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Raktažodžiai: teismo psichiatrijos ekspertizė civilinėse 
bylose, fizinio asmens pripažinimas neveiksniu, veiksnumo 
apribojimas.

Santrauka
Veiksnumas yra svarbiausias teisinio subjektiškumo 
elementas, susijęs su asmens galimybėmis atlikti tam 
tikrus veiksmus. Civiliniuose teisiniuose santykiuose 
dalyvauja visi žmonės, taip pat ir asmenys, turintys 
psichikos sutrikimų, todėl teismo psichiatrijos eksper-
tizė civiliniame procese yra susijusi su socialiai reikš-
mingomis psichikos sutrikimus lydinčiomis gyvenimo 
situacijomis, kuomet ekspertas vertina asmens socia-
linį buitinį funkcionavimą ir faktinę adaptaciją. Nuo 
2016 m. įsigaliojus LR Civilinio kodekso pataisoms 
dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje 
srityje, Lietuvoje vyksta visų asmenų, kurie iki 2016 
m. buvo pripažinti neveiksniais, teismų sprendimų 
peržiūra bei kitų asmenų, turinčių psichikos sutri-
kimų, veiksnumo apribojimas pagal tam tikras gyve-
nimo sritis.  Mūsų darbo tikslas buvo atlikti asmenų, 
turinčių šizofrenijos spektro sutrikimų, kurių atžvilgiu 
buvo pradėtas civilinis procesas dėl jų veiksnumo 
apribojimo ar ankstesnės teismo sprendimo peržiū-
ros, psichikos sveikatos būklės vertinimą ir išskirti 
pagrindinius kriterijus, vertinant jų gebėjimą suprasti 
savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti konkrečioje gy-
venimo srityje. Nustatyta, kad pagrindinis vertinimo 
kriterijus yra klinikinis, tai yra aktyvios psichopato-
logijos intensyvumo, sutrikimo eigos, gydymo efek-
tyvumo, kritinių gebėjimų savo psichikos sveikatos 
atžvilgiu vertinimas bei socialinės adaptacijos lygis. 
Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad šizofrenijos 
spektro sutrikimus turintiems asmenims institucinė 
globa turi žymiai daugiau teigiamos įtakos užtikri-
nant šių asmenų psichikos sveikatos stabilumą, gy-
dymo tęstinumą, buitines ir socialines garantijas bei 

jų adaptaciją kasdieniniame gyvenime, palyginus su 
psichikos sveikata ir gyvenimo kokybe asmenų, gyve-
nančių savarankiškai. Priimant ekspertinį sprendimą 
dėl gebėjimo iš dalies suprasti savo veiksmų esmę ir 
juos valdyti, šiai diagnostinei tiriamųjų asmenų gru-
pei lemiamu argumentu buvo asmens gebėjimas ir 
motyvacija priimti pagalbą. Teismo psichiatrai eks-
pertai, atlikdami šios rūšies ekspertizes, privalo vado-
vautis nuostata dėl asmens maksimalaus veiksnumo 
išsaugojimo.

Įvadas
2010 m. Lietuvai ratifikavus 2006 m. gruodžio 13 d. 

priimtą Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, ku-
rios 12 straipsnio 2 dalis skelbia principinę nuostatą, kad 
„valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta, kad neįga-
lieji turi teisinį veiksnumą lygiai su kitais asmenimis visose 
gyvenimo srityse“[1]. Siekiant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo, Lietuvoje buvo pakeisti 
asmens pripažinimo neveiksniu ir veiksnumo apribojimo 
institutai. LR Civilinio kodekso ir LR Civilinio proceso ko-
dekso straipsniuose numatyta pagrindinė naujovė –  fizinių 
asmenų pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu konkre-
čiose gyvenimo srityse. Be to, fizinių asmenų veiksnumas 
gali būti apribotas bet kokį psichikos sutrikimą turintiems 
asmenims, kurie dėl psichikos sutrikimo gali tik iš dalies 
suprasti savo veiksmų reikšmę ar juos valdyti. Toks įstatymo 
pakeitimas lėmė asmenų, turinčių psichikos sutrikimą, teisių 
reikšmingą praplėtimą. 

Pažymėtina ir tai, kad be minėtosios Jungtinų Tautų Ne-
įgaliųjų teisių konvencijos egzistuoja nemažai nacionalinių, 
Europos Sąjungos bei tarptautinių teisės aktų, užkertančių ke-
lią piktnaudžiauti asmens neveiksnumu. Štai Visuotinės žmo-
gaus teisių deklaracijos 6 straipsnis skelbia, kad „kiekvienas, 
kad ir kur būtų, turi teisę būti pripažintas teisinių santykių 
subjektu“, o 22 straipsnyje įtvirtinta, kad „kiekvienas asmuo, 
kaip visuomenės narys, turi teisę į socialinę apsaugą ir teisę, 

ASMENŲ, TURINČIŲ ŠIZOFRENIJOS SPEKTRO 
PSICHIKOS SUTRIKIMŲ, VEIKSNUMO APRIBOJIMAS

Jelena Daškevičienė1,2, Konstantinas Daškevičius1, Gintarė Navickaitė3

1Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba, 2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Medicinos akademijos Psichiatrijos klinika, 3Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
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kad valstybės pastangomis bei bendradarbiaujant tarptautiniu 
lygiu ir pagal kiekvienos valstybės struktūrą bei išteklius 
būtų įgyvendinamos jo orumui ir laisvam asmenybės vysty-
muisi būtinos ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės“ [2]. 
Remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos 8 straipsnio 1 dalimi, „kiekvienas asmuo 
turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo asmeninis ir jo šeimos 
gyvenimas, buto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas“ 
[3]. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje dėl 
Pilnamečių neveiksnių asmenų teisinės apsaugos principų 
yra įtvirtintas labai svarbus sutrikusios psichikos asmenų 
veiksnumo maksimalaus išsaugojimo principas, pagal kurį, 
atsižvelgiant į tai, kad gali egzistuoti įvairaus laipsnio nesu-
gebėjimas suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, ir jis 
gali kisti, net ir visiškai sutrikusios psichikos asmenų teisinio 
veiksnumo atėmimas, kaip jų teisinės apsaugos priemonių 
įgyvendinimo rezultatas, neturėtų būti neišvengiamas [4]. 

Taigi, nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Civilinio 
kodekso 2.10 straipsnio dėl fizinio asmens pripažinimo ne-
veiksniu tam tikroje srityje redakcija, kurioje nurodyta: 

1) fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali su-
prasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, 
gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje, 
neveiksniam tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje yra 
nustatoma globa;

2) teismas sprendime nurodo baigtinį sričių, kuriose as-
muo pripažįstamas neveiksniu, sąrašą, pripažinto neveiks-
niu tam tikroje srityje asmens vardu sandorius toje srityje 
sudaro jo globėjas, jo teises ir pareigas nustato šio kodekso 
trečiosios knygos normos;

3) jeigu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje asmuo 
pasveiksta arba jo sveikata labai pagerėja, teismas pripažįsta 
jį veiksniu toje srityje, įsiteisėjus teismo sprendimui, tokiam 
asmeniui nustatyta globa toje srityje pasibaigia;

4) neveiksniu tam tikroje srityje pripažintam asmeniui 
teisės aktuose nustatytos neveiksnumo teisinės pasekmės 
atsiranda tik toje srityje [5]. 

LR Civilinio kodekso 1.85 str. numatyta galimybė apri-
boti veiksnumą tam tikroje gyvenimo srityje, vadovaujantis 
asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius 
sprendimus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. 
gruodžio 10 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu  
Nr. A1-742 :

1. Turtinių santykių sritys:
1) asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su 

smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, 
sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.);

2) asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su li-
zingu, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių suda-
rymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;

3) kilnojamo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas 
(kilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, 
įkeitimo sandoriai ir kt.);

4) nekilnojamo turto naudojimas, valdymas ir dispona-
vimas (nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, 
dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.);

5) paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, 
testamento sudarymas ir kt.);

6) dalyvavimas ūkinėje-komercinėje veikloje (juridinių 
asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, ver-
timasis individualia veikla ir kt.);

7) kitos sritys.
2. Asmeninių neturtinių santykių sritys:
1) savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto 

priežiūra ir pan.);
2) sveikatos priežiūros sritis (kreipimasis dėl sveikatos 

priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, reikiamo sveikatos priežiūros paslaugų poreikio 
įvertinimas ir pan.);

3) šeimos santykių sritis (santuokos sudarymas, asmens 
gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti 
savo vaikus, įvaikinti ir kt.);

4) asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbi-
ninku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;

5) darbo teisinių santykių sritis;
6) pilietinių teisių sritis (balsavimo teisė);
7) kitos sritys [6].
Teismo psichiatrijos ekspertizės metu padarytas spren-

dimas dėl tiriamojo asmens veiksnumo apribojimo reiškia, 
kad toks asmuo pats savarankiškai nesugeba suprasti savo 
veiksmų reikšmės ir jų valdyti konkrečioje gyvenimo srityje. 
Ši galimybė jam atsiranda tik rūpintojo ar globėjo pagalba. 

Atliekant teismo psichiatrijos ekspertizę bylose dėl as-
mens pripažinimo veiksniu, ribotai veiksniu ar neveiksniu 
tam tikrose srityse, ekspertinis sprendimas priklauso ne tik 
nuo psichikos sutrikimo sunkumo, bet ypač nuo klinikinių 
dinaminių pokyčių, leidžiančių prognozuoti tiriamojo to-
limesnę veiklą, jo galimybes adekvačiai suvokti aplinkinį 
pasaulį ir atitinkamai elgtis. Taip pat svarbūs yra ir socialiniai 
faktoriai, apibūdinantys asmens socialinį buitinį funkciona-
lumą ir faktinę adaptaciją. Šizofrenijos spektro sutrikimus 
turinčių asmenų teismo psichiatrinis įvertinimas civilinėje 
teisės situacijoje šiuo metu vykdomas labai plačiu diapazonu, 
nuo besąlyginio šios diagnozės tapatinimo su visišku asmens 
neveiksnumu iki diferencinio požiūrio į atskirus remisijos 
variantus, kurių metu įmanomas įvairus sugebėjimo lygis 
suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti buitinėje ir soci-
alinėje aplinkoje. 

Turint gan nemažą patirtį, atliekant šios rūšies teismo 
psichiatrijos ekspertizes bei remiantis naujomis LR CK pa-
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taisomis, galime teigti, kad daugiausia sunkumų patiriame 
sprendžiant veiksnumo apribojimo klausimą asmenims, tu-
rintiems šizofrenijos spektro sutrikimų. Nuolat kyla dilema, 
ar teismo psichiatras ekspertas apskritai turi moralinę teisę 
daryti įtaką socialinei žmogaus patirčiai bei reikšmingai ko-
reguoti jo socialinį elgesį. Teismo psichiatrams ekspertams 
tenka nuolat kurti tokių asmenų socialinio elgesio „abso-
liučius“ standartus, taip pat vertinti, ar tiriamojo asmens 
socialinis gyvenimas prasilenkia su tais standartais, ir drauge 
koreguoti standartams neatitinkančių konkrečių asmenų so-
cialinį elgesį, tai yra daryti tiesioginę įtaką žmogaus teisėms 
ir  jo socialiniam statusui.   

Darbo tikslas – atlikti asmenų, turinčių šizofrenijos 
spektro sutrikimų, kurių atžvilgiu buvo pradėtas civilinis 
procesas dėl jų veiksnumo apribojimo, socialinės adaptaci-
jos galimybių įvertinimą ir nustatyti gebėjimo suprasti savo 
veiksmų reikšmę ir juos valdyti konkrečioje gyvenimo srityje 
vertinimo kriterijus.

Darbo objektas ir metodai
Šiam darbui buvo panaudoti nuo 2016 metų iki 2018 

m. liepos 1 d., tai yra 2,5 metų Nepriklausomoje teismo 
psichiatrijos tarnyboje atliktų ambulatorinių ekspertizių 
aktai (forma Nr. 192/a) (N=171), kuomet ekspertizės metu 
asmenims buvo diagnozuoti šizofreninio spektro sutrikimai 
ir šiems asmenims buvo rekomenduota apriboti veiksnumą 
pagal gyvenimo sritis. Informacijos atranka atlikta pagal šio 
darbo autorių sudarytą specialųjį klausimyną.

Statistinė duomenų analizė (pateikti absoliutūs ir procen-
tiniai dažniai) atlikta naudojant statistinės analizės SPSS pro-
graminį paketą. Statistiškai reikšminga laikėme p – reikšmę 
< 0,05.

Tyrimo rezultatai ir aptarimas
Buvo išanalizuoti N=826 (100%) teismo psichiatrijos 

ekspertizės aktai bei ekspertiniai sprendimai, kuomet eks-
pertizės metu teismui buvo rekomenduota šiuos asmenis 
pripažinti veiksniais, ribotai veiksniais ar neveiksniais tam 
tikrose gyvenimo srityse. 

2016-01-01 – 2018-07-01, atliekant teismo psichiatri-
jos ekspertizę civiliniame procese, iš 826 atvejų 49 proc. 
(N=400) asmenų buvo diagnozuoti organiniai ir simptominiai 
psichikos sutrikimai,  antrą pagal dydį grupę sudarė asmenys, 
turintys įvairaus lygio protinį atsilikimą – 29 proc. (N=242), 
o 21 proc. (N=171) atvejų –  šizofrenijos spektro sutrikimai, 
iš jų:  96 proc. (N=168) sudarė šizofreniją turintys asmenys, 
2 proc. (N=4 ) – šizoafektinį sutrikimą ir ~ 2 % (N=3) – ši-
zotipinį sutrikimą. 

Taigi, mūsų tyrimo objektas buvo 171 (100 proc.) šizof-
renijos spektro sutrikimais sergantis asmuo, iš jų 63 proc. 

(N=108) tiriamųjų, kurie iki 2016 metų buvo pripažinti ne-
veiksniais, o šiuo metu buvo atliekama ankstesnio teismo 
sprendimo peržiūra.

Tyrimo metu atlikta statistinė analizė suteikė galimybę 
sudaryti šios diagnostinės grupės asmenų socialinę charak-
teristiką, kuri parodė: 

Iš 171 (100%) šizofrenijos spektro sutrikimus turinčių 
asmenų 37 proc. (N=64)  asmenų teismo sprendimu buvo 
paskirta institucinė globa.

Darbingumo lygis buvo įvertintas tik 51 proc. (N=87) 
asmenų, iš jų:

- iki 35 proc. netektas darbingumas buvo nustatytas 23 
proc. (N=20)  asmenų,

- iki 65 proc. netektas darbingumas nustatytas 30 proc. 
(N=26)  asmenų,

- iki 85 proc. netektas darbingumas nustatytas 45 proc. 
(N=39)  asmenų,

- iki 100 proc. netektas darbingumas nustatytas tik 2 
proc. (N=2)  asmenų. 

3. Nuolatinis specialusis slaugos poreikis dėl psichikos 
sveikatos buvo nustatytas tik 16 proc. (N=28) asmenų bei 
nuolatinis specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis – tik 12 
proc. (N=21)  asmenų.

