacituoti PSO psichikos
sveikatos departamento direktoriaus dr. Bernadetto
Saraceno þodþius: Bendruomeninës psichikos sveikatos
paslaugos ne tik prieinamesnës pacientams, taèiau taip
pat leidþia veiksmingiau nei psichiatrijos ligoninëse
reaguoti á jø poreikius. Psichikos sveikatos paslaugos
bendruomenëje labiau apsaugotos nuo aplaidumo,
netinkamos prieþiûros ar þmogaus teisiø paþeidimø, kurie
dar nëra iðnykæ ið psichiatrijos ligoniniø.
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Prancûzijoje psichikos sutrikimai taip pat yra daþnas
reiðkinys, jie yra pirmoji neágalumo ir antroji laikino
nedarbingumo prieþastis. Ilgai diskutavus apie klubø ir
apgyvendinimo struktûrø bûtinybæ, 2005 m. vasario 2 d.
Prancûzija priëmë ástatymà, skatinantá tarpusavio
pagalbos grupiø kûrimàsi. Vieno paciento tëvo nuomone,
ðis ástatymas davë pradþià naujai erai: pagaliau oficialiai
pripaþintas pacientø kaip visaverèiø pilieèiø statusas ir
jiems priimti sukurti centrai, kur jie gauna paslaugas
mieste  maþiausiai izoliuotoje aplinkoje, arti namø.
Ðiuose centruose puoselëjama pagarba ir pagalba vienas
kitam  tai tikrosios ir prasmingos vertybës,
perþengianèios tiek asmeniniø, tiek kolektyviniø interesø
ir baimiø ribas.
Vienà popietæ matëme keliø tarpusavio pagalbos
grupiø prisistatymus. Siûlau atkreipti dëmesá á ádomius
jø pavadinimus: Donkichoto vaikai, Lygybës sargai,
Draugauti ir dalytis. Viena grupelë parodë filmà, kaip
ðeimininkauja virtuvëje, o juodaodis bûgnininkas
vadovauja muðamøjø bûreliui. Vienas ðios grupelës narys
buvo pristatytas kaip laukinis. Suklusau: nejaugi dël
to, kad yra agresyvus ar piktas? Pasirodo, jis ðeðetà metø
nebuvo iðëjæs ið namø, o dabar, jei kokià dienà neaplanko
draugø, tuojau pat ið centro sulaukia bent skambuèio
telefonu. Prancûzijos pacientai nepaliekami be uþsiëmimø
ir savaitgaliais: kartu su socialiniais darbuotojai eina á
þygius, sportuoja, rengia ekskursijas ir iðkylas gamtoje.
Gyd. Patrickas Le Cardinalis (Prancûzija) prakalbo
apie koperniðkà revoliucijà, kuri keièia visuomenës
ásivaizdavimà apie psichikos ligas. Vartotojø judëjimai
pasaulyje griauna nusistovëjusià padëtá ir ágyja naujø
gebëjimø, iðeidami trijø pakopø procesà, suardantá
stigmos ciklà:
Visuomenë:
Stigma  Destigmatizacija
Grupë:
Atskirtis  Integracija
Individas:
Gëda, uþsisklendimas  Iðdidumas, dalijimasis
patirtimi.
Iðreikðta viltis nemenkinti ir nenuvertinti asmeninës
vartotojø, kurie yra ekspertai plaèiàja, ne vien tik siauràja
medicinine prasme, patirties.
Prof. G.Thornicroftas ið D.Britanijos (já mums taip
pat buvo garbë matyti Lietuvoje) pristatë tarptautiná
INDIGO tyrimà, kuris buvo atliktas 26 ðalyse ir Lietuvoje
(matëme nuotraukà, kurioje paþinau gyd.A.Germanavièiø
ir jo komandà). Ið Lietuvos buvo iðsiøsta 50 anketø, 25
minëtam tyrimui atrinktos kaip tinkamos. Imant interviu
buvo iðtirta, iðsiaiðkinta, kokià stigmà ir diskriminacijà
patiria asmenys, turintys ðizofrenijos diagnozæ. Visi
duomenys apie ðá tyrimà dar nepaskelbti, bet jau dabar
aiðku, kad Lietuva pirmauja iðankstine diskriminacija
(angl. anticipated discrimination), t.y., asmuo në nebando
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imtis rimtesnës veiklos (uþmegzti intymiø santykiø,
pradëti mokslø, kreiptis dël darbo ir t.t), nes jau turëjo
neigiamos patirties, tad ir taip puikiai þino, kad bus
diskriminuojamas.
