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2018-11-26 gautas paklausimas apie psichiatro/psichologo paslaugų prieinamumą Kirgizijoje 

– tiek nepilnamečiams vaikams, tiek suaugusiems. 

 

 

Psichinės sveikatos priežiūros paslaugų poreikis šalyje  

 

Kaip 2018 m. balandžio 20 d. rašė laikraštis ,,Večernyj Biškek”, psichinės sveikatos sritis 

Kirgizijoje yra stagnacijoje. Nors psichinių sutrikimų turinčių ligonių šalyje daugėjo, 7 metus ši sritis 

nebuvo reformuojama. Minėtam laikraščiui Biškeko medicininės psichologijos ir psichoterapijos 

pagalbos centro vadovas, vyriausiasis miesto psichiatras Kenesbekas Usionovas, paaiškino, kad 30-40 

proc ligonių, kurie kreipiasi į įvairios paskirties gydymo įstaigas Kirgizijoje, reikalinga psichologinė 

korekcija arba psichoterapinė pagalba. Tai žmonės, kurie kreipiasi dėl įvairių ligų į gydymo įstaigas, 

bet,,negauna adekvataus gydymo negauna ir yra nepajėgūs susimokėti už brangius tyurimus. Todėl 

pacientai su tokiomis ligomis kaip per aukštas spaudimas, osteochondrozė, gastritas, priešinfarktinė 

būklė, nemiga ima nesėkmingai gydytis pas įvairius ekstrasensus, šarlatanus. Ir tik tada jie kreipiasi į 

Biškeko medicininės psichologijos ir psichiatrijos centrą. Situaciją, susijusią su vaikų sveikata 

vyriausiasis sostinės psichiatras vertina kaip sudėtingą: per pastaruosius metus psichosomatinių 

susirgimų
1
 (poliartritas, diabetas, astma) vaikų tarpe išaugo kelis kartus. Padaugėjo suicidinių atvejų 

vaikų tarpe, jie įsitraukia į azartinius žaidimus, valkatauja, vartoja psichoaktyvias medžiagas, turi 

psichosomatinių sutrikimų.
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Vyriausybės pastangos užtikrinti psichinės sveikatos priežiūros paslaugas 
 

Vertindamas valstybės pastangas psichinės sveikatos priežiūros srityje, vyriausiasis psichiatras 

Kenesbekas Usionovas nurodė, kad vyriausybė, atsižvelgdama į Pasaulinės sveikatos organizacijos 
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 http://www.psichoterapija-jums.lt/Straipsniai-psichologija_ir_sveikata.htm 

Psichosomatinės ligos yra nevienalytė grupė. Vienoms ligoms somatiniai simptomai būdingi tiesiog kaip tokia emocijų 

išraiška. Pavyzdžiui, esant depresijai gali kamuoti pilvo, galvos skausmai, bendras silpnumas, nuovargis. Kitas ligų 

variantas – tai lėtinės, ilgai trunkančios, sunkios ligos, kurios dėl savo trukmės ir eigos pačios gali sukelti blogą emocinę 

savijautą, depresiją, nerimą... Trečia psichosomatinių ligų grupė – sunkiausiai suprantama, nes esame įpratę, kad daugelis 

šių ligų turi kažkokią kitą aiškią priežastį. Tai – padidėjęs kraujospūdis, miokardo infarktas, opinis kolitas, bronchų astma, 

atopinis dermatitas, skrandžio opaligė, įvairios ginekologinės ligos, dirgliosios žarnos sindromas ir dar daug kitų sutrikimų. 