Analizuojant tiriamųjų gydymą ambulatorinėse ar sta-
cionarinėse psichiatrijos įstaigose nustatyta, kad 68 proc. 
(N=117)  asmenų buvo nuolat taikytas aktyvus gydymas 
psichotropiniais medikamentais, tačiau teismo psichiatrijos 
ekspertizės metu 74 proc. (N=126) tiriamųjų buvo kons-
tatuota aktyvi psichopatologija, tai yra įvairaus pobūdžio 
kliedėjimo idėjos ir/ar haliucinacijos. Be to, 70 proc. (N=119) 
asmenų stebėta ryški šizofrenijos pobūdžio negatyvi simpto-
matika, tai yra defektas mąstymo, emocijų ir valios sferose 
bei menkas socialinių ryšių palaikymas.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 37 proc. (N=64) asmenų, 
kuriems teismo sprendimu buvo paskirta institucinė globa, 
reikšmingai skyrėsi praktiškai visuose parametruose nuo 
63 proc. (N=107) asmenų, gyvenančių bendruomenėje ar 
prižiūrimų artimųjų:

- teismo sprendimo peržiūra buvo inicijuota ar atlikta 
daugiausia socialinių namų globotiniams (87 proc.) ir tik 13 
proc. peržiūra buvo atlikta gyvenantiems artimųjų priežiūroje 
ar bendruomenėje; 

- iš viso darbingumo lygis buvo įvertintas 83 proc. as-
menų, kuriems paskirta institucinė globa, o tik 9 proc. as-
menų, gyvenantiems bendruomenėje; 

- nuolatinis specialusis ar priežiūros (pagalbos) poreikis 
dėl psichikos sveikatos globos namų gyventojams buvo įver-
tintas 81 proc. asmenų, o kitoje grupėje – tik 6 proc. asmenų.

Praktiškai visiems institucinę globą turintiems asmenims 
pagal poreikius buvo taikytas gydymas psichotropiniais me-
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dikamentais, o gyvenantiems bendruomenėje – tik 
21 proc. asmenų. Dėl šių priežasčių teismo psichi-
atrinės ekspertizės metu buvo stebimas akivaizdus 
psichikos būsenų skirtumas. Turintiems institucinę 
globą aktyvi psichopatologija buvo nustatyta 26 
proc. asmenų, o gyvenantiems bendruomenėje – 
net 74 proc. asmenų. Ryški šizofrenijos pobūdžio 
negatyvi simptomatika pasiskirstė beveik panašiai: 
47 proc. asmenų, turinčių institucinę globą ir 53 
proc. asmenų gyvenančių bendruomenėje. 

Pažymėtina tai, kad atlikdami ekspertizes as-
menims, turintiems institucinę globą, susiduriame 
su gan dideliu jų artimųjų pasipriešinimu, kai reko-
menduojame teismui pripažinti tiriamuosius veiks-
niais ar ribotai veiksniais. Buvo atvejų, kai viešai, 
tai yra teismo posėdžio metu, ekspertams buvo 
grasinama susidorojimu, kreipiantis į Sveikatos 
apsaugos ministeriją, į Seimą, į žiniasklaidą. To 
priežastimi yra tai, kad paprastai šizofrenija ser-
gančiųjų asmenų artimieji nenori, kad jie grįžtų iš 
globos įstaigų gyventi namo, o atstačius veiksnumą 
tokia galimybė jiems realiai atsiranda.  Reikia 
pažymėti, kad mūsų praktikoje teisėjai nei karto 
nepasidavė artimųjų spaudimui ir priiminėjo spren-
dimus tiriamųjų naudai, remdamiesi ekspertine 
išvada. Atliekant ekspertizes šizofrenija sergan-
tiems asmenims, gyvenantiems bendruomenėje, 
nustatyta, kad net 87 proc. asmenų šeimos narių 
praktiškai buvo palikti „likimo valiai“, tai yra  arti-
mieji su jais nepalaikydavo net formalių kontaktų, 
jiems nepadėdavo ir visiškai jais nesirūpindavo, 
praktiškai užmiršdavo apie jų egzistavimą. Dėl 
tokių asmenų veiksnumo apribojimo paprastai 
kreipiasi prokuratūra, socialinės tarnybos ar ša-
lia jų gyvenantys kaimynai. Teismas turi nemažai 
sunkumų parenkant tokiems asmenims globėjus, 
nes paprastai artimieji atsisako juos globoti, o jie 
patys kategoriškai atsisako institucinės globos, 
todėl teismo psichiatrams ekspertams tenka spręsti 
klausimą dėl šių asmenų gebėjimo suprasti savo 
veiksmų esmę ir juos valdyti pasirenkant gyve-
namąją vietą, ir tuomet turime didžiulį tiriamųjų 
nepasitenkinimą.

Šiame darbe taip pat buvo atlikta socialinių dar-
buotojų įvertinimo rezultatų dėl asmens gebėjimo 
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendi-
mus įvairiose gyvenimo srityse ir Nepriklausomos 
teismo psichiatrijos tarnybos ekspertų sprendimų 
palyginamoji analizė, kurios metu buvo nusta-
tytas ryškus išvadų nesutapimas (1-3 lentelės). 

Buvo atkreiptas dėmesys į socialinių darbuotojų teismui pateiktų 
išvadų argumentaciją, kuomet nustatyta gan abejotina šių išvadų mo-
tyvacija (pvz.: tiriamasis geba iš dalies savarankiškai, naudodamasis 
pagalba, pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savi-
tvarkos srityje, nes skiria dieną nuo nakties; tiriamasis geba iš dalies 
savarankiškai, naudodamasis pagalba, pasirūpinti savimi ir priimti 
kasdienius sprendimus sveikatos srityje, nes orientuojasi kieme; ti-
riamasis geba savarankiškai pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius 
sprendimus dalyvaujant ūkinėje komercinėje veikloje, nes tikėtina, 
kad jis supranta, kas yra ūkinė komercinė veikla, yra garbaus amžiaus 
ir turi fizinių sveikatos negalavimų, kurie riboja jo savarankiškumą, 
tikėtina, kad dėl amžiaus ir sveikatos problemų jis jau nebeužsiims 
ūkine komercine veikla, jeigu ir turėtų tokią teisę; tiriamasis geba 

Asmens gebėjimas pasirūpinti savimi 
ir priimti kasdienius sprendimus

Socialinių dar-
buotojų išvados 

(N=171 – 100 
proc.)

Eksperti-
nės išvados 

(N=171 – 100 
proc.)

Geba pasirūpinti savimi ir priimti kas-
dienius sprendimus visose turtinių ir 
asmeninių neturtinių santykių srityse

6 proc. 2 proc.

Geba iš dalies savarankiškai, naudo-
damiesi pagalba, pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienius sprendimus visose 
turtinių ir asmeninių neturtinių santykių 
srityse

13 proc. 3 proc.

Visiškai negeba pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienių sprendimų visose tur-
tinių ir asmeninių neturtinių santykių 
srityse

56 proc. 46 proc.

Asmens gebėjimas pasirūpinti savimi 
ir priimti kasdienius sprendimus

Socialinių dar-
buotojų išvados

(N=171 – 100 
proc.)

Ekspertinės 
išvados

(N=171 – 100 
proc.)

Geba pasirūpinti savimi ir priimti kas-
dienius sprendimus visose turtinių san-
tykių srityse

64 proc. 36 proc.

Geba iš dalies savarankiškai, naudo-
damiesi pagalba, pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienius sprendimus visose 
turtinių santykių srityse

68 proc. 45 proc.

Visiškai negeba pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienių sprendimų visose 
turtinių santykių srityse

48 proc. 75 proc.

1 lentelė.  Socialinių darbuotojų ir ekspertinės išvados dėl asmens gebėjimo 
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus turtinių ir asmeninių ne-
turtinių santykių srityse (p<0,05, lyginant socialinių darbuotojų ir ekspertų 
išvadas).

2 lentelė.  Socialinių darbuotojų ir ekspertinės išvados dėl asmens gebėjimo 
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus turtinių santykių srityse 
(p<0,05, lyginant socialinių darbuotojų ir ekspertų išvadas).
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savarankiškai pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, t. 
y. būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos, 
priimant sprendimus, nes garbus amžius ir fizinės sveikatos negala-
vimai galėtų būti kompensuojami socialinėmis paslaugomis).   

Priimant ekspertinį sprendimą dėl veiksnumo/neveiksnumo tam 
tikrose gyvenimo srityse itin sudėtinga būna „pasverti“ šizofreninio 
spektro sutrikimą turinčio asmens gebėjimą iš dalies suprasti savo 
veiksmų esmę ir juos valdyti tam tikrose srityse. Pagrindiniu argu-
mentu priimant tokį sprendimą yra asmens gebėjimas ir motyvacija 
priimti pagalbą. Jei asmuo, atsižvelgiant į jo psichikos būklę, priima 
pagalbą, turi tam motyvaciją ir teikiama pagalba tam tikrose srityse 
kompensuos dėl psichikos sutrikimo prarastus jo gebėjimus pasirūpinti 
savimi ir priimti kasdienius sprendimus, tokiais atvejais daroma išvada, 
kad asmuo iš dalies savarankiškai gali priimti sprendimus tam tikrose 
srityse su pagalba, sudarant sutartį su pilnamečiu fiziniu asmeniu, 
kuriuo jis pasitiki. O nesudarant tokios sutarties, tai yra neturint tokio 
asmens, yra teikiamos socialinės paslaugos, kuomet teismo pripažintas 
ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmuo asmeniškai atsako pagal 
savo sutarties ir ne sutarties prievoles.

Esant skirtingoms ekspertų ir socialinių darbuotojų nuomonėms, 
itin apsunkinamas teismo sprendimo priėmimas tokių asmenų at-
žvilgiu. Pažymėtina tai, kad visais minėtais atvejais, teismas priėmė 
sprendimą, vadovaudamasis teismo psichiatrijos ekspertizės išvadomis.

Asmens veiksnumo apribojimo procese ne mažiau reikšmingą 
darbą atlieka Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri 
sudaroma iš 5 narių, atstovaujančių savivaldybės globos ir rūpybos 
institucijoms, gydytojo psichiatro, žmogaus teisių apsaugos srityje 
veikiančio atstovo ir socialinio darbuotojo. Pagrindinė šios komisijos 
užduotis yra neveiksnaus tam tikroje gyvenimo srityje asmens būklės 
peržiūra ir sprendimo priėmimas dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl 
teismo sprendimo peržiūrėjimo. Pažymėtina, kad ši komisija savo vei-
kloje turi vadovautis nešališkumu, nepriklausomumu, kuo mažesnio as-

mens veiksnumo ribojimo ir pagrįstumo principais 
[7]. Atlikome keletą ekspertizių (7 atvejai) šizofre-
nijos spektro sutrikimų turintiems asmenims, ku-
riems minėta komisija pateikė teismui išvadas, kad 
jų atžvilgiu skirti teismo psichiatrijos ekspertizę 
netikslinga, nes dėl turimo psichikos sutrikimo jie 
lieka visiškai negalintys suprasti savo veiksmų es-
mės ir jų valdyti visose gyvenimo srityse. Teismas, 
neatsižvelgdamas į šias rekomendacijas, vis dėlto 
paskyrė šiems asmenims teismo psichiatrijos eks-
pertizes. Buvome nemaloniai nustebinti komisijos 
išvadų pagrįstumu,  nes visiems šiems asmenims, 
atlikus ekspertinį tyrimą, rekomendavome teismui 
pripažinti juos tik ribotai veiksniais, o kai kuriose 
gyvenimo srityse ir pripažinti veiksniais. Savaime 
kyla klausimas, o kaip gi tie, šizofrenijos spektro 
sutrikimus turintys asmenys, dėl kurių teismas 
besąlygiškai priėmė Neveiksnių asmenų būklės 
peržiūrėjimo komisijos rekomendacijas dėl teismo 
psichiatrijos ekspertizės atlikimo netikslingumo ir 
atlikdami teismo funkciją, nusprendė palikti juos 
neveiksniais visose gyvenimo srityse.

Išvados
1. Priimant ekspertinį sprendimą dėl asmens 

gebėjimo suprasti savo veiksmų esmę ir juos val-
dyti įvairiose gyvenimo srityse asmenų, turinčių 
šizofrenijos spektro sutrikimų atžvilgiu, pagrindi-
niu vertinimo kriterijumi buvo klinikinis kriterijus, 
tai yra aktyvios psichopatologijos intensyvumo, 
sutrikimo eigos, gydymo efektyvumo, kritinių 
gebėjimų savo psichikos sveikatos atžvilgiu ver-
tinimas bei socialinės adaptacijos lygis. 

2. Tokiais atvejais, kai psichopatologija mažai 
išryškėjusi, labai svarbu remtis klinikinio vaizdo 
dinamika bei esama socialine adaptacija. 

3. Apribojant asmens veiksnumą, metodiškai 
svarbu remtis tuo, kad kiekviena gyvenimo situ-
acija kelia savo reikalavimus socialiai priimtinam 
elgesiui, todėl kiekvienos ekspertų išvados pritai-
kymas turi būti integralus, atsižvelgiant į sociali-
nio elgesio rizikos veiksnių prioritetus.

4. Net ryškius šizofrenijos spektro sutrikimus 
turintiems asmenims nėra būdingas totalinis so-
cialinio elgesio sutrikimas, daugelis jų kasdienių 
veiksmų yra socialiai teisingi, todėl ekspertinėje 
praktikoje didelę reikšmę įgauna racionalumo 
principas, kuomet ekspertai neabsolitizuoja ne-
veiksnumo medicininio kriterijaus ir ekspertinius 
sprendimus priima atsižvelgdami į tai, kokias gy-

Asmens gebėjimas pasirūpinti sa-
vimi ir priimti kasdienius sprendi-
mus

Socialinių dar-
buotojų išvados 

(N=171 – 100 
proc.)

Ekspertinės 
išvados 

(N=171 – 
100 proc.)

Geba pasirūpinti savimi ir priimti kas-
dienius sprendimus visose asmeninių 
neturtinių santykių srityse

58 proc. 32 proc.

Geba iš dalies savarankiškai, naudo-
damiesi pagalba, pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienius sprendimus visose 
asmeninių neturtinių santykių srityse

52 proc. 78 proc.

Visiškai negeba pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienių sprendimų visose 
asmeninių neturtinių santykių srityse

53 proc. 37 proc.

3 lentelė.  Socialinių darbuotojų ir ekspertinės išvados dėl asmens gebėjimo 
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus asmeninių neturtinių 
santykių srityse (p<0,05, lyginant socialinių darbuotojų ir ekspertų išvadas).
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venimo sąlygas turi tiriamasis, ar jam taikytos medicinos ir 
adaptacijos priemonės yra efektyvios ir ar šios priemonės 
padeda asmeniui adaptuotis visuomenėje.

5. Kaip rodo praktika, vertinant asmens savarankiškumą 
įvairiose gyvenimo srityse, pasitaiko atvejų, kai nesutampa 
socialinių darbuotojų ir teismo psichiatrų ekspertų išvados, 
todėl teismas neretai turi sunkumų sprendžiant asmens veiks-
numo apribojimo klausimus tam tikrose srityse. Manytina, 
kad tokios kolizijos priežastis yra nepakankama socialinių 
darbuotojų patirtis šiais klausimais bei psichiatrijos žinių 
stygius. 

6. Atsižvelgiant į šio tyrimo rezultatus, galima teigti, 
kad šizofrenijos spektro sutrikimų turintiems asmenims 
institucinė globa turi žymiai daugiau teigiamos įtakos užti-
krinant šių asmenų psichikos sveikatos stabilumą, gydymo 
tęstinumą, buitines ir socialines garantijas bei jų adaptaciją 
kasdieniniame gyvenime, palyginus su psichikos sveikata 
ir gyvenimo kokybe asmenų, gyvenančių savarankiškai. 
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LIMITATION OF LEGAL CAPACITY OF 
INDIVIDUALS WITH SCHIZOPHRENIA SPECTRUM 

DISORDERS
J. Daškevičienė, K. Daškevičius, G. Navickaitė

Key words: forensic psychiatric examination in civil cases, 
declaration of legal incapacity in natural persons, limitation of le-
gal capacity.