Psichiatras Jeanas Furtosas (Prancûzija) siûlë
atnaujinti psichikos sveikatos apibrëþimà, kuris mini
visiðkos
fizinës,
psichinës
ir
socialinës
(biopsichosocialinës) gerovës bûsenà, iðreiðkianèià
pokario (PSO, 1946 m.) viltis ir lûkesèius, taèiau
neatspindi stigmuojamo þmogaus vidinio konflikto ir
kanèios. Prieð keletà metø Japonija atsisakë termino
ðizofrenija ir sëkmingai já pakeitë neutralesniu.
Neásivaizduoju, kaip sutilpo á vienà japoniðkà þodá tokia
virtinë sàvokø kaip stresas, paþeidþiamumas ir
integracijos sutrikimas, taèiau á pasiûlymà jø pavyzdþiu
ðià ligà vadinti kitu vardu kaþkas ið salës reagavo juokais,
kad Prancûzijoje yra Integracijos ministerija, ir vargu, ar
ji imsis papildomo darbo.
Net keli praneðimai buvo skirti Italijos miestui
Triestui (ðios istorinës vietos filosofija grindþiama
psichiatro Franko Basaljos (Franco Basaglia) principais).
1980 m. Italijoje uþdaryta paskutinë psichiatrijos ligoninë
ir sukurta visa alternatyviø paslaugø sistema. Po 36 m.
vykusios psichiatrijos ligoniniø, pensionatø, globos namø
ir kt. skaidos (deinstitucionalizacijos) reformos, psichikos
liga áþengë á miestà. Ðis modelis pasiteisino ir
akivaizdþiai sumaþino stigmà. Tyrimø rezultatai rodo, kad
visuomenë nebepainioja psichikos sutrikimo,
nenormalaus socialinio elgesio ir pavojingumo sàvokø.
Dël ligos pakitæs elgesys nëra iðsyk traktuojamas kaip
pavojingas, o pavojingas elgesys nebûtinai siejamas su
psichikos patologija. Tai, kas atrodo keista, nebûtinai
vertinama kaip pavojinga. Èia gan aukðti pasveikimo ir
sveikatos pagerëjimo lûkesèiø rodikliai  netgi sunkiø
ligø atveju. Turëèiau paminëti, kad Italijoje neiðnyko
teismo psichiatrijos ligoninës (ðiuo metu 6-ose ligoninëse
gydomi 1200 asmenys), bet ir ðioje srityje jau bræsta
reformos.
Daug praneðimø buvo skirta rekomendacijoms, kaip
bendradarbiauti su þiniasklaida, juk ji  svarbi kovos su
stigma partnerë. Buvo pasidalyta idëja steigti Stebësenos
komitetus kovoje su stigma ir diskriminacija psichikos
sveikatos srityje. Keli praneðëjai piktinosi be jokio
mokslinio pagrástumo visuomenëje kabinamomis
etiketëmis ir stengësi griauti mitus apie psichikos ligoniø
iðskirtiná pavojingumà. 90% agresyviø asmenø neserga
psichikos liga, 90% serganèiøjø ðizofrenija nëra
agresyvûs (Swanson, 1991).
Visame kontekste ðiek tiek kitoks buvo praneðimas,
pavadintas Beprotybës vaizdavimas vaikø pieðiniuose
ir meno istorijoje, kurá skaitë socialinës psichologijos
profesorë ið Italijos Annamaria Silvana De Rosa. Ji
susistemino daugybæ vaikø ir mokytojø, kuriø buvo
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papraðyta nupieðti iðprotëjusá þmogø, pieðiniø. Beprotis
pieðtas kaip klounas, velnias, mitologinë figûra,
kentauras, drakonas, skraidanti gyvatë, beþdþionþmogis,
paukðtiðkas, gaidþio bruoþø turintis þmogus, taip pat
panaðus á Napoleonà ar hibridas (pusiau moteris, pusiau
vyras), polimorfinë figûra (su mechaninëmis, augalø,
gyvûnø dalimis), teroristas su bomba ir peiliu, girtuoklis,
þmogus su skëèiu giedrà dienà, þmogus uþ grotø su
piþama, kalinys, figûra su matomais vidaus organais,
ðokantysis pro langà, neurotikas su minèiø raizgalyne
galvoje. Ji rekomendavo, kad bet kokia intervencija,
siekianti maþinti stigmà, turi atsiþvelgti á simbolius ir
archainius, ið þilos senovës atëjusius vaizdinius,
glûdinèias kolektyvinëje atmintyje, kadangi toks istoriðkai
susiklostæs magiðkas fantastinis, demoniðkas ir
kriminalizuotas beprotybës vaizdavimas labiausiai
prieðinasi bet kokiems ðios srities pokyèiams.