Įvairių autorių duomenimis, tam tikros emocijos gali būti susijusios su specifinėmis ligomis 
2
 Вечерний Бишкек , Без здоровья душевного нет покоя телесного, 20 April 2018 

(http://vecherka.kg/2018/04/20/pervyi/1.html)   



rekomendacijas ir įvertinadama savo galimybes, šiuo metu yra parengusi ir patvirtinusi nutarimu 

psichinės sveikatos apsaugos programą. Pagrindinė programos mintis yra padaryti šias paslaugas 

,,maksimaliai pasiekiamas” gyventojams ir, esant galimybei, organizuoti tokių paslaugų teikimą šeimos 

medicinos centruose. Pagal turimą 2018 m. balandžio mėn. informaciją, kol kas iš esmės tik keliuose 

Biškeko šeimos medicinos centruose organizuotas paslaugų teikimas ir juose priiminėja 

psichiatrai ir psichoterapeutai.
3 

Pati Sveikatos ministerija 2018 m. spalį savo interneto svetainėje 

apie šią programą rašė šitaip: 

  
,,Šiuo metu Kirgizstane psichinės sveikatos stiprinimui egzistuoja veiksmingos tarpsektorinės strategijos ir 

priemonės. 2018 m. kovo 1 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 119 patvirtinta ,, Kirgizijos Respublikos programa dėl gyventojų 
psichinės sveikatos 2018-2030 metams“. Nurodytas dokumentas tapo pagrindu diegti šalies gyventojų psichinės 
sveikatos  apsaugos naujas formas ir požiūrį pirminiame medicininės sanitarinės pagalbos lygmenyje. Še imos medicinos 
centruose Oše, Karasu, Suzake, Džalalabade, Bazar Korgone, Kadamžai, Kisilkijoje, Nukate, Talase, Naryne, Karakole 
pilotuotos ,,tarpdisciplininės komandos“ tam, kad gyventojams būtų prieinama gydymo/profilaktinė pagalba psichinės 
sveikatos pirminiame lygmenyje, kad būtų gerinama sąveika su šeimos gydytojų grupėmis psichinės sveikatos 
klausimais, kad būtų plečiamos medicinos seserų funkcijos vykdant profilaktikos priemones ir turint reikalų su psichinių 
sutrikimų turinčiais pacientais. Paslaugos jau teikiamos 691 šeimai, kurioje yra asmuo, turintis psichikos sutrikimų.
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Biškeke jau 20 metų veikia -nors ir prastai finansuojamas- Biškeko psichologinės ir 

psichoterapinės pagalbos centras, teikiantis psichologinę ir psichoterapinę ambulatorinę pagalbą. 

Jame tėra trys kabinetai, įkurdinti šeimos medicinos centro 4-ajame filiale Toktogilo gatvėje. Čia 

konsultuotis ateina tiek Biškeko gyventojai, tiek atvykėliai iš regionų. Kaip teigia centro direktorius, 

čia dirba puikūs psichologai ir psichoterapeutai. Pagal centro modelį šalyje bus įkurti dar 8 centrai. 

Kaip teigia Biškeko centro direktorius, tokie centrai ypač reikalingi, kad sumažėtų pacientų skaičius 

perpildytose psichiatrinėse ligoninėse, mat centro paskirtis - padėti dar sveikiems, ribinėje situacijoje 

atsidūrusiems žmonėms - kuriems gresia depresija, kurie susiduria su fobijomis, nerimu ir pan. 

sutrikimais, atsirandančiais patyrus stresines situacijas. Pasak direktoriaus, konsultavimasis tokiame 

centre arba šeimos medicinos centruose yra puikus būdas psichinių sutrikimų turintiems pacientams 

gauti pagalbą, nes ne kiekvienas išdrįsta kreiptis į Respublikinį psichikos sveikatos centrą.
5
  

 

Šalyje veikia Respublikinis psichikos sveikatos centras. Jame teikiama stacionarinė ir 

ambulatorinė specializuota psichiatrinė, psichoterapinė, psichologinė ir logopedinė pagalba respublikos 

gyventojams. Be kitų skyrių, jame yra ir vaikų skyrius (40 lovų) su 20-ties lovų dienos stacionaru.
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2018 m. išėjusioje kasmetinėje ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį Kirgizijoje JAV 

valstybės departamentas tvirtino, kad ,,paprastai valdžios institucijos guldo vaikus su psichine negalia į 

psichiatrines ligonines užuot integravę juos su kitais vaikais”. Keletoje įstaigų, kuriose apgyvendinami 

psichikos sutrikimų turintys vaikai, stebėseną vykdžiusi NVO ,,Jaunimo žmogaus teisių grupė” nustatė 
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 Вечерний Бишкек , Без здоровья душевного нет покоя телесного.,20 April 2018 