Summary
Legal capacity is the most important element of a legal perso-

nality, related to the person‘s ability to perform certain actions. All 
people, including those with mental disorders, participate in civil 
legal relations, therefore, forensic psychiatric expertise is crucial 
in the civil process as experts assess the person‘s social functio-
ning and actual real-life adaptation. In 2016 amendments to the Ci-
vil Code of the Republic of Lithuania regarding the recognition of 
a natural person as legally incapacitated to a specific degree ente-
red into force. Subsequently, all cases and court rulings where a 
person was declared to be legally incapacitated prior to the 2016 
the amendments were decided to be reviewed and new legal capa-
city limitations to a specific degree set for persons with mental di-
sorders. The aim of our work was to evaluate the mental health of 
persons with schizophrenia spectrum disorders for whom the ci-
vil process was started to limit their legal capacity or review pre-
vious court rulings, and to distinguish the main criteria for asses-
sing such person‘s ability to understand the meaning of actions and 
controlling their actions in particular areas of life. It has been de-
termined that the main evaluation criterion is clinical, which com-
prises of assessment of the intensity of the active psychopatho-
logy, course of the disorder, treatment effectiveness, critical ability 
to assess one‘s mental health and level of social adaptation. The 
study also found that institutional care for people with schizophre-
nia spectrum disorders has a much more positive effect on sustai-
ning the stability their mental health, the continuity of treatment, 
domestic and social guarantees as well as their adaptation in their 
everyday life, as compared to mental health and quality of life of 
people with schizophrenia spectrum disorders living by themsel-
ves. When deciding on the person‘s ability to partly understand 
the essence of their actions and to manage them, the person‘s abi-
lity and motivation to receive help was a key determinant for this 
diagnostic group of individuals. In conducting this type of expert 
examination, forensic psychiatry experts must follow the provi-
sion on the preservation of the person‘s maximum legal capacity.
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Santrauka 
Alkoholio vartojimas – opi visuomenės sveikatos, 
ekonominė ir socialinė problema. Šiame straipsnyje 
siekiama atskleisti psichikos ir elgesio sutrikimų var-
tojant alkoholį ryšį su mėginimu žudytis ar tokio po-
elgio grėsme bei ambulatorinių psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų naudojimusi. Analizuota medici-
ninė dokumentacija pacientų, kurie kreipėsi į Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto ligoninės  Kauno 
klinikų (LSMUL Kauno klinikos) skubios pagalbos 
skyrių (SPS) ir buvo konsultuoti gydytojo psichiatro. 
Rezultatai. Nustatyta, kad psichikos ir elgesio sutri-
kimai vartojant alkoholį diagnozuoti kas septintam 
gydytojo psichiatro skubios pagalbos skyriuje kon-
sultuotam pacientui, reikšmingai dažniau vyrams ir 
amžiumi reikšmingai jaunesniems nei moterys. Kas 
antram tiriamajam, kuriam diagnozuoti psichikos ir 
elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, buvo reikalinga 
skubi psichiatro pagalba dėl mėginimo žudytis ar to-
kio poelgio grėsmės: vyrams reikšmingai dažniau 
nei moterims dėl mėginimo žudytis ar tokio poel-
gio grėsmės bei ūmios psichozės. Tiriamųjų amžiaus 
vidurkis buvo 39,91 metai, ir vyrai amžiumi buvo 
reikšmingai jaunesni nei moterys. Daugiau nei pusė 
visų tiriamųjų gyvenimo eigoje naudojosi ambulato-
rinėmis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir buvo konsultuoti gydytojo psichiatro bei vartojo 
psichotropinius vaistus nepriklausomai nuo lyties.

Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, dėl 

alkoholio poveikio visame pasaulyje kasmet netenkama 3,3 
mln. žmonių gyvybių [1]. Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2016 metais kiekvienam 15 metų amžiaus ir 
vyresniam gyventojui teko 13,2 litrų gryno alkoholio [2], 
tačiau realus suvartojimas gali būti didesnis, nes, PSO skai-
čiavimais, neapskaitytas alkoholis pasaulyje sudaro beveik 
ketvirtadalį viso suvartojamo alkoholio [1]. 

Nustatyta, kad su alkoholio vartojimu siejamas sergamu-
mas ir ligotumas tarp Lietuvos gyventojų 2010-2016 metais 
didėjo (2016 m., palyginus su 2010 m., naujai susirgusių 
asmenų buvo 5,8 karto daugiau). Didžiausias sergamumas 
buvo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį [3]. 
Su alkoholio vartojimu susijusių ligų grupei priklauso ir 
išorinės mirties priežastys, tokios kaip nelaimingi atsitikimai 
keliuose, paskendimai, savižudybės ir kt. Vyrų mirčių dėl 
išorinių priežasčių, kurios siejamos su alkoholio vartojimu, 
užregistruota tris kartus daugiau nei moterų. Tarp išorinių 
mirties priežasčių, sietinų su alkoholio vartojimu, dominuoja 
tyčiniai susižalojimai: dėl savižudybių vartojant alkoholį per 
2016 metus mirė 653 asmenys [3]. Literatūros duomenimis, 
87,3 proc. nusižudžiusių asmenų nustatyti psichikos ir el-
gesio sutrikimai, tarp kurių dažniausiai nustatyti nuotaikos 
(afektiniai) sutrikimai bei psichikos ir elgesio sutrikimai 
vartojant alkoholį [4]. 

M. Hufordas galimą alkoholio vartojimo ir savižudybės 
rizikos santykį apibūdino dviem aspektais: priklausomybė 
nuo alkoholio, ją lydinti komorbidinė psichopatologija ir 
neigiami gyvenimo įvykiai veikia kaip distaliniai savižudy-
bės rizikos faktoriai, o ūmus apsinuodijimas alkoholiu, kaip 
proksimalinis rizikos veiksnys, transformuoja savižudybės 
potencialą į veiksmą [5].

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ VARTOJANT ALKOHOLĮ 
RYŠYS SU MĖGINIMU ŽUDYTIS AR TOKIO POELGIO GRĖSME BEI 

AMBULATORINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
NAUDOJIMUSI

Rūta Strockytė1, Eglė Šepetauskienė2, Virginija Adomaitienė1

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika, 
2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Informacinių technologijų centras
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SPS dažnai yra pirmoji vieta, kurioje suteikiamos psi-
chikos sveikatos priežiūros paslaugos ir skubi medicinos 
pagalba mėginusiems nusižudyti ar patyrusiems tokio poelgio 
grėsmę [6]. Šiame tyrime analizavome LSMUL Kauno kli-
nikų SPS gydytojo psichiatro konsultuotų pacientų medici-
ninę dokumentaciją tikslu  nustatyti bei įvertinti diagnozuotų 
psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį ryšį su mė-
ginimu žudytis ar tokio poelgio grėsme bei su ambulatorinių 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugų naudojimusi.  

Darbo tikslas: nustatyti ir įvertinti skubios pagalbos 
skyriuje gydytojo psichiatro diagnozuotų  psichikos ir elgesio 
sutrikimų vartojant alkoholį ryšį su mėginimu žudytis ar 
tokio poelgio grėsme bei ambulatorinių psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų naudojimusi.

Tyrimo metodika
Atlikta retrospektyvinė gydytojo psichiatro SPS konsul-

tuotų pacientų, kuriems buvo nustatytas mėginimas žudytis 
ar tokio poelgio grėsmė, medicininės dokumentacijos ana-
lizė. Tiriamąją grupę sudarė ≥ 18 metų amžiaus tiriamieji, 
kurie kreipėsi į LSMUL Kauno klinikų SPS 2016.01.01 
– 2016.12.31 dienomis. Atrinkti pacientai, kuriems pagal 
TLK-10-AM klasifikaciją buvo diagnozuoti psichikos ir 
elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Tyrimo rezultatai ap-
doroti naudojant aprašomosios statistinės analizės metodus, 
taikant statistinės duomenų analizės programą SPSS 20.0. 
bei EXCEL programą. Ryšys tarp požymių reikšmių laikytas 
statistiškai reikšmingu, kai apskaičiuotoji p reikšmė buvo 
mažesnė už pasirinktąjį reikšmingumo lygmenį α =0,05. 
Rezultatai pateikiami diagramose ir lentelėse.

Tyrimo rezultatai
Nustatyta, kad per minėtą laikotarpį LSMUL Kauno 

klinikų SPS gydytojas psichiatras budinčio gydytojo nu-
kreipimu konsultavo 3161 pacientą. Nustatyta, kad 15 proc. 
(471/3161) visų gydytojo psichiatro SPS konsultuotų paci-
entų sudarė sergantys psichikos ir elgesio sutrikimais var-
tojant alkoholį. Taigi, galima teigti, jog kas 7-am gydytojo 
psichiatro konsultuotam pacientui diagnozuoti psichikos ir 
elgesio sutrikimai vartojant alkoholį (1 lentelė). 

Nustatyta, kad vyrų, kuriems diagnozuoti psichikos 
ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, buvo 69,6 proc. 
(328/471). Taigi, galime daryti išvadą, kad vyrams psichikos 
ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį diagnozuoti reikšmin-
gai dažniau nei moterims (2 lentelė).

Nustatyta, kad bendras visų tiriamųjų, kuriems diagno-
zuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, am-
žiaus vidurkis  41,37 metai. Vyrų amžiaus vidurkis - 40,5 
metų, jų amžius svyravo nuo 18 iki 78 metų, moterų amžiaus 
vidurkis - 43,26 metai, jų amžius svyravo nuo 18 iki 86 metų. 

Taigi, galime daryti išvadą, kad vyrai, kuriems diagnozuoti 
psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, buvo reikš-
mingai jaunesni (3 lentelė).

Nustatyta, kad daugiau  nei pusei visų tiriamųjų (59,45 
proc.; 280/471), kuriems buvo diagnozuoti psichikos ir el-
gesio sutrikimai vartojant alkoholį, buvo reikalinga skubi 
psichiatrinė pagalba: 58,93 proc. (165/280) dėl mėginimo 
žudytis ar tokio poelgio grėsmės, 20,0 proc. (56/280) dėl 
sunkios abstinencijos, 13,22 proc. (37/280) dėl ūmios psi-
chozės, 7,85 proc. (22/280) dėl ryškaus psichomotorinio su-
jaudinimo. Galime teigti, kad beveik kas antram tiriamajam, 
kuriam diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant 
alkoholį, buvo reikalinga skubi psichiatro pagalba dėl mėgi-
nimo žudytis ar tokio poelgio grėsmės (4 lentelė). 

Tiriamieji pagal lytį n Proc. p
Vyrai 328 69,6 <0,001
Moterys 143 30,4
Iš viso 471 100

Diagnostinė grupė n Proc.
F00 organiniai psichikos sutrikimai 1492 47,2
F10 psichikos sutrikimai vartojant alkoholį 471 14,9
F20 kliedesiniai sutrikimai 311 9,8
F30 afektiniai sutrikimai 186 5,9
F40 neuroziniai sutrikimai 406 12,8
F50 elgesio sindromai 33 1,0
F60 asmenybės sutrikimai 26 0,8
F70 protinis atsilikimas 38 1,2
F80 psichologinės raidos sutrikimai 2 0,1
F90 emocijų sutrikimai 12 0,4
Nepatikslinti sutrikimai 184 5,8
Iš viso 3161 100

Tiriamieji Amžiaus 
vidurkis 
(metais)

 SD Min - Max p

Vyrai 40,54                      12,69                   18 - 78 0,035

Moterys 43,26                       13,20                   18 - 86

Iš viso 41,37  12,89 18 - 86

1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal diagnostines grupes 
(TLK-10-AM).

2 lentelė. Diagnozuotų psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 
alkoholį ryšys su tiriamųjų lytimi.

3 lentelė. Diagnozuotų psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 
alkoholį ryšys su tiriamųjų amžiumi.
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Taip pat nustatyta, kad vyrams, kuriems diagnozuoti 
psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, reikšmin-
gai dažniau nei moterims buvo nustatytas skubios pagalbos 
poreikis dėl mėginimo žudytis ar išsakomos tokio poelgio 
grėsmės (61,0 proc. vs 39,0 proc.) bei ūmios psichozės (87,0 
proc. vs 13,0 proc., 5 lentelė)

Nustatyta, kad tiriamųjų, kuriems diagnozuoti psichikos 
ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo ir skubi psichia-
trinė pagalba dėl mėginimo žudytis ar tokio poelgio grėsmės, 
amžiaus vidurkis 39,91 metai, o vyrai amžiumi reikšmingai 
jaunesni nei moterys (32,28 m. vs 42,42 m., 6 lentelė).

Nustatyta, kad daugiau nei pusė visų tiriamųjų, kuriems 
SPS diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant 
alkoholį, gyvenimo eigoje naudojosi ambulatorinėmis psi-
chikos sveikatos priežiūros paslaugomis ir buvo konsultuoti 
gydytojo psichiatro (55,0 proc. vs  45,0 proc.), iš jų 67,57 
proc. buvo vyrai. 

Nustatėme, kad daugiau nei pusė visų tiriamųjų, kuriems 
SPS diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant 
alkoholį, gyvenimo eigoje vartojo psichotropinius vaistus 
(54,78  vs 45,22 proc.), iš jų 65,89 proc. buvo vyrai. 

Išvados
1. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį dia-

gnozuoti kas septintam gydytojo psichiatro skubios pagalbos 
skyriuje konsultuotam pacientui, reikšmingai dažniau vyrams 
ir amžiumi reikšmingai jaunesniems nei moterys.

2. Kas antram tiriamajam, kuriam diagnozuoti psichikos 
ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, buvo reikalinga skubi 
psichiatrinė pagalba dėl mėginimo žudytis ar tokio poelgio 
grėsmės: vyrams reikšmingai dažniau nei moterims dėl mėgi-
nimo žudytis ar tokio poelgio grėsmės bei ūmios psichozės.

3. Tiriamųjų, kuriems diagnozuoti psichikos ir elgesio 
sutrikimai dėl alkoholio vartojimo ir kuriems buvo reikalinga 
skubi psichiatrinė pagalba dėl mėginimo žudytis ar tokio 
poelgio grėsmės, amžiaus vidurkis buvo 39,91 metai, ir vyrai 
amžiumi buvo reikšmingai jaunesni nei moterys.

4. Daugiau nei pusė visų tiriamųjų, kuriems skubios 
pagalbos skyriuje diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai 
vartojant alkoholį, gyvenimo eigoje naudojosi ambulatori-
nėmis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis ir buvo 
konsultuoti gydytojo psichiatro bei vartojo psichotropinius 
vaistus nepriklausomai nuo lyties.
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Būtinosios psichiatrinės pagalbos indikacijos n Proc.
Mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė 165 58,93
Sunki abstinencijos būklė 56 20,0
Ūmi psichozė 37 13,22
Ryškus psichomotorinis sujaudinimas 22 7,85
Iš viso 280 100

Tiriamieji n Amžiaus 
vidurkis 
(metais)

       SD Min - Max p

Vyrai 100 32,28*                          10,41                 19 - 64 0,019

Moterys 65 42,42                            11,85                  18 - 74

Iš viso 165 39,91       11,14 18 - 74

Būtinosios psichiatrinės 
pagalbos indikacijos

Vyrai
n (proc.)

Moterys
 n (proc.)

Iš viso

Mėginimas nusižudyti ar 
tokio poelgio grėsmė

100* 
(61,0)

65 (39,0) 165 (100,0)

Ūmios psichozės 32** 
(87,0)

5 (22,7) 37 (100,0)

Ryškus psichomotorinis 
sujaudinimas

17 (77,3) 5 (22,7) 22 (100,0)

Sunki abstinencijos būklė 43 (77,0) 13 (23,0) 56 (100,0)
Iš viso 192 88 280

4 lentelė. Skubios psichiatrinės pagalbos poreikis dėl psichikos ir 
elgesio sutrikimų vartojant alkoholį.

5 lentelė. Skubios psichiatrinės pagalbos poreikio dėl psichikos 
ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį ryšys su tiriamųjų lytimi. 
*p=0,002; **p=0,02;

6 lentelė. Mėginimo žudytis ar tokio poelgio grėsmės, sergant psi-
chikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį, ryšys su amžiumi 
ir tiriamųjų lytimi.
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THE CONNECTION BETWEEN MENTAL AND BE-

HAVIORAL DISORDERS IN THE USE OF ALCOHOL 
AND SUICIDE ATTEMPTS OR THE THREAT OF 

SUICIDE AND USAGE OF AMBULATORY MENTAL 
HEALTH CARE SERVICES

R.Strockytė, E.Šepetauskienė, V.Adomaitienė
Key words: mental and behavioral disorders in the use of alco-

hol, urgent psychiatric care, suicide attempts or the threat of sui-
cide, usage of ambulatory mental health care services.

Summary
Alcohol consumption is an acute public health, economic and 

social problem. The purpose of this article is to determine and eva-
luate the relation between mental and behavioral disorders due to 
use of alcohol  and attempting suicide also the use of outpatients 
mental health services. The data was collected by retrospective 
analysis of medical records. Analysis included 3161 patients after  
psychiatrist consultations.  Results. Every seventh patient consul-

ted by psychiatrist was diagnosed as mental and behavioral disor-
ders due to use of alcohol; more frequently  male who were signifi-
cantly younger than female.   Every second diagnosed with mental 
and behavioral disorders due to use of alcohol was evaluated as 
needed emergency psychiatrist care. The male more often needed 
for emergency psychiatrist care because of attempting suicide and 
acute psychosis. The mean age of all suicide attempters diagnosed 
as mental and behavioral disorders due to use of alcohol was 39,91 
year and  male were significantly younger than female. More than 
half of all suicide attempters diagnosed as mental and behavioral 
disorders due to use of alcohol had history of  mental health care 
and using of psychotropic medications.
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Raktažodžiai: socialiniai ekonominiai veiksniai,  gy-
venimo kokybė.

Santrauka 
Su elgesiu ir bendrai su sveikata susijusios gyvenimo 
kokybės tyrimai yra svarbūs ir reikšmingi, nes padeda 
įvertinti sveikatos gerinimo programas bei gydymo 
(pagalbos) metodų efektyvumą. Gyvenimo kokybė 
perteikia ne vien sąlygas, kuriomis gyvena žmonės ir 
paskirsto išteklius, daug svarbesnis tampa subjekty-
vus savo gyvenimo kokybės vertinimas, apimantis fi-
zinę, psichinę sveikatą, jausmus, vertybes, prioritetus.
Objektyvūs socialiniai ir ekonominiai veiksniai yra 
svarbūs ir paveikūs psichikos sutrikimų turinčių as-
menų gyvenimo kokybei, tačiau ne mažiau svarbūs 
yra ir asmens gebėjimas kurti savo gyvenimą, gebėji-
mas realizuoti savo tikslus. Straipsnyje analizuojama 
subjektyvi gyvenimo kokybė – subjektyvi asmens sa-
vivoka apie jo gyvenimo kokybę skirtingose srityse.
Straipsnio tikslas – pristatyti apibendrintus socialinių 
ekonominių veiksnių, turinčių įtakos nepakaltinamų 
asmenų gyvenimo kokybei, tyrimo rezultatus. Gyve-
nimo kokybė tyrime vertinama individo lygmeniu, 
tyrimo metodas – anketinė apklausa, naudojant pri-
taikius Lietuvos statistikos departamento gyvenimo 
kokybės rodiklių rinkinį, Eurostato rekomenduojamus 
gyvenimo kokybės rodiklius bei PSO klausimyną.
Tyrimo rezultatai patvirtino, jog materialinės gyve-
nimo sąlygos, darbas, sveikata ir socialiniai ryšiai 
veikia nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybę. Pa-
stebėta koreliacija tarp sveikatos ir gyvenimo kokybės 
vertinimo – sveikatos būklė ir subjektyvus gyvenimo 
kokybės vertinimas yra susiję, o šių ryšių išvada – 
geresnė psichikos sveikata įtaki nepakaltinamų as-
menų pasitenkinimui gyvenimu, taip pat ir elgesiui.

Įvadas
Su elgesiu ir bendrai su sveikata susijusios gyvenimo 

kokybės tyrimai yra svarbūs ir turi didelę reikšmę, nes pa-
deda įvertinti sveikatos gerinimo programas bei gydymo 
(pagalbos) metodų efektyvumą. 

Psichikos sveikatos gerinimas ir psichikos sutrikimų pro-
filaktika bei gydymas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti ir 
didinti pavienių asmenų, šeimų, darbuotojų ir bendruomenių 
gyvenimo kokybę, gerovę ir darbo našumą. Tai didina vi-
suomenės stiprumą ir stabilumą [7]. 

Remiantis PSO apibrėžimu, gyvenimo kokybė – tai in-
dividualus savo paskirties gyvenime vertinimas kultūros ir 
vertybių sistemos, kurioje individas gyvena, požiūriu, susijęs 
su jo tikslais, viltimis bei interesais. Straipsnyje analizuojama 
subjektyvi gyvenimo kokybė – subjektyvi asmens savivoka 
apie jo gyvenimo kokybę skirtingose srityse. Subjektyvi 
gerovė stipriausiai koreliuoja su sveikata, materialine gerove 
ir dvasine savijauta. 

Subjektyvus pasitenkinimo gyvenimu ir gyvenimo ko-
kybės vertinimo metodas yra puiki alternatyva tradiciniams 
ekonominės politikos efektyvumo matavimams, kurie dau-
geliu atvejų apsiriboja tik makroekonominiais rodikliais. 
Straipsnio tikslas – pristatyti apibendrintus socialinių eko-
nominių veiksnių, turinčių įtakos nepakaltinamų asmenų 
gyvenimo kokybei, tyrimo rezultatus. Atliekant tyrimą, buvo 
taikoma sisteminė apžvalga ir palyginamoji mokslinių šal-
tinių, sociologinių tyrimų duomenų analizė, sintezė ir api-
bendrinimas. Gyvenimo kokybė tyrime vertinama individo 
lygmeniu, tyrimo instrumentas – anketinė apklausa.

B.Kreivinienės ir J.Vaičiulienės tyrimas (2010) parodė, 
kad žmonių su negalia gyvenimo kokybė siejama su jų 
pačių realizavimusi visuomenėje ir galimybėmis socialiai 
dalyvauti, t. y. kaip patys vertina savo galimybes susirasti 
antrąją pusę, būti naudingi visuomenei, dirbti ir gauti už 
tai atlygį, mėgautis turiningu laisvalaikiu. Tuo tarpu pats 
sveikatos sutrikimas vertinamas kaip antrinis veiksnys, kuris 
turi įtakos gyvenimo kokybei. Tyrimas atskleidė, kad tiek 
subjektyviai, tiek objektyviai vertinama gyvenimo kokybė 
siejama su suvokiama visuomenine „norma“. Respondentai 
sutiko, kad žmonės su psichine negalia patiria stresą kasdien 

SOCIALINIAI EKONOMINIAI VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS 
NEPAKALTINAMŲ ASMENŲ GYVENIMO KOKYBEI

Jolanta Navickienė1, Edmundas Vaitiekus2

1VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, 2Baltijos tarptautinė akademija
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įvairiose situacijose [2]. 
Psichikos sveikata yra svarbi visuomenės sveikatos dalis. 

Bloga psichinė sveikata turi didelių ekonominių ir socialinių 
pasekmių tiek asmeniui, tiek visuomenei. Ankstesnių tyrimų 
rezultatai rodo stiprią psichikos sveikatos sąsają su socia-
liniais santykiais, pajamomis, darbo sąlygomis ir kritiniais 
gyvenimo įvykiais. Apskritai asmenys, turintys žemą socia-
linį ir ekonominį statusą, turi blogesnę psichikos sveikatą nei 
asmenys, turintys aukštą socialinį ir ekonominį statusą [6]. 

Geram gyvenimui būtina daugelis prielaidų – finansinė 
gerovė, sveikata, išsilavinimas, socialinė integracija ir kt. 
Neneigiant objektyvių ekonominių ir socialinių veiksnių 
svarbos ir jų įtakos gyvenimo kokybei, svarbiausi veiksniai 
yra individo gebėjimas formuoti savo gyvenimą, atsižvel-
giant į savo poreikius, ir gebėjimas realizuoti savo tikslus [1].

Gyvenimo kokybė yra plati sąvoka, apimanti visus žmo-
gaus gyvenimo aspektus, o su sveikata susijusi gyvenimo 
kokybė nukreipia dėmesį į asmens gyvenimo kokybę, kurią 
veikia liga ir ypač gydymas. Su sveikata susijusi gyvenimo 
kokybė yra atspindys / refleksija to, kaip žmonės suvokia 
ir reaguoja į savo sveikatos būklę ir su sveikata susijusius 
veiksnius, tokius kaip fizinė, funkcinė, emocinė ir psichinė 
gerovė, bei su sveikata tiesiogiai nesusijusius veiksnius, 
tokius kaip darbas, šeima, draugai ir kt. [9].

V.Servetkienė (2012) teigia, kad Lietuvos gyventojų gy-
venimo kokybei įvertinti pasirenkami du tyrimo metodai: 
gyventojų apklausa ir tam tikrų objektyvių kriterijų (sta-
tistinių duomenų, apibūdinančių materialinį apsirūpinimą 
gyvenimo sąlygas, visuomenės sveikatos būklę, sveikatos 
apsaugos sistemą, kultūros lygį ir t.t.) sisteminimas ir lygi-
namoji analizė. Subjektyvūs gyventojų vertinimai padeda 
nustatyti visuomenės vertybių sistemą, poreikius, problemas 
ir sužinoti, kokia subjektyvi gyventojų nuomonė apie atskiras 
gyvenimo kokybės aspektus [8]. 

Pasak G.Vaznonienės (2010), dėmesio sutelkimas į 
skirtingų socialinių grupių subjektyvios gyvenimo koky-
bės ypatybes padeda išryškinti konkrečiai grupei būdingus 
subjektyvios gyvenimo kokybės vertinimo požymius [11]. 
Pastebėta, kad telkiant dėmesį tik į ekonominius gyvenimo 
kokybės komponentus neišsprendžiama socialinių visuo-
menės problemų [1]. 

Per pastarąjį dešimtmetį psichiatrijos pacientų gyvenimo 
kokybės gerinimas tapo populiaria kryptimi. Tyrimai parodė, 
kad dauguma izoliuotų pacientų norėtų neturėti izoliavimo 
patirties. Pacientų apribojimo patirtis gali neigiamai paveikti 
jų gyvenimo kokybę [10]. 

Nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybė ir su ja susiję 
procesai (integracija, reabilitacija, rehospitalizacija) Rokiškio 
psichiatrijos ligoninėje buvo tiriami ir anksčiau. 2012-2017 
metų tyrimų rezultatai parodė, kad respondentų subjektyvi 

gerovė priklauso nuo materialinių, psichinių ir socialinių 
veiksnių, darančių įtaką jų sveikatai. Labiausiai gerovę le-
miantys veiksniai yra susiję su individualiomis savybėmis 
(sveikata, gaunami medikamentai), mikroaplinka (socialiniai 
ryšiai/ aplinka) ir materialinės gerovės komponentais (pa-
jamomis). Materialinė padėtis, darbas, santykiai su šeimos 
nariais, artimaisiais tiesiogiai įtakoja nepakaltinamų asmenų 
rehospitalizaciją. 

Pastebėtas statistiškai patikimas ryšys tarp respondentų 
įvykdytos nusikalstamos veikos ir socialinių ryšių: kuo sun-
kesnė nusikalstama veika - tuo silpnesni socialiniai ryšiai 
bei mažesnė artimos aplinkos pagalba. Rastas ryšys tarp 
subjektyvios fizinės sveikatos ir išsilavinimo: asmenys, tu-
rintys aukštesnį išsilavinimą, pasižymi blogesne subjektyvia 
fizine sveikata. Psichologinė subjektyvi gerovė susijusi su 
asmenų išsilavinimu ir nusikaltimo pobūdžiu: nerimą ir liū-
desį dažniau jaučia sunkesnius nusikaltimus įvykdę asmenys, 
o aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys dažniau jaučia 
dvasinę pusiausvyrą [3-5].

Tyrimo metodika ir rezultatai
Atliekant tyrimą, buvo taikoma sisteminė apžvalga ir 

palyginamoji Lietuvos ir užsienio mokslinių šaltinių, socio-
loginių tyrimų duomenų analizė, sintezė ir apibendrinimas.

Gyvenimo kokybė tyrime vertinama individo lygmeniu, 
tyrimo instrumentas – anketinė apklausa, naudojant pritaiky-
tus Eurostato rekomenduojamus gyvenimo kokybės rodiklius  
bei PSO gyvenimo kokybės klausimyną (WHOQOL-100). 
Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 
25 statistinį paketą.

Remiantis Eurostato rekomendacijomis, siūlomas toks 
gyvenimo kokybės rodiklių rinkinys: 

1. Materialinės gyvenimo sąlygos. 2. Švietimas. 3. Dar-
bas. 4. Sveikata. 5. Socialiniai ryšiai. 6. Ekonominis ir fizinis 
saugumas. 7. Valdymas ir pagrindinės teisės. 8. Gamtos ir 
gyvenamoji aplinka. 9. Bendra gyvenimo patirtis. 

Aštuoni iš šių rodiklių yra susiję su žmonių gebėjimais 
siekti savęs apibrėžtos gerovės pagal savo vertybes ir pri-
oritetus. Paskutinis rodiklis - „bendra gyvenimo patirtis“ 
- yra asmens suvokimas apie gyvenimo kokybę. Tyrimui 
pasirinktos keturios rodiklių grupės – materialinės gyve-
nimo sąlygos, darbas, sveikata ir socialiniai ryšiai. Tyrimas 
buvo vykdomas 2018 m. birželio – rugsėjo mėn. Rokiškio 
psichiatrijos ligoninėje.

Atliekant tyrimą, apklausti 257 ligoninės pacientai, tai 
sudaro 74 proc. visų teismo psichiatrijos pacientų. Dauguma 
respondentų vyrai, jie sudaro 85 proc. visų apklaustųjų. Dau-
guma respondentų yra iš miesto (62 proc.), vidurinio ir že-
mesnio nei vidurinis išsilavinimo (82 proc.), netekėjusios/
nevedę (53 proc.). Apklaustųjų amžius – nuo 20 iki 80 metų, 
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amžiaus vidurkis - 42 metai. 
Iki atvykstant į ligoninę dauguma vienokį ar kitokį darbą 

turėjusių respondentų (71 proc. visų apklaustųjų) nurodė, kad 
yra (buvo) labai patenkinti ir patenkinti darbu (43 proc.) arba 
nei patenkinti, nei nepatenkinti (14 proc.) (1 pav.). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė nedirbu-
sių respondentų (60 proc.) yra labiau nepatenkinti gyvenimu, 
nei patenkinti. Galima daryti prielaidą, kad darbas ir darbo 
turėjimas respondentams yra vienas iš veiksnių, turinčių 
įtakos gyvenimo kokybei. 

24,5 proc. respondentų turi “labai” ir “ypač daug” fi-
nansinių sunkumų. Pinigai “labai” ir “ypač stipriai” kelia 
rūpestį 40 proc. apklaustųjų. 2 pav. duomenys rodo, kaip 
respondentai vertina savo finansinę padėtį – 45 proc. vertina 

prastai ir labai prastai, 30 proc. – vidutiniškai.
Apibendrinant respondentų atsakymus apie finansinę 

situaciją, nustatyta sąsaja tarp apklaustųjų materialinės 
padėties ir jų pasitenkinimo gyvenimu.

Tiriant tarpasmeninių santykių įtaką gyvenimo koky-
bei, nustatyta, kad 46 proc. respondentų patenkinti savo 
asmeniniais santykiais, santykiais su šeima patenkinti 
beveik 52 proc. respondentų, o draugų parama paten-
kinti 38 proc. apklaustųjų. Paramos iš kitų dažniausiai 
negauna 46 proc. respondentų, 49 proc. nurodė, kad 
dažniausiai negali pasikliauti draugais.

Tyrimo rezultatai rodo, kad socialiniai ryšiai yra 
veiksnys, įtakus nepakaltinamų asmenų gyvenimo ko-
kybei. 

Analizuojant tyrimo rezultatus pastebėta koreliacija 
tarp sveikatos ir gyvenimo kokybės vertinimo. Labai 
gerai ir gerai savo sveikatą ir gyvenimo kokybę vertina 
atitinkamai 60 ir 56 procentai respondentų (3 pav.).

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, susijusius su res-
pondentų pasitikėjimu savimi, saugumo jausmu, gy-
venimo prasmės matymu (respondentų vertinimas yra 
“vidutiniškai” ir daugiau), pasitenkinimu ligoninės tei-
kiamomis paslaugomis (jomis tik 18 proc. respondentų 
“nepatenkinti” ir “labai nepatenkinti”), galima daryti 
prielaidą, jog sveikatos būklė ir subjektyvus gyvenimo 
kokybės vertinimas yra susiję, o šių ryšių išvada – ge-
resnė psichikos sveikata įtaki nepakaltinamų asmenų 
pasitenkinimui gyvenimu, tuo pačiu ir elgesiui. 

Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad subjektyvus 
gyvenimo kokybės vertinimas priklauso nuo respon-
dentų gydymosi laiko – besigydantys iki 3 metų savo 
gyvenimo kokybę vertina geriau, nei besigydantys 3 ir 
daugiau metų. Daugiau nei pusė respondentų ligoninėje 
jaučiasi vidutiniškai ir daugiau nei vidutiniškai saugiai. 
Nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybės vertinimas 
aktualus patiems pacientams.

Išvados
1. Tyrimo rezultatai patvirtino, jog materialinės gyve-

nimo sąlygos, darbas, sveikata ir socialiniai ryšiai įtakūs 
nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybei.

2. Nustatyta sąsaja tarp apklaustųjų materialinės pa-
dėties ir jų pasitenkinimu gyvenimu.

3. Analizuojant tyrimo rezultatus, pastebėta korelia-
cija tarp sveikatos ir gyvenimo kokybės vertinimo – svei-
katos būklė ir subjektyvus gyvenimo kokybės vertinimas 
yra susiję, o šių ryšių išvada – geresnė psichikos sveikata 
veikia nepakaltinamų asmenų pasitenkinimą gyvenimu, 
tuo pačiu ir elgesį.

4. Nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybei įtakių 

1 pav. Respondentų pasitenkinimas darbu.

2 pav. Finansinės padėties vertinimas.

3 pav. Sveikatos ir GK vertinimas (proc.).
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socialinių ekonominių veiksnių vertinimas veikia pacientų 
gyvenimo kokybės gerinimą / optimizavimą ilgalaikėje 
teismo psichiatrijos priežiūroje.
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SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE 
QUALITY OF LIFE OF MENTALLY IRRESPONSIBLE 

PERSONS
J. Navickienė, E. Vaitiekus

Key words: socio-economic factors, quality of life.
Summary
The research of the quality of life related to behaviour and ge-

neral health are very important because they have the great impor-
tance as they help to evaluate health promotion programs and the 
effectiveness of treatment (help) methods.

The quality of life reflects not only the conditions in which pe-
ople live and the distribution of resources, but also the subjective 
assessment of the quality of live (which including physical, men-
tal health, feelings, values, priorities) has become more important.

The objective socio-economic factors are important and affect 
the quality of life of people with mental disorders, but not less im-
portant is the ability of a person to develop his life and the ability 
to realize his goals. The article analyzes the subjective quality of 
life the subjective perception of the person about his quality life 
in different areas.

The aim of the article is to present the generalized results of 
the research of socio-economic factors affecting the quality of life 
of irresponsible persons. The quality of life in the research was as-
sessed at the individual level. The method of the research is a qu-
estionnaire survay by using the adapted set of indicators of the qu-
ality of life of the Lithuania Department of Statistics, indicators of 
the quality of life recommended by Eurostat and the questionnaire 
of the World Health Organization.

The results of the research confirmed that the material condi-
tions of life, work, health and social relations affect the quality of 
life of irresponsible persons. Noticed the correlation between the 
assessment of health and quality of life. The state of health and 
the subjective assessment of the quality of life are related, and the 
conclusion of these connections is this:  better mental health inf-
luences the life satisfaction of irresponsible persons and influen-
ces their behaviour at the same times.
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Santrauka
Tikslas. Nustatyti ir įvertinti nerimo ir depresijos 
simptomų ryšį su gydymo režimo laikymusi sergant 
ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu.
Tyrimo metodai. Tiriamieji apklausti naudojantis au-
torių sudarytu sociodemografiniu klausimynu, stan-
dartizuotu gydymosi režimo laikymosi klausimynu 
(angl. Morisky Medication Adherence Scale, san-
trumpa - MMAS-8) ir ligoninės nerimo ir depresijos 
vertinimo skale (angl. Hospital Anxiety and Depres-
sion  Scale, santrumpa - HADS). Statistinė duomenų 
analizė atlikta naudojant SPSS20 ir Microsoft Office 
Excel 2010. Nagrinėjami požymiai vertinti skaičiuo-
jant aritmetinį vidurkį ir standartinį nuokrypį. Tikrinat 
statistines hipotezes, reikšmingumo lygmuo pasirink-
tas kai p lygus 0,05.
Rezultatai. Nustatyta, kad blogai gydymo režimo lai-
kėsi 47,2 proc., vidutiniškai – 31,5 proc., gerai – 21,3 
proc. tiriamųjų, sergančių miokardo infarktu su ST 
segmento pakilimu. Nežymūs nerimo simptomai nu-
statyti 28,4 proc., vidutiniai - 10,2 proc., sunkūs - 1 
proc. tiriamųjų, sergančių miokardo infarktu su ST 
segmento pakilimu, o reikšmingo ryšio tarp gydymo 
režimo laikymosi ir nerimo simptomų raiškos nenu-
statyta. Blogas gydymo režimo laikymasis, sergant 
miokardo infarktu su ST segmento pakilimu, reikš-
mingai susijęs su lengva nerimo simptomų raiška tarp 
nedirbančių/esančių pensijoje tiriamųjų ir moterų. 
Lengvi depresijos simptomai nustatyti 16,2 proc., 
vidutiniai - 2,0 proc., sunkūs - 0,5 proc. tiriamųjų. 
Depresijos simptomai statistiškai reikšmingai susiję 
su gydymo režimo laikymusi. Nustatyta, kad blogai 
gydymo režimo laikėsi lengvus depresijos simpto-

mus patiriantys ≥ 65 metų amžiaus, nedirbantys bei 
aukštesnio išsimokslinimo tiriamieji.  

Įvadas
Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties prie-

žastis visame pasaulyje. Nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
kiekvienais metais miršta 17,7 mln. žmonių, o tai sudaro 
31 proc. visų mirties priežasčių, iš kurių 7,4 mln. dėl iš-
eminės širdies ligos [1]. Miokardo infarktas – miokardo 
funkcijos sutrikimas dėl vainikinių kraujagyslių perfuzijos 
lygio ir miokardo energijos poreikio skirtumų [2]. Ilgalaikė 
išemija, deguonies trūkumas lemia miokardo ląstelių žūtį 
ir širdies nekrozę [3]. Ši liga dažnai nulemia nepalankias 
klinikines baigtis (blogiausia prognozė išgyvenus miokardo 
infarktą su ST segmento pakilimu), stipriai pablogina asmenų 
funkcinę būklę ir bendrą sveikatą [4]. Miokardo infarktas 
su ST segmento pakilimu (STEMI) - negrįžtamas širdies 
raumens dalies pažeidimas ir žuvimas, kuris atsiranda dėl 
širdies kraujotakos pablogėjimo, trombui užkimšus vainikinę 
kraujagyslę. Elektrokardiogramoje matomas ST segmento 
pakilimas [5]. Moksliniuose tyrimuose nustatomas ryšys 
tarp MI sergančių pacientų gydymo režimo nesilaikymo, 
nerimo, depresijos simptomų, kardiologinės ligos raiškos 
[6]. Gydytojo ir paciento bendradarbiavimas gydymo procese 
bei gydytojo paskirtų vaistų vartojimo režimo laikymasis 
yra vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybei [7]. Gydymo režimo laikyma-
sis apibrėžiamas kaip paciento elgesys – vartojant medika-
mentus, laikantis dietos ar keičiant gyvenimo būdą – kuris 
atitinka sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas [8].

Tyrimo tikslas: nustatyti ir įvertinti nerimo ir depresijos 
simptomų ryšį su gydymo režimo laikymusi, sergant ūminiu 
miokardo infarktu su ST segmento pakilimu.

Tyrimo objektas ir metodai
Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RYŠYS SU GYDYMO REŽIMO 
LAIKYMUSI, SERGANT ŪMINIU MIOKARDO INFARKTU

Rugilė Juočytė1, Eglė Šepetauskienė2, Virginija Adomaitienė1

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika,
2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Informacinių technologijų centras
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Kategorija Kintamieji Lytis Iš viso
n (proc.)

P (χ2)

Vyrai
n (proc.)

Moterys
n (proc.)

Amžius <65 m.
≥65 m.

91 (61,5)
57 (38,5)

5 (9,6)
47 (90,4)

96 (48,0)
104 (52,0)

0,0001 
(41,480)

Išsilavinimas
(metais)

≤12 m.
>12 m.

81 (54,7)
67 (45,3)

29 (55,8)
23 (44,2)

110 (55,0)
90 (45,0)

0,897 
(0,017)

Šeiminė 
padėtis

Gyvena poroje
Vienišas (a)

128 (87,1)
19 (12,9)

17 (32,7)
35 (67,3)

145 (72,9)
54 (27,1)

0,0001
(57,455)

Darbingumas Dirba
Pensininkas / nedirba
Pensininkas / dirba

Neįgalus

66 (47,8)
34 (24,6)
10 (7,2)

28 ( 20,3)

4 (8,0)
36 (72,0)

3 (6,0)
7 (14,0)

70 (37,2)
70 (37,2)
13 (6,9)
35 (18,6)

0,0001 
(38,608)

Mėnesio 
pajamos

<380, eur.
381-760, eur.
761-1000, eur.

>1000, eur.
Pajamų negauna

70 (47,3)
48 (32,4)
12 (8,1)
10 (6,8)
8 (5,4)

42 (80,8)
6 (11,5)
1 (1,9)
0 (0,0)
3 (5,8)

112 (56,0)
54 (27,0)
13 (6,5)
10 (5,0)
11 (5,5)

0,001 
(19,708)

Gyvenamoji 
vieta

Miestas
Kaimas

97 (65,5)
51 (34,5)

37 (71,2)
15 (28,8)

134 (67,0)
66 (33,0)

0,459 
(0,548)

1 lentelė. Tiriamųjų, sergančių miokardo infarktu su ST segmento pakilimu, socio-
demografinės charakteristikos.

Katego-
rija

Kintamieji Gydymo režimo laikymasis Iš viso
n (proc.)

P (χ2)

Blogas
n (proc.)

Vidutinis
n (proc.)

Geras
n (proc.)

Amžius <65 m.
≥65 m.

41 (44,1)
52 (55,9)

29 (46,8)
33 (53,2)

24 (57,1)
18 (42,9)

94 (47,7)
103 

(52,3)

0,366 
(2,009)

Išsilavi-
nimas
(metais)

≤12 m.
>12 m.

52 (55,9)
41 (44,1)

34 (54,8)
28 (45,2)

23 (54,8)
19 (45,2)

109 
(55,3)

88 (44,7)

0,988 
(0,024)

Lytis Vyras
Moteris

71 (76,3)
22 (23,7)

42 (67,7)
20 (32,3)

33 (78,6)
9 (21,4)

146 
(74,1)

51 (25,9)

0,370 
(1,988)

Šeiminė 
padėtis

Gyvena poroje
Vienišas (a)

67 (72,0)
26 (28,0)

46 (75,4)
15 (24,6)

30 (71,4)
12 (28,6)

143 
(73,0)

53 (27,0)

0,871 
(0,275)

Darbin-
gumas

Dirba
Pensininkas ir 

nedirba
Pensininkas ir 

dirba
Neįgalusis

29 (32,2)
36 (40,0)

8 (8,9)
17 (18,9)

0 (0,0)

20 (35,7)
22 (39,3)

2 (3,6)
12 (21,4)

0 (0,0)

20 (50,0)
12 (30,0)

2 (5,0)
6 (15,0)
0 (0,0)

69 (37,1)
70 (37,6)
12 (6,5)
35 (18,8)

0 (0,0)

0,495 
(5,387)

Mėnesio 
pajamos

<380, eur.
381-760, eur.
761-1000, eur.

>1000, eur.
Pajamų 
negauna

52 (55,9)
23 (24,7)

7 (7,5)
5 (5,4)
6 (6,5)

36 (58,1)
15 (24,2)

3 (4,8)
4 (6,5)
4 (6,5)

24 (57,1)
15 (35,7)

2 (4,8)
1 (2,4)
0 (0,0)

112 (56,9)
53 (26,9)
12 (6,1)
10 (5,1)
10 (5,1)

0,677 
(5,730)

Gyvena-
moji vieta

Miestas
Kaimas

59 (63,4)
34 (36,6)

47 (75,8)
15 (24,2)

26 (61,9)
16 (38,1)

132 
(67,0)

65 (33,0)

0,202 
(3,201)

2 lentelė. Gydymo režimo laikymosi sąsajos su sociodemografiniais veiksniais.

ligoninės Kauno klinikų  (LSMUL Kauno kli-
nikos) kardiologijos klinikoje 2017.01.30 iki 
2018.11.20 laikotarpiu.  Standartizuotos an-
ketinės, atsitiktinės atrankos būdu (kas 3-ias 
sergantis STEMI pacientas) buvo apklausti 
200 STEMI sergančių pacientų (TLK-10-AM 
klasifikacijoje diagnozė koduojama I21.0, 
I21.1, I21.2), praėjus ne mažiau kaip trims 
dienoms po patirto miokardo infarkto su ST 
segmento pakilimu. Į tyrimą nebuvo įtraukti 
pacientai, kuriems anamnezėje diagnozuoti 
psichikos ir elgesio sutrikimai. 

Tiriamųjų imties charakteristikoms nusta-
tyti naudotas autorių sudarytas sociodemogra-
finis klausimynas, vertinantis tiriamųjų lytį, 
amžių, šeiminę padėtį, darbingumo lygmenį, 
išsimokslinimą, gaunamas asmenines mėnesio 
pajamas, gyvenamą vietą. 

Tiriamųjų gydymosi režimo laikymasis 
buvo vertinamas MMAS - 8 skale, leidžiančia 
išskirti tris tiriamųjų grupes (geras gydymo 
režimo laikymasis, vidutinis gydymo režimo 
laikymasis ir gydymo režimo nesilaikymas). Į 
pirmus septynis klausimus reikėjo atsakyti tei-
giamai arba neigiamai. Už teigiamą atsakymą 
buvo skiriama 0 balų, o už neigiamą – 1 balas. 
Į aštuntąjį klausimą galima buvo pasirinkti 
tinkantį atsakymą iš 5 variantų: „niekada“ – 4 
balai, „beveik niekada” – 3 balai, „kartais” – 2 
balai, „dažnai“ – 1 balas, „beveik niekada” 
– 0 balų. Aštuntojo klausimo balai padalinti 
iš 4 ir susumuoti su visais surinktais balais. 
Respondentai, surinkę < 6 balus, buvo pri-
skirti blogo gydymo režimo laikymosi grupei, 
surinkę 6 - 7 balus - vidutinio, 8 – balus - gero 
gydymo režimo laikymosi grupei.

Depresijos ir nerimo simptomams vertinti 
naudota ligoninės nerimo ir depresijos skalė 
(HADS), kurią sudaro 14 klausimų. Tai sa-
vęs vertinimo įrankis, sukurtas nustatyti de-
presijos ir nerimo simptomus ir jų sunkumą 
per praėjusią savaitę. Kiekvienas klausimas 
turi keturis atsakymo variantus, atitinkamai 
vertinamus nuo 0 iki 3 balų. Buvo skaičiuo-
jami nerimo subskalėje (HADN) ir depresijos 
subskalėje (HADD) surinkti balai. HADD (2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14 klausimai) ir HADN (1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13 klausimai) subskalių rezultatai 
buvo vertinti vienodai: 0 - 7 balai – vertinta 
kaip norma; 8 - 10 balų – vertinta kaip len-
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gvas sutrikimas; 11 - 14 balų – vertinta kaip vidutinis sutrikimas; 15 - 21 balas – vertinta 
kaip sunkus sutrikimas. 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant kompiuterinės programos statistikos 
paketą SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) ir Microsoft Office Excel 
2010. Gautiems duomenims vertinti reikšmingumo lygmuo pasirinktas 0,05. Analizei 
taikytas susijusių lentelių metodas, o kokybinių požymių tarpusavio priklausomu-

mas vertintas tiksliuoju χ2 (chi 
kvadratas) kriterijumi (mažoms 
imtims) ir asimptotiniu χ2 (chi 
kvadratas) kriterijumi. 

Tyrimo rezultatai
Tyrime dalyvavo 200 tiria-

mųjų, sergančių STEMI, iš kurių 
74 proc. (148/200) buvo vyrai 
(1 lentelė). 

 Nustatyta, kad STEMI 
sergantys vyrai amžiumi buvo 
reikšmingai jaunesni nei mo-
terys (61,5 proc. ir 9,6 proc.), 
o moterys reikšmingai vyres-
nės (90,4 proc. ir 38,5 proc., 
p=0,0001). Sergantys STEMI 
vyrai reikšmingai dažniau gy-
veno poroje (87,1 proc. ir 32,7 
proc.) ir buvo dirbantys (47,8 
proc. ir 8,0 proc., p = 0,0001), 
o moterys reikšmingai dažniau 
buvo vienišos (67,3 proc. ir 12,9 
proc.) ir  nedirbo (72,0 proc. ir 
24,6 proc., p=0,0001). Taip 
pat nustatyta, kad sergančios 
STEMI moterys reikšmingai 
dažniau nei vyrai gavo mini-
malias mėnesio pajamas (80,8 
proc. ir 47,3 proc.), o vyrai 
reikšmingai dažniau iki dviejų 
kartų didesnes mėnesio pajamas 
nei moterys (32,4 proc. ir 11,5 
proc., p = 0,001).

Nenustatyta reikšmingo skir-
tumo tarp lyčių vertinant STEMI 
sergančius tiriamuosius pagal iš-
simokslinimą ir gyvenamą vietą. 

Gydymo režimo laikymosi 
klausimyną teisingai užpildė 197 
(98,5 proc.) STEMI sergantys ti-
riamieji, iš kurių 42 (21,3 proc.) 
nurodė, kad gydymo režimo 
laikosi gerai, 62 (31,5 proc.) – 
vidutiniškai, o 93 (47,2 proc.) – 
blogai. Nenustatyta statistiškai 
reikšmingo ryšio tarp gydymo 
režimo laikymosi  ir STEMI 
sergančių tiriamųjų sociode-
mografinių veiksnių (amžiaus, 

Kategorija Kintamieji Gydymo režimo laikymasis Iš viso
n (proc.)

P (χ2)

Blogas
n (proc.)

Vidutinis
n (proc.)

Geras
n (proc.)

Nerimas Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

50 (53,8)
30 (32,3)
12 (12,9)
1 (1,1)

41 (66,1)
15 (24,2)
5 (8,1)
1 (1,6)

28 (66,7)
11 (26,2)
3 (7,1)
0 (0,0)

119 (60,4)
56 (28,4)
20 (10,2)
2 (1,0)

0,648 (4,215)

Kategorija Kintamieji Nerimas Gydymo režimo laikymasis Iš viso
n (proc.)

P (χ2)

Blogas
n (proc.)

Vidutinis
n (proc.)

Geras
n (proc.)

Lytis Vyras Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

47 (66,2)
18 (25,4)

6 (8,5)
0 (0,0)

26 (61,9)
12 (28,6)

3 (7,1)
1 (2,4)

23 (69,7)
9 (27,3)
1 (3,0)
0 (0)

96 (65,8)
39 (26,7)
10 (6,8)
1 (0,7)

0,713 
(3,732)

Moteris Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

3 (13,6)
12 (54,5)
6 (27,3)
1 (4,5)

15 (75,0)
3 (15,0)
2 (10,0)
0 (0,0)

5 (55,6)
2 (22,2)
2 (22,2)
0 (0,0)

23 (45,1)
17 (33,3)
10 (19,6)

1 (2,0)

0,008 
(17,282)

Darbingu-
mas

Dirba Norma
Lengvas
Vidutinis

20 (69,0)
6 (20,7)
3 (10,3)

15 (75,0)
3 (15,0)
2 (10,0)

14 (70,0)
5 (25,0)
1 (5,0)

49 (71,0)
14 (20,3)

6 (8,7)

0,909 
(1,006)

Pensininkas 
ir nedirba

Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

11 (30,6)
17 (47,2)
7 (19,4)
1 (2,8)

16 (72,7)
4 (18,2)
2 (9,1)
0 (0,0)

8 (66,7)
3 (25,0)
1 (8,3)
0 (0,0)

35 (50,0)
24 (34,3)
10 (14,3)

1 (1,4)

0,008 
(6,951)

Pensininkas 
ir dirba

Norma
Lengvas
Vidutinis

5 (62,5)
3 (37,5)
0 (0,0)

1 (50,0)
1 (50,0)
0 (0,0)

1 (50,0)
0 (0,0)
1 (50,0)

7 (58,3)
4 (33,3)
1 (8,3)

0,203 
(5,946)

Neįgalusis Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

11 (64,7)
4 (23,5)
2 (11,8)
0 (0,0)

6 (50,0)
4 (33,3)
1 (8,3)
1 (8,3)

4 (66,7)
2 (33,3)
0 (0,0)
0 (0,0)

21 (60,0)
10 (28,6)

3 (8,6)
1 (2,9)

0,779 
(3,235)

3 lentelė. Nerimo simptomų raiškos sąsajos su gydymo režimo laikymusi.

4 lentelė. Nerimo simptomų raiškos sąsajos su gydymo režimo laikymusi ir siociodemografiniais 
veiksniais.

Kategorija Kintamieji Gydymo režimo laikymasis Iš viso
n (proc.)

P (χ2)

Blogas
n (proc.)

Vidutinis
n (proc.)

Geras
n (proc.)

Depresija Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

67 (72,0)
21 (22,6)
4 (4,3)
1 (1,1)

55 (88,7)
7 (11,3)
0 (0,0)
0 (0,0)

38 (90,5)
4 (9,5)
0 (0,0
0 (0,0)

160 (81,3)
32 (16,2)
4 (2,0)
1 (0,5)

0,032 
(13,822)

5 lentelė. Depresijos simptomų raiškos sąsajos su gydymo režimo laikymusi.
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lyties, išsimokslinimo, šeiminės 
padėties, darbingumo, gaunamų 
mėnesio pajamų, gyvenamosios 
vietos, 2 lentelė).

Nerimo simptomų raiškos 
vertinimo subskalę teisingai už-
pildė 197 (98,5 proc.) STEMI 
sergantys tiriamieji. Nerimo 
simptomų raiška vertinta kaip 
normali 119 (60,0 proc.) tiria-
mųjų, lengvi nerimo simptomai 
nustatyti 56 (28,4 proc.), vidu-
tinė nerimo simptomų raiška - 
20 (10,2 proc.) ir sunkūs nerimo 
simptomai – 2 (1,0 proc.) STEMI 
sergantiems tiriamiesiems.  Sta-
tistiškai reikšmingo ryšio tarp gy-
dymo režimo laikymosi ir nerimo 
simptomų raiškos nenustatyta (3 
lentelė). 

Nustatyta, kad reikšmingai 
dažniau blogai gydymo režimo 
laikėsi lengvus nerimo simpto-
mus patiriančios moterys (54,5 
proc. ir 15,0 proc. ir 22,2 proc., 
p = 0,008) ir nedirbantys STEMI 
sergantys tiriamieji (47,2 proc. 
ir 18,2 proc. ir 25,0 proc., p = 
0,008; 4 lentelė).

Depresijos simptomų raiškos 
vertinimo subskalę teisingai už-
pildė 197 (98,5 proc.)  STEMI 
sergantys tiriamieji. Depresijos 
simptomų raiška vertinta kaip 
normali 160 (81,3 proc.) tiria-
mųjų, lengvi depresijos simp-
tomai nustatyti 32 (16,2 proc.), 
vidutinė depresijos simptomų 
raiška - 4 (2,0 proc.) ir sunkūs 
depresijos simptomai – 1 (0,5 
proc.) STEMI sergančiam tiria-
majam (5 lentelė).

Blogai gydymo režimo lai-
kėsi STEMI sergantys tiriamieji, 
kuriems nustatyti lengvi depresi-
jos simptomai (22,6 proc. ir 11,3 
proc. ir 9,5 proc.,  p=0,032). 

Taip pat nustatyta, kad blogai 
gydymo režimo laikėsi lengvus 
depresijos simptomus patiriantys 

vyresnio (≥ 65 metų) amžiaus (32,7 proc. ir 18,2 proc. ir 5,6 proc.; p=0,003; 6 lentelė) 
ir aukštesnio (mokėsi >12 metų) išsimokslinimo  (31,7 proc. ir 7,1 proc. ir 5,3 proc.; 
p=0,009) bei nedirbantys (38,9 proc. ir 18,2 proc. ir 8,3 proc.; p=0,012) STEMI ser-
gantys tiriamieji (6 lentelė). 

Išvados
1. Nustatyta, kad STEMI sergantys vyrai amžiumi buvo reikšmingai jaunesni, 

o moterys reikšmingai vyresnės, be to, vyrai reikšmingai dažniau gyveno poroje ir 
dirbo, tuo tarpu moterys reikšmingai dažniau buvo vienišos ir  nedirbo bei reikšmingai 
dažniau gavo minimalias mėnesio pajamas, o vyrai reikšmingai dažniau (iki dviejų 
kartų) didesnes mėnesio pajamas.

2. Nustatyta, kad gerai gydymo režimo laikėsi kas penktas, vidutiniškai – kas 
trečias, o blogai – kas antras STEMI sergantis tiriamasis.

3. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp gydymo režimo laikymosi ir nerimo simptomų 
pasireiškimo nenustatyta, tačiau nustatyta, kad reikšmingai dažniau blogai gydymo 
režimo laikėsi lengvus nerimo simptomus patiriančios moterys ir nedirbantys STEMI 
sergantys tiriamieji.

4. Nustatyta, kad depresijos simptomų pasireiškimas statistiškai reikšmingai 
susijęs su gydymo režimo laikymusi: blogai gydymo režimo laikėsi patiriantys len-
gvus depresijos simptomus, taip pat vyresnio amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo bei 
nedirbantys STEMI sergantys tiriamieji.

Kategorija Kintamieji Depresija Gydymo režimo laikymasis Iš viso
n (proc.)

P (χ2)

Blogas
n (proc.)

Vidutinis
n (proc.)

Geras
n (proc.)

Amžius <65 m. Norma
Lengvas
Vidutinis

35 (85,4)
4 (9,8)
2 (4,9)

28 (96,6)
1 (3,4)
0 (0,0)

21 (87,5)
3 (12,5)
0 (0,0)

84 (89,4)
8 (8,5)
2 (2,1)

0,375 
(4,232)

≥65 m. Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

32 (61,5)
17 (32,7)
2 (3,8)
1 (1,9)

27 (81,8)
6 (18,2)
0 (0,0)
0 (0,0)

17 (94,4)
1 (5,6)
0 (0,0)
0 (0,0)

76 (73,8)
24 (23,3)
2 (1,9)
1 (1,0)

0,003
(8,932)

Išsilavini-
mas
(metais)

≤12 m. Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus 

39 (75,0)
8 (15,4)
4 (7,7)
1 (1,9)

29 (85,3)
5 (14,7)
0 (0,0)
0 (0,0)

20 (87,0)
3 (13,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

88 (80,7)
16 (14,7)
4 (3,7)
1 (0,9)

0,429 
(5,950)

>12 m. Norma
Lengvas

28 (68,3)
13 (31,7)

26 (92,9)
2 (7,1)

18 (94,7)
1 (5,3)

72 (81,8)
16 (18,2)

0,009 
(9,467)

Darbingu-
mas

Dirba Norma
Lengvas
Vidutinis

23 (79,3)
4 (13,8)
2 (6,9)

20(100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

17 (85,0)
3 (15,0)
0 (0,0)

60 (87,0)
7 (10,1)
2 (2,9)

0,183 
(6,228)

Pensininkas 
ir nedirba

Norma
Lengvas
Vidutinis

21 (58,3)
14 (38,9)
1 (2,8)

18 (81,8)
4 (18,2)
0 (0,0)

11 (91,7)
1 (8,3)
0 (0,0)

50 (71,4)
19 (27,1)
1 (1,4)

0,012
(6,320)

Pensininkas 
ir dirba

Norma
Lengvas

6 (75,0)
2 (25,0)

2 (100,0)
0 (0,0)

2 (100,0)
0 (0,0)

10 (83,3)
2 (16,7)

0,549 
(1,200)

Neįgalusis Norma
Lengvas
Vidutinis
Sunkus

14 (82,4)
1 (5,9)
1 (5,9)
1 (5,9)

9 (75,0)
3 (25,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

6 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

29 (82,9)
4 (11,4)
1 (2,9)
1 (2,9)

0,482 
(5,498)

6 lentelė. Depresijos simptomų raiškos sąsajos su gydymo režimo laikymusi ir sociodemo-
grafiniais veiksniais.
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THE ASSOCIATION BETWEEN MEDICATION 
ADHERENCE AND ANXIETY, DEPRESSION 

SYMPTOMS IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL 
INFARCTION

R.Juočytė, E.Šepetauskienė, V.Adomaitienė
Key words: medication adherence, acute myocardial infarction, 

anxiety symptoms, depression symptoms.
Summary
The aim of the study: To determine and evaluate associations 

between sociodemographic factors, expression of anxiety, depres-
sion symptoms and medication adherence in patients with acute 
myocardial infarction with ST-segment elevation (STEMI). 

Methods: A sociodemographic questionnaire, MMAS-8 and 

HADS have been used. The patients were divided into three groups 
according to MMAS-8. The data were analyzed using SPSS20 and 
Microsoft Office Excel 2010. The examined data was evaluated by 
calculating arithmetic mean and Standard deviation. P-values less 
than 0,05 were accepted to indicate statistical significance. Target 
group: 200 patients, that were treated in LSMUL KK Cardiology 
clinic during 2017-2018, for STEMI. 

 Results: Men were significantly younger than women, li-
ving with partner, employed (p = 0,0001), earned more money 
(p = 0,001). Bad medication adherence was determined to 47,2 
pct., moderate – 31,5 pct., good adherence – 21,3 pct. patients. 
No link was revealed between medication adherence and socio-
demographic factors. No anxiety disorder was found in 60,4 pct. 
patients, 28,4 pct was diagnosed with moderate anxiety disorder., 
10,2 pct. – with mild, severe anxiety symptoms - 1 pct. No link was 
found between expression of anxiety symptoms and medication 
adherence (p = 0,648). Statistically significant link was revealed 
between unemployed pensioners and women expression of mild 
anxiety symptoms and medication nonadherence (p = 0,008). No 
depression was found in 81,2 pct. patients, 16,2 pct. was diagno-
sed with mild depression, 2,0 pct. with moderate, severe depres-
sion - 0,5 pct. Statistically significant link was revealed between 
expression of depression symptoms and medication adherence (p 
= 0,032). Statistically significant link was found between patients 
with higher than average education (p = 0,009), 65 years old or el-
der (p = 0,003), unemployed pensioners (p = 0,012) expression of 
mild depression symptoms and medication nonadherence. 

Conclusions: 1) It was determined, that patients with STEMI 
significantly often were men, younger than women, living with par-
tner, employed, earning more money, women significantly more 
often were elder than men, living alone, unemployed / pensioners, 
earning less money. 2) Good medication adherence was found in 
every fifth, moderate – every third and bad – every second patient 
with STEMI. No link between medication adherence and socio-
demographic factors was investigated. 3) No link between expres-
sion of anxiety symptoms and medication adherence was found. 
Statistically significant link between unemployed / pensioners and 
women expression of mild anxiety symptoms and medication no-
nadherence was revealed. 4) Statistically significant link between 
expression of mild depression symptoms and medication nonad-
herence was found. Statistically significant link between patients 
with higher than average education, 65 years old or elder, unem-
ployed / pensioners’ expression of depression symptoms and me-
dication non adherence was revealed.
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Santrauka 
Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti hipnozės kaip 
atmintį galinčios atgaivinti priemonės taikymą už-
sienio ir Lietuvos teisminėje praktikoje. Medžiaga 
ir metodai: buvo atlikta aprašomoji lyginamoji ana-
lizė. Hipnozės taikymo užsienio teisminėje praktikoje 
analizei buvo naudoti užsienio autorių literatūroje ap-
rašyti praktiniai pavyzdžiai. Hipnozės taikymo teisi-
niuose procesuose Lietuvoje buvo naudojami straips-
nio autoriaus 1997-2012 m. medicininėje praktikoje 
pasitaikę atvejai. Rezultatai. Iš vis dar negausios prak-
tikos atvejų analizės galima spręsti, kad hipnozė Lie-
tuvos teisminiuose procesuose šiuo metu naudojama 
ne kaip įrankis tiesioginiams įrodymams gauti, o kaip 
priemonė gauti užuominų, kur ir kaip būtų galima su-
rinkti tiesioginius įrodymus, kad hipnozės taikymo 
metu gauti liudytojų ar nukentėjusiųjų parodymai/
paaiškinimai nėra naudojami kaip įrodymas teisme. 
Hipnozė naudojama tik kaip priemonė sužadinti liu-
dytojo ar nukentėjusiojo prisiminimus apie tiriamą 
įvykį, tad teismo procese naudojami ne hipnozės 
taikymo metu gauti asmens paaiškinimai, o asmens 
parodymai, kuriuos jis duoda po to, kai hipnozės pa-
galba sužadinami jo prisiminimai apie tam tikrą įvykį.

Įvadas
Kalbant apie hipnozės ir teisės santykį, A.W. Scheflin 

[1] išskiria penkias sritis, kuriose teisė susiduria su hipnoze. 
Pirma, tai hipnozės teisinis reguliavimas, t. y. reguliavimas 
kas ir kaip gali užsiimti hipnoze. Antra sritis apima hipnozę 
ir antisocialinį elgesį (pvz., nusikaltimai, padaryti užhipno-
tizuojant žmones, arba nusikaltimai, padaryti hipnozės 
paveiktų asmenų). Trečia ir labiausiai ginčytina sritis yra 
susijusi su hipnozės naudojimu prisiminimų atgaivinimui, 
arba tiksliau su klausimu, ar asmuo, kuriam buvo taikoma hi-

pnozė, gali duoti parodymus kaip liudytojas teisme. Ketvirta 
sritis – hipnozės ir teisinių standartų psichikos sveikatos 
priežiūros srityje susidūrimas. Pavyzdžiui, JAV yra buvę 
atvejų, kai pacientų advokatai bandė teismams, įstatymų 
leidėjams ar draudikams įrodyti, kad hipnozė yra eksperi-
mentinis gydymo būdas, tad jam taikyti turėjo būti duotas 
aiškus paciento sutikimas prieš tai jam išaiškinus, kad hi-
pnozė - tai “eksperimentinis ir pavojingas” metodas. Penktoji 
sritis, kur teisė susiduria su hipnoze, yra hipnotizuojančių 
technikų naudojimas teismo salėje siekiant paveikti teisė-
jus, prisiekusiuosius ar liudytojus. Šiame straipsnyje bus 
analizuojamas trečiasis hipnozės ir teisės santykio atvejis.

Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti hipnozės kaip 
atmintį galinčios atgaivinti priemonės taikymą užsienio ir 
Lietuvos teisminėje praktikoje. 

Medžiaga ir metodai 
Atlikta aprašomoji lyginamoji analizė. Hipnozės taikymo 

užsienio teisminėje praktikoje analizei buvo naudoti užsienio 
autorių literatūroje aprašyti praktiniai pavyzdžiai. Hipnozės 
taikymo teisiniuose procesuose Lietuvoje buvo naudojami 
straipsnio autoriaus 1997-2012 m. medicininėje praktikoje 
pasitaikę atvejai.

Hipnozės apibrėžimas. Žodynuose terminas hipnòzė 
[pranc. hypnose < gr. hypnos — miegas] apibūdinamas kaip 
psichiniu poveikiu (dažn. įtaiga) sukeliama panaši į miegą 
būsena [2] arba į miegą panaši pavaldumo būsena, sukeliama 
kito asmens įtaiga [3].

Įdomu tai, kad teisinio hipnozės apibrėžimo Lietuvos 
teisės aktuose nerasime, išskyrus vieną įstatymą, t. y. LR 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informa-
cijos poveikio įstatymą, kurio 2 str. 1 d. nurodoma, jog hi-
pnozė– tai laikina psichinė būsena – sąmonės pakitimas ir 
stiprus susitelkimas į įtaigos ir (ar) savitaigos turinį, kurios 
metu pakinta žmogaus elgesys, savikontrolė ir savimonė [4]. 
Remiantis šio įstatymo 4 str. 2 d. 20 p., neigiamą poveikį 
nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama tokia 

HIPNOZĖ TEISMINĖJE PRAKTIKOJE

Liudvikas Lazauskas1, Rūta Lazauskaitė2

1VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras, 2Mykolo Romerio universiteto 
Mykolo Romerio teisės mokyklos Privatinės teisės institutas
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viešoji informacija, kai demonstruojami masinės hipnozės 
seansai, kurių poveikio objektas yra visuomenės informa-
vimo priemonės auditorija.

Medicinine prasme hipnozė suprantama kaip laikina 
sąmonės būsena, atsiradusi savaime arba sukelta dirbtinai 
savitaigos būdu arba hipnozės specialisto. Šiai būsenai būdin-
gas stiprus dėmesio koncentravimas į tam tikrus dirgiklius, 
padidintas įtaigumas bei sumažėjusi kritika.

Pažymėtina, kad hipnozės poveikis skirtingiems žmo-
nėms nėra vienodas. Kaip nurodo Scheflin, kai kurie žmonės 
yra visai nepaveikūs hipnozei, keletas yra labai paveikūs, o 
didžioji dauguma žmonių yra vidutiniškai paveikūs. Tačiau 
JAV teismai savo sprendimuose praktiškai niekada neskiria 
dėmesio šiam klausimui, t. y. liudytojų hipnotabilumui, o 
advokatai retai patikrina liudytojus dėl jų reakcijos į hipnozę 
[1]. Tarp veiksnių, kurie yra svarbūs taikant hipnozę, gali 
būti: 1) subjekto vaizduotė ir sugebėjimas sutelkti dėmesį; 
2) subjekto noras bendradarbiauti; 3) iš anksto susiformavęs 
subjekto požiūris į hipnozę [5].

Hipnozės istorija. Hipnozė buvo žinoma senovės civili-
zacijoms ir religijoms. Seniausia rašytinė informacija apie šį 
fenomeną rasta 1550 prieš mūsų erą [6]. Senovės papirusuose 
aprašytos senovės egiptiečių naudotos technikos yra pana-
šios į tas, kurios naudojamos iki dabar taikant hipnozę. Taip 
pat iš istorijos žinoma, kad senovės Graikijoje buvo Graikų 
sveikatos dievo Asklepijaus šventyklos. Sunegalavę žmonės 
galėjo ten medituoti ir miegoti kol pasveiks [7]. Indijoje rasti 
rašytiniai šaltiniai, kad Raja Bhoj maždaug 600 praeitos eros 
metais operuodavo pacientus naudodamas “Sammohini” (hi-
pnozės pavadinimo atitikmuo hindi kalboje). Pandit Ballala 
Sen apie tai rašė 527 mūsų amžiaus metais.

Viduramžiais apie hipnozę buvo uždrausta kalbėti ir 
praktikuoti, nes už tai grėsė inkvizicijos susidorojimas. 
Palaipsniui liberalėjant santvarkoms ir atsiradus daugiau 
laisvių, austrų gydytojas Francas Mesmeris (Franz Mesmer, 
1774), gydydamas pacientus, pradėjo eksperimentuoti su 
jais. Naujai atrastą fenomeną jis pavadino „Gyvūniniu ma-
gnetizmu“. Vėliau ši kryptis pagal autoriaus pavardę gavo 
pavadinimą – mesmerizmas [8]. 1841 metais škotų gydytojas 
Džeimsas Braidas (James Braid) įvedė terminą „hipnozė“. 
Jis savo praktikoje naudojo mesmerizmą ir skirtingai nuo 
Mesmerio manė, kad hipnozė yra psichologinio poveikio 
priemonė, o ne nulemta magnetinių fluidų. XIX amžiuje 
du chirurgai Džonas Elliotsonas (John Elliotson) Londone 
ir Džeimsas Esdailas (James Esdaile) Indijoje operuodami 
pacientus naudojo hipnozę ir prisidėjo prie jos populiarinimo, 
nes tuo metu dar nebuvo tokios anestetikų įvairovės, kaip 
šiais laikais. Po Zigmundo Froido (Sigmund Freud), Leono 
Čertoko (Léon Chertok), Žano-Martino Šarko (Jean-Martin 
Charcot), Ipolito Bernheimo (Hippolyte Bernheim), Miltono 

Eriksono (Milton Erickson) ir kitų įžymių profesionalų darbų 
šiandien jau niekas neabejoja hipnozės kaip mokslo ir me-
todo patikimumu. Šiandien hipnozė plačiai taikoma ne tik 
medicinoje, psichologijoje, savęs tobulinimui, bet ir kitose 
srityse, pavyzdžiui, teismo ekspertizė. 

Moksliniais tikslais ryšys tarp hipnozės ir atminties buvo 
sistemiškai pradėtas tirti tik paskutiniaisiais XIX a. dešim-
tmečiais. Prancūzijos ir Vokietijos hipnozės specialistai jau 
žinojo apie galimas problemas, susijusias su hipnozės pa-
galba atgaivintais prisiminimais. Pvz., Albert Moll (1889 m.) 
pažymėjo, kad retroaktyvios haliucinacijos (taip jis vadino 
klaidingus prisiminimus) yra labai svarbios teisėje, nes jos 
gali būti naudojamos sufalsifikuoti parodymus. Žmonės gali 
būti įtikinami, kad jie tapo tam tikrų aplinkybių ar net nusi-
kaltimų liudininkai. Panašių išvadų priėjo ir didis prancūzų 
hipnozės pradininkas Hippolyte Bernheim (1891 m.) [1].

Nepaisant pripažinimo, kad hipnozė gali padėti atgaivinti 
prisiminimus ir potencialių grėsmių, yra mažai įrodymų, kad 
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje hipnozė Europoje buvo 
reguliariai naudojama policijos ar kitų teisėsaugos institucijų, 
kad atgaivintų nusikaltimų aukų ar liudininkų atmintį [1].

Hipnozę profesionaliam naudojimui oficialiai patvirtino 
1955 metais Britų medicinos asociacija ir 1958 Amerikos 
medicinos asociacija [1]. Oficialus pripažinimas leido išplėsti 
mokslinius tyrimus ir pagrįsti moksliškai jos naudojimą. 
Nepaisant tarptautinio pripažinimo, hipnozė Lietuvoje kol 
kas laikoma netradiciniu gydymo būdu.

Teisminėje praktikoje naudojamos hipnozės tikslai yra du:
1) padėti atsipalaiduoti, kai nerimas ir stresas gali kliu-

dyti liudytojui arba nukentėjusiam atkurti kuo daugiau in-
formacijos;

2) kai informacija negali būti išgaunama kitomis prie-
monėmis.

Literatūroje [6] minima, kad hipnozės metodas vis dar 
yra tabu tarp daugelio tyrėjų, nes jis nėra pagrįstas fiziniais 
įrodymais. Dėl liudytojo subjektyvumo, galimo atsitiktinio 
neteisingos informacijos implantavimo ar dėl nepakankamos 
galimybės pasinerti į pasąmonę - tai priežastys, dėl kurių 
dažnai kritikuojamas tokio pobūdžio tyrimas. Nepaisant kri-
tiško požiūrio į hipnozę, ją pradėjo naudoti daugelyje šalių, 
įskaitant ir Rusiją. 

Hipnozės taikymo teisminiuose procesuose praktika.  
Nors, kaip minėta, kai kurie hipnozės elementai buvo 

naudojami dar senosiose civilizacijose, tačiau tvirtų įrodymų, 
kad hipnozė buvo naudojama aukų, liudininkų ar kaltininkų 
baudžiamosiose ar civilinėse bylose anksčiau nei iki 1880 
m. nėra rasta. Pirmas aprašytas hipnozės naudojimo siekiant 
išsiaiškinti nusikaltimą atvejis įvyko 1845 m. Vietinis aiškia-
regis, pasinėręs į hipnozės būseną, identifikavo paauglį kaip 
asmenį, pavogusį pinigus iš parduotuvės savininko. Apkal-
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tintas paauglys prisipažino [1]. Pirmas hipnozės pažadintų 
prisiminimų naudojimo teisme atvejis buvo užfiksuotas 1848 
m. Žmogžudystės liudininkė buvo užhipnotizuota aukos vyro 
tam, kad atgaivintų prisiminimus. Gynėjas kaip ekspertą šioje 
byloje pasikvietė Amariah Brigham, psichiatrijos Amerikoje 
pradininką, paliudyti, kad liudininkė yra isterikė. Anot jo, is-
teriškos moterys dažnai prikuria istorijų, kurios yra netikros, 
nors jos pačios tiki jų tikrumu. Teismas greičiausiai patikėjo 
eksperto liudijimu, nes atsakovas buvo išteisintas [1]. 