Konferencijoje uþsiminta, kad, siekiant psichikos
sveikatos, ne iki galo ávertinta meno, literatûros ir
filosofijos reikðmë, o apie stigmà dar nëra paraðyta në
vieno rimtesnio filosofinio veikalo. Ðiandien ði tema
turëtø sudominti ir kitas disciplinas, pvz., sociologijà,
antropologijà ir etikà.
Vienuolis benediktinas tëvas Frédéricas Le Galas
kalbëjo apie ligoná ið krikðèioniðkos pusës. Ligonis nëra
nei prakeiktasis, nei asmuo, kurá reikia ignoruoti, atskirti
ar izoliuoti. Jo gyvenimas paþymëtas blogio ir kanèios
stigmomis, jis yra kenèianèiojo Kristaus atvaizdas ir
þenklas. Savo netobulos þmogiðkos prigimties kûno ir
dvasios kanèiomis jis dalyvauja pasaulio atpirkime, kad
triumfuotø prieð blogá. Savo kanèia þmonës ne vieni, jie
solidarizuojasi su kitais. Tai patvirtina Evangelijos
iðtraukos: Ir jei vienas sànarys kenèia, kartu kenèia visi
sànariai. Ir jei kuris sànarys gerbiamas, kartu dþiaugiasi
visi sànariai. (I laiðkas Korintieèiams, 26). Neðiokite
vieni kitø naðtas ir taip ávykdysite Kristaus ástatymà
(laiðkas Galatieèiams, 6,2). Todël ligoná turi priimti
bendruomenë, ðeima ir visuomenë, kitaip jis nepajus
palengvëjimo nei fiziniu, nei dvasiniu, nei psichiniu
atþvilgiu. Evangelija taip pat ragina lankyti ligonius,
nebijoti ásipareigoti ir imtis pilietinës arba krikðèioniðkojo
gailestingumo (karitatyvinës) veiklos. Labai svarbu, kad
kiekvienas, besirûpinantis ligoniais, uþduotø sau
klausimà: ar mano bendravimas su ligoniu  tai ypatingas
laikas, kuris suteiks ðiam pacientui galimybæ sveikti?
Sveikimas vyksta dviejø þmoniø susitikimo metu. Gëris,
atiduotas serganèiajam, nëra vienpusis, savo ruoþtu
ligonis yra ir duodantysis. Taigi priimti ligoná su savais
troðkimais, skundais ir reikalavimais  tai ne tik
susidûrimas su kanèia, bet jo sveikatos ir bûsenos
gerinimas.
Penktadiená, birþelio 15-àjà, jau paskutinæ seminaro
dienà, itin jaudinantis ir emocingas buvo paciento Rojaus
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Miujiso (Roy Muise) ið Kanados praneðimas. Jis prisistatë
kaip pirmasis kanadietis, baigæs kursus Þmogaus iðtekliø
departamente Dþordþijoje (JAV), kur buvo specialiai
mokomas tapti kitø pacientø patikëtiniu ir konsultantu.
Jam plojo visa auditorija,  net atsistojusi,  o jis ir aðarà
nubraukë. Su juo diskutuota apie pasveikimà ir jo
kriterijus. Pirmininkaujantysis dr. B.Saraceno siûlë
skaièiuoti pasveikimo atvejus: turint tokiø árodymø, bus
galima praðyti didesnio finansavimo. Jo teigimu, rëmëjai
neremia ne dël to, kad yra blogi, o dël to, kad nëra
pakankamai átikinti: jie jauèia mûsø silpnàsias vietas, tad
reikia kalbëti konkreèiau. Labai lengva tai padaryti kitose
srityse: nupirkau vakcinø  ir tam tikras procentas liks
nesusirgæs, taèiau psichikos sveikatos srityje tokie
rodikliai pasiekiami tik per ilgà laikà. R.Muise aiðkino,
kad jam sveikimo árodymas  tai skaityti praneðimà
tarptautinëje konferencijoje, kitam jis gali bûti
apsilankymas kavinëje, kurioje nedráso rodytis ilgus
metus. Kas vienam sveikimas, kitam  gal ir ne.
Sveikimas  tai daugiau vyksmas, procesas, reikalaujantis
laiko, o ne tik rezultatai. Tokia ðio paciento samprata man
pasirodë realesnë nei profesoriaus. Nors kai kurie
duomenys jau sisteminami. Pvz., Jungtinë Karalystë
skelbia, kad sëkmingai reabilituoja apie 33 proc. psichozæ
patyrusiø asmenø, jie taip pat mokosi ið kitø ðaliø, kur
ðie skaièiai dar didesni. pvz., Trieste (Italija), Asturijos
regione (Ispanija), Monagane (Airija).
Kaip ir kiekvienoje konferencijoje  ðioji ne iðimtis
 kartais uþvirdavo ginèai ir karðtos diskusijos.
Pasigirsdavo antipsichiatriniø nuomoniø, bûta
prieðtaringø miðriøjø ir vien tik pacientø organizacijø
pokalbiø. Kritikuotas institucinis modelis kaip praeitis ir
atgyvena, o á já ásikibusiems psichiatrams siûlyta
persikvalifikuoti. Vienas prancûzø psichiatras sviedë
replikà, kad gydyti jis gali nebûtinai ligoninëje, jeigu jos
tokios blogos ir nereikalingos, pvz., jis mielu noru
aptarnautø, tarkim, 10 pacientø, gyvenanèiø miesto
kotedþe ar viloje. Kitas psichiatras ragino dirbti drauge
ir priminë, kad didþiausias saviþudybiø skaièius tarp jo
profesijà pasirinkusiø þmoniø, o jis pats skaudþiai
iðgyveno jo ligoninëje dirbusio rezidento savanoriðkà
mirtá. Jo nuomone, stigmà patiria ir ligoninës, ir
profesionalai, nes visi ðaukia, kad pastarieji blogi,
paþeidþia þmogaus teises, o ligonines reikia uþdaryti.
Ið pradþiø pasirodæ arogantiðki, kontaktø uþmegzti
nelinkæ prancûzai pasiûlë ástoti á naujà organizacijà
IMHCN Mental Health and Citizenship (International
Mental Health Collaborating Network  Psichikos
sveikata ir pilietiðkumas  Tarptautinis psichikos
sveikatos bendradarbiavimo tinklas). IMHCN Mental
Health and Citizenship bûstinë  Anglijoje. Jai priklauso
ðeðios organizacijos. Mokëti nario mokestá reikalauja
Prancûzijos ástatymai, taèiau ðiuo atveju mokestis tik
simbolinis  1 euras.
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Ði konferencija mums tapo svarbiausiu visos vasaros
ávykiu, o joje iðgirstos mintys taps áþanga á mûsø Klubo
organizuojamà ðá rudená ávyksianèià Stigmos
konferencijà. Taip galësime árodyti, kad Klubo lëðø
neðvaistëme, o gráþome pakylëti  su visu pluoðtu idëjø,
kuriomis dalijamës ir dalysimës su visais, kuriems rûpi
psichikos sveikata.
Nica kaip miestas man taip pat padarë neiðdildomà
áspûdá. Þydroji pakrantë, ðvelniai nugludinti jûros
akmenëliai, ðiltøjø kraðtø augalai, nuostabus Provanso
levandø kvapas ir ðiam regionui bûdingi audiniø raðtai
su alyvuogiø ðakelëmis ir cikadomis... O vieðbuèiu taip
pat negalëèiau ir neturiu teisës skøstis  patogumai nebe
tokie svarbûs, kai turi galimybæ pabûti tokiame mieste!
Na, o pasakojimà apie ekskursinæ kelionës dalá atiduodu
á patikimas Edmundo rankas.
P.S. Dëkoju visiems ðeimos nariams, giminëms,
draugams ir paþástamiems, atidavusiems mûsø Klubui 2
proc. savo pajamø mokesèiø, ir tuo paèiu parëmusiems
mano kelionæ á Nicà.

Viskas atrodë
kitaip...
Edmundas Maþonas
M.Nemanytë iðsamiai pristatë konferencijà,
pagrindinius jos akcentus ir tematikà, na, o að papasakosiu
apie laisvalaiká, mums atlikusá nuo konferencijos: kà
ádomaus pamatëme, patyrëme bei suþinojome Nicoje ir
apie Nicà. Konferencijoje iðbuvome keturias dienas,
taèiau ðiuo miestu galëjome pasidþiaugti ilgëliau, nes ið
Vilniaus pro Stokholmà iðskridome birþelio 11-osios rytà,
o su visokiais lëktuvø vëlavimais pro Kopenhagà gráþome
atgal, jau gerokai vakarop, birþelio 17-àjà.

Konferencijos centre.