(http://vecherka.kg/2018/04/20/pervyi/1.html)   
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 Министерствo здравоохранения Кыргызской Республики, 10 октября – Всемирный день психического 

здоровья,  09 октября 2018  (http://www.med.kg/ru/864-10-oktyabrya-vsemirnyj-den-psikhicheskogo-zdorovya.html) 
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 Вечерний Бишкек , Без здоровья душевного нет покоя телесного.,20 April 2018 

(http://vecherka.kg/2018/04/20/pervyi/1.html)   
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šiurkščius personalo įvykdytus pažeidimus,tarp kurių ir nepakankamas ligonių maitinimas bei fizinis 

smurtas.
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Apskritai sąlygos psichiatrijos ligoninėse neatitinka minimalių reikalavimų daugiausia dėl to, 

kad trūksta finansavimo: neadekvatus maisto, aprangos, vandens, šildymo ir sveikatos paslaugų 

teikimas; įstaigos perpildytos.
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Už psichinių ligonių teisių apaugą yra atsakinga Generalinė prokuratūra, tačiau, kaip teigia 

vietos NVO, negali suteikti veiskmingos jų apsaugos dėl žinių ir mokymų trūkumo. Dauguma teisėjų 

taip pat neturi patirties ir žinių, kad tinkamai nuspręstų ar apgyvendinti asmenį psichiatrinėje 

ligoninėje.  Praktikoje žmonės uždaromi į psichikos sveikatos priežiūros įstaigas prieš savo valią.
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Nevyriausybinių organizacijų darbas psichinės sveikatos srityje 

 

Internete galima rasti nuorodų į nevyriausybinių organizacijų, ginančių vaikų teises, 

tinklapius.
10

 Rasta informacijos apie įvairias nevyriausybines organizacijas, veikiančias Kirgizijoje, 

kurios, naudodamos donorų finansavimą, teikia nemokamas psichologo paslaugas  tam tikroms 

tikslinėms asmenų grupėms – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
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 Vyriausybės ir UNESCO remiama 

Kirgizijos nevyriausybinė organizacija ,,Vaiko teisių gynėjų lyga”, turinti centrus Biškeke, Karakolyje 

bei Talase, turi klinikinį psichologą (-us,) kurie dirba su smurtą ir žiaurų elgesį patyrusiais vaikais
12

. 

Pasak šio centro direktorės, nors atlyginimai centre maži, centrui pavyko surinkti profesionalius 

teisininkus, psichologus, gydytojus. Ši ,,puiki“, pasak direktorės, komanda, per 3 metus padėjo 1000 

vaikų, kurie nukentėjo nuo smurto, ,,neskaitant tų, kurie tiesiog kreipėsi į mus dėl pagalbos“.
13

 

 

 

Mokamos paslaugos 

 

 Kirgizijoje universitetuose rengiami įvairios pakraipos psichologijos specialistai. Jie 

konsultuoja individualiai arba medicinos centruose tiek suaugusiuosius, tiek vaikus
14

. Vidutinė 45-60 
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https://www.ecoi.net/en/document/1430382.html (accessed on 2 January 2019) 
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 EurasiaNet: Government Slow to Respond to Domestic Violence, 2 November 2015 

https://www.ecoi.net/en/document/1131703.html (accessed on 2 January 2019) 
12

 Назгуль Турдубекова: "У детей сузилась зона безопасности", 24. 02. 2016  (http://crdl.kg/ru/media/full/187.html) 
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 IWPR – Institute for War and Peace Reporting: Kyrgyz Minors Allege Police Torture - Teenagers are left traumatised, 

with little recourse to official complaint., 27 January 2017 
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min. psichologo konsultacijos kaina yra 1000 somų (apie 13 eurų), o psichoterapeuto – 1000- 1500 

somų (13-19 eurų).
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo16 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.  
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 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
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