Europa. Vokietijos teisinėje praktikoje yra žinomi atve-
jai, kai nusikaltimui atskleisti buvo naudojama hipnozė. Pa-
vyzdžiui, vadinamojoje Karlsruhe’s greitkelio byloje (kurioje 
nusikaltėlis dėl staigaus manevro nustūmė kitą automobilį 
nuo kelio ir eismo įvykio metu žuvo motina su mažu vaiku) 
liudytojas, panaudojus hipnozę, galėjo atsiminti reikšmingas 
valstybinio numerio detalės, kurios leido vėlesniame tyrime 
nuteisti įtariamąjį asmenį. Literatūroje taip pat minimas 67 
m. amžiaus moters atvejis, kuri buvo išprievartauta ir palikta 
bejėgiškos būklės, kai keliavo Brauneck’e (Aukštutinėje 
Bavarijoje). Ši moteris sutiko dėl hipnozės taikymo ir už-
hipnotizuota nurodė svarbias detales, susijusias su susidū-
rimu su nusikaltėliu dar jai vykstant į Aukštutinę Bavariją 
traukiniu [9].

Vis dėlto pažymėtina, kad Vokietijos baudžiamojo pro-
ceso kodekso 69a straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad liudy-
tojų apklausai taip pat galioja to paties kodekso 136a straips-
nis, kurio pirma dalimi aiškiai draudžiama kištis į liudytojo 
valią taikant hipnozę – ir tai taikoma visais atvejais, nepri-
klausomai nuo to, ar gautas  asmens sutikimas, ar ne [10].

Daugeliu atvejų kodekso komentatoriai patvirtina šią 
griežtą įstatymo leidėjo poziciją. Tačiau kai kurie turi kitokią 
nuomonę ir teigia, kad laisvos valios atstatymas pašalinus 
posthipnozines kliūtis yra įmanomas, nes čia kalbama ne apie 
kišimąsi į laisvą valią ir atsiminimus, o apie jos atstatymą [9].

Iki šiol teismo medicininė hipnozė Vokietijoje naudota 
kaip prisiminimus atgaivinti padedantis procesas, tad tai-
kant ją gauti pėdsakai tiriami savarankiškai. Jei šie tyrimai 
nuveda prie naudingų rezultatų, šie nauji, hipnozės pagalba 
gauti įrodymai, pridedami prie kitų įrodymų. Dr. Bernd von 
Heintschel-Heinegg teigia, kad teisiškai aiškus hipnozės 
draudimas gali būti reikalingas, bet pirmiausia reikėtų iš-
diskutuoti tokio absoliutaus draudimo detales ir praktinę 
reikšmę, juo labiau, kad nėra vieningos nuomonės net ir dėl 
pačios hipnozės sąvokos [9].

Belgijoje, skirtingai nei Vokietijoje, hipnozės taikymas 
renkant įrodymus teisiniuose procesuose nėra aiškiai regla-
mentuotas. Civilinėje teisėje tai reglamentuojama civilinio 
kodekso. Baudžiamojoje teisėje galioja įrodymų vertinimo 
laisvė. Kitaip tariant, teisėjas yra tas asmuo, kuris vertina įro-
dymus. Galiausiai, tik nuo teisėjo, jo laisvos valios priklauso, 

kaip jis vertins jam pateiktus įrodymus [11]. Ir nors teisinis 
reguliavimas Belgijoje nesudaro didelių kliūčių naudoti hi-
pnozę teisminiuose procesuose, ši priemonė pradėta naudoti 
santykinai neseniai, t. y. 1994 m., kai ją pirmąkart panaudojo 
Belgijos policija ir vis dar naudojama nedažnai. Belgijoje 
pripažįstama, kad hipnozės naudojimas yra priemonė, ga-
linti palengvinti kitų įrodymų suradimą ir išvesti tyrimą iš 
aklavietės. Vienas tokių atvejų buvo 2015 m. nagrinėta vadi-
namoji notaro prievartautojo byla, kurioje aukos parodymai, 
gauti hipnozės metu, padėjo identifikuoti agresorių, nors šie 
parodymai ir nebuvo vienintelis apkaltinantis įrodymas, į 
kurį buvo atsižvelgta toje byloje. Tai tik padėjo teisėsaugos 
pareigūnams atskleisti kitus nerimą keliančius įrodymus. 
Pavyzdžiui, faktą, kad remiantis stebėjimo kamerų įrašais, 
nuteistasis buvo vienintelis, kuris įėjo ir išėjo iš nakvynės 
ir pusryčių (bed and breakfast) paslaugą teikiančios įstaigos 
tuo metu, kai mergina buvo išprievartauta; faktą, kad jis buvo 
nusimanantis apie tam tikras seksualines technikas, kurios 
naudojamos prievartaujant; ar tai, kad jis buvo kairiarankis 
kaip ir nusikaltimą padaręs asmuo. Kitaip tariant, hipno-
zės taikymas padėjo išvesti tyrimą iš aklavietės ir suteikė 
tyrėjams galimybę surasti kitus įrodymus, į kuriuos buvo 
atsižvelgta nuteisiant nusikaltėlį [11].

Belgijos psichologai, taikantys hipnozę teisminiuose 
procesuose, pripažįsta, kad hipnozės metu asmens duoti pa-
rodymai gali būti melagingi, netikslūs, taip pat, kad asmuo 
gali apsimesti, jog yra užhipnotizuotas. Dėl šios priežasties 
Belgijoje yra uždrausta taikyti hipnozę įtariamiesiems. Tik 
nukentėjusiesiems ir liudininkams gali būti taikoma teisminė 
hipnozė [12].

Nepaisant hipnozės naudojimo trūkumų, paskatinta sė-
kmingų hipnozės taikymo teisminiuose procesuose atvejų 
Belgijos policija nusprendė apmokyti kelis savo pareigūnus, 
kad jie galėtų atlikti seksualinių nusikaltimų aukų apklausas 
naudojant hipnozę. Yra manoma, kad seksualinę prievartą 
patyrusios aukos dažnai nesąmoningai blokuoja prisimini-
mus, susijusius su prievartos veiksmais ir nusikaltėliu, ir 
tokia apklausa gali būti išeitis [13]. Ir nors tokia iniciatyva 
skamba gražiai, kaip matysime vėliau, hipnozės atlikimas 
naudojantis ne nešališkų profesionalių psichiatrų ar psicho-
logų pagalba gali padaryti daugiau žalos nei naudos tiek 
hipnozės subjektui, tiek pačiam tyrimui. 

Jungtinės Amerikos Valstijos. Jungtinės Valstijos turi 
turbūt ilgiausią hipnozės taikymo teisminiuose procesuose 
istoriją. Po to, kai 1958-aisiais hipnozė tapo oficialiai pripa-
žinta terapine procedūra JAV, policija iš naujo susidomėjo 
jos naudojimu siekiant išsiaiškinti nusikaltimus. Žinoma, 
toks hipnozės naudojimas lėmė nemažo kiekio bylų atsira-
dimą skundžiant tokius policijos veiksmus ir ginčijant šios 
priemonės teisėtumą [1]. Taigi, pirmoji byla, kurioje buvo 
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svarstoma apie hipnozės naudojimo atminčiai atgaivinti teisė-
tumą, buvo nagrinėta 1986 m. Harding v. State byloje teismas 
laikėsi nuomonės, kad asmuo, kuriam buvo taikyta hipnozė 
siekiant, kad jis prisimintų tam tikras nusikaltimo detales, 
gali liudyti teisme. Tam, kad būtų įsitikinta šių parodymų pa-
tikimumu, papildomai buvo naudojamos ir kitos priemonės, 
t. y. kryžminė apklausa ir eksperto liudijimas. Taigi, šioje 
byloje buvo laikomasi pozicijos, kad tas faktas, jog liudi-
ninko prisiminimai dėl hipnozės poveikio gali būti netikslūs 
yra įrodymų patikimumo, o ne priimtinumo klausimas. Šis 
teismo požiūris, kad hipnozės pagalba atgaivinta atmintis 
niekuo nesiskiria nuo kitais būdais atgaivintos atminties, 
yra vadinamas atviro priimtinumo taisykle (open admissi-
bility rule). Ši taisyklė JAV teismuose buvo naudojama gerą 
dešimtmetį [1] ir yra tebenaudojama keliose JAV valstijose.

Paskatinti palankios teismų praktikos policijos pareigūnai 
pradėjo vis dažniau telktis į pagalbą hipnozę. Pavyzdžiui, 
apie pusė Teksaso valstijos policininkų yra apmokyti hi-
pnozės. Daugėjant naudojimo atvejų, daugėjo ir šios prak-
tikos priešininkų. Gynybos advokatai, pasitelkę kai kuriuos 
hipnozės ekspertus, bandė ginčyti šią atviro priimtinumo 
taisyklę. Ir jiems tai pavyko 1980 m. byloje State v. Mack, 
kurioje Minesotos Aukščiausiasis Teismas pripažino nepri-
imtinais įrodymais tokius parodymus, kurie gauti hipnozės 
būdu atgaivinus atmintį. Po poros metų panašų sprendimą 
byloje People v. Shirley (1982 m.) priėmė ir Kalifornijos 
Aukščiausiasis Teismas, kuris savo sprendime nurodė, kad 
anksčiau užhipnotizuoti asmenys negalėtų būti apklausiami 
kryžminėje apklausoje, nes hipnozės metu atgaivinami pri-
siminimai gali būti užfiksuojami taip, kad toks asmuo įtikės 
tokių prisiminimų teisingumu. Taigi, Minesotos ir Kalifor-
nijos teismai nusprendė, kad hipnozei trūksta patikimumo, 
ji sukuria nepagrįstą įtaigumą, padidina įtikėjimą netikrų 
prisiminimų tikslumu ir veda prie konfabuliacinio/mela-
gingo liudijimo [1]. Ši teismų suformuluota taisyklė buvo 
pavadinta savaiminio pašalinimo  taisykle (per se exclusion 
rule). Šios taisyklės esmė ta, kad ji draudžia naudoti kaip 
įrodymą bet kokius prisiminimus, kurie buvo gauti per ar po 
hipnozės sesijos. Taigi, remiantis šia taisykle priimtinais gali 
būti laikomi tik tokie prisiminimai, kurie buvo užfiksuoti iki 
hipnozės panaudojimo [1].

Tuo pat metu, kai formavosi savaiminio pašalinimo tai-
syklė Minesotos ir Kalifornijos teismuose, Naujojo Džersio 
Aukščiausiasis Teismas byloje State v. Hurd (1981 m.) at-
metė tiek atviro priimtinumo, tiek savaiminio pašalinimo 
taisykles ir įtvirtino gairių ir aplinkybių visumos testą (Gui-
delines and Totality of the Circumstances Test). Teismas 
nurodė, kad hipnozės pagalba atgaivinti prisiminimai gali 
būti priimtini teisme, jei yra laikomasi tokių gairių:

1) hipnozės sesija turi būti atliekama šioje srityje paty-

rusio psichiatro ar psichologo;
2) profesionalas, atliekantis hipnozės sesiją, turi būti 

nepriklausomas ir paprastai/sistemingai nėra samdomas/
pasitelkiamas prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar 
gynėjo;

3) bet kokia informacija teisėsaugos pareigūnų ar gynėjų 
perduodama šiam profesionalui iki hipnozės seanso turi būti 
užrašyta raštu  arba kita priimtina forma;

4) prieš pradedant hipnozės seansą profesionalas turi 
gauti iš subjekto (hipnotizuojamo asmens) detalų faktų api-
būdinimą, t. y. tokį, kokį jis tuo metu prisimena;

5) visas bendravimas/visi susitikimai tarp profesionalo 
ir subjekto turi būti užfiksuojami;

6) bet kokioje hipnozės sesijos stadijoje, įskaitant 
priešhipnozines apklausas ir pohipnozinius pokalbius, da-
lyvauti gali tik profesionalas ir subjektas [1, 5]. 

Taigi pagal Gairių testą teismas turėjo įsitikinti, kad hi-
pnozės sesija vyko pagal visus išvardintus reikalavimus. 
Kadangi pasitaikydavo atvejų, kai šių reikalavimų nebuvo 
laikomasi labai skrupulingai, iškilo klausimas, ar tokiu atveju 
gauti parodymai laikytini nepriimtinais, ar vis dėlto į šiuos 
netikslumus turi būti žiūrima lanksčiai. Vis dėlto dauguma 
JAV teismų pripažino antrąjį požiūrį ir Gairių testą modi-
fikavo į aplinkybių visumos testą (Totality of the Circums-
tances Test), remiantis kuriuo hipnozės būdu atgaivintų pri-
siminimų patikimumas vertinamas ikiteisminėje stadijoje 
tiriant, ar aplinkybių, buvusių hipnozės sesijos metu visuma, 
leidžia manyti, kad asmens, kuriam buvo taikyta hipnozė, 
liudijimas yra pakankamai nepaveiktas netinkamos įtaigos ar 
kitaip sugadintas, kad jo patikimumas galėtų būti patikrintas 
teisme, ar vis dėlto turėtų būti visiškai atmestas. Atkreiptinas 
dėmesys, kad šios trys taisyklės taikomos, kai hipnozės būdu 
atgaivinami liudytojų ir aukų prisiminimai [1].

Kalbant apie hipnozės naudojimą kaltinamųjų atžvil-
giu, kadangi JAV praktikoje pasitaikė atvejų, kai policija 
piktnaudžiavo hipnozės naudojimu, yra pripažįstama, kad 
kaltinamųjų atžvilgiu hipnozė gali būti naudojama tik esant 
informuotam jų sutikimui ir tinkamai laikantis reikalavimų, 
kad būtų išvengta netinkamos įtakos [1]. Tiesa, kartais hi-
pnozės būdu gauti kaltinamojo parodymai net ir esant jo 
sutikimui dėl hipnozės naudojimo teismų būdavo laikomi 
nepriimtinais dėl nepatikimumo, pvz., dėl to, kad kaltina-
masis simuliuodavo buvimą hipnozės būsenoje [1]. 

Pažymėtina, kad Jungtinėse Valstijose nė viena iš anks-
čiau aptartų hipnozės būdu gautų parodymų (ne)pripažinimo 
taisyklių nėra vyraujanti, t. y. 23 valstijose pripažįstama sa-
vaiminio pašalinimo taisyklė, 3 valstijose taikoma atviro 
priimtinumo taisyklė, 15 valstijų ir 11 federalinių apelia-
cinių teismų taikoma gairių/aplinkybių visumos taisyklė, o 
9 valstijose bei Kolumbijos apygardoje nėra jokios aiškios 



28

susiformavusios praktikos tuo klausimu [1].
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad būtent teismų 

praktika padėjo sukurti bendrus reikalavimus ir taisykles dėl 
hipnozės naudojimo teisminiuose procesuose:

1. Tiriamasis asmuo turi būti nufilmuotas prieš hipnozės 
sesiją.

2. Tiriamasis asmuo po supažindinimo su procedūra 
turi duoti sutikimą.

3. Hipnozės sesiją turi vesti kvalifikuotas, turintis licen-
ciją ir nepriklausomas gydytojas ar psichologas.

4. Hipnozės sesija turi būti filmuojama.
5. Policija neturi dalyvauti hipnozės sesijoje.
6. Specialistas sesijos metu turi vengti dominuojančių 

klausimų ir imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad nepri-
dėtų klaidingų prisiminimų į tiriamojo atmintį.

Galima išskirti tokius reikalavimus specialistui, taikan-
čiam hipnozę teisminiuose procesuose:

1. Gydytojas psichiatras arba klinikinis psichologas.
2. Turi būti apmokytas hipnozės.
3. Turėti patirties ją taikyti teisingai.
4. Sesijos metu turi ieškoti tik bylai aktualios informa-

cijos.
5. Laikytis etikos ir moralės reikalavimų, kad jokiu būdu 

nepažeistų tiriamojo asmens.