
Priklausomybių gydymo rekomendacijos ir stereotipų 
laužymas 

Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos siekis 
– supažindinti šalies psichikos sveikatos priežiūros 
specialistus su pasaulyje priimtomis priklausomybių gydymo 
rekomendacijomis yra daugiau nei sveikintinas. Ir svarbiausia 
– tai daroma laiku. Galiu drąsiai teigti, kad Lietuvoje, šios 
gydymo rekomendacijos nepakankamai žinomos, nesulaukia 
tinkamo specialistų ir viešosios sveikatos apsaugos politikų 
bei organizatorių dėmesio. Kai kurios Įrodymais pagrįstos 
gydymo paslaugos dar gana sunkiai prieinamos pacientams, 
kuriems jų reikia. 

Pagal vyraujančius požiūrius į priklausomybių genezę 
ir gydymą Lietuva išsivysčiusių Vakarų valstybių atžvilgiu 
yra, drįsčiau teigti, gili provincija. Lietuvoje priklausomybės 
sindromas tiek visuomenės, tiek specialistų dažniausiai 
laikomas savanorišku „silpnavališkumo“ arba „moralinio 
silpnumo“ požymiu, o ne smegenų liga, pvz., kaip depresija 
arba šizofrenija. Vyrauja nuomonė, kad asmuo pats 
„pasirenka“ priklausomybės ligą ir dėl to pats yra kaltas. 
Sunkios pasekmės, kurias patiria pacientas, pvz., somatinės 
ir psichikos sutrikimų komplikacijos, socialinė disfunkcija 
ir izoliacija, laikomos „teisingai“ užtarnautomis bausmėmis 
už „amoralumą“. Pastarųjų dešimtmečių įtikinami mokslo 
įrodymai, kad priklausomybės sindromo formavimąsi lemia 
genetinė predispozicija, individualūs dopamino ir kitų 
neuromediatorių apykaitos savitumai galvos smegenyse, dar 
nėra įsitvirtinę ir specialistu ir visuomenės sąmonėje. Todėl 
tokie pacientai retokai sulaukia ir visuomenės, ir medicinos 
specialistų supratimo ir noro padėti, skirti atitinkamai 
dėmesio ir resursų gydymui.

Kai šalyje priklausomybės sindromas suvokiamas 
kaip „silpnavališkumo“ arba „moralinio silpnumo“ yda, 
o ne galvos smegenų sveikatos sutrikimas, tai atrodo, kad  
nereikia nuoseklios ir profesionalios gydymo bei sveikatos 
priežiūros sistemos.  Atrodo, kad tokiems asmenims pakanka 
„paimti save į rankas“ ir viskas turėtų „susitvarkyti“. Tuo 
tarpu turintys darbo patirtį su sergančiaisiais priklausomybės 
sindromu, suvokia, kad perspėjimas „nustok gerti“, yra tas 
pats, kas pasakyti sergančiajam hipertenzija „susimažink 
savo kraujo spaudimą“.      

Pateikiamos Pasaulio biologinės psichiatrijos draugijų 
federacijos priklausomybės nuo alkoholio ir nuo opioidų 
gydymo rekomendacijos lietuvių kalba turėtų prisidėti 
prie šalyje vyraujančių pasenusių ir provincialių stereotipų 
laužymo. Priklausomybę nuo alkoholio ir opioidų LR 
Sveikatos apsaugos ministerija pradės laikyti liga ir joms 
gydyti bei atkryčių profilaktikai nuspręs bent iš dalies 
kompensuoti vaistus? Taip priklausomybių gydymas taptų 
prieinamas ne tik didžiuosiuose miestuose, bet kiekvienoje 
savivaldybėje. Kurie vaistai yra veiksmingi? Atsakymą 
galima rasti pateikiamose rekomendacijose. 

Įrodymais pagrįstų rekomendacijų vertimas į 
lietuvių kalbą gali padėti keisti požiūrį į Lietuvoje vis dar 
populiarius priklausomybių „gydymo“ metodus, kurių 
šiose rekomendacijose nerasite. LR Sveikatos apsaugos 
galiojančiuose įsakymuose galima rasti gydymą „Torpedo“, 
o privačių gydymo įstaigų reklaminiuose skelbimuose 
gausu informacijos apie įvairias „kodavimo“ paslaugas. 
Priklausomybės nuo opioidų abstinencijai gydyti kai kurios 
privačios įstaigos propaguoja „greitą opioidinę detoksikaciją“, 
nors dėl potencialios rizikos ji nerekomenduotina. Kita 
vertus, įrodymais pagrįsti ir seniai pasaulyje taikomi gydymo 
metodai sulaukia ir prieštaringų nuomonių. 2011 m. balandžio 
20 d. net 56 LR Seimo nariai pateikė rezoliucijos projektą, 
kuriame šalia kitų siūlymų buvo ir siūlymas uždrausti vieną 
iš plačiausiai vartojamų opioidinių vaistinių preparatų 
priklausomybė nuo opioidų gydyti.  

Pasaulio biologinės psichiatrijos draugijų federacijos 
Priklausomybės nuo opioidų gydymo rekomendacijos yra 
puiki galimybė gydytojams priimti pagrįstus klinikinius 
sprendimus, prisidėti prie modernaus visuomenės požiūrio 
formavimo ir racionalių priklausomybės ligų keliamų 
visuomenės sveikatos problemų sprendimo. 
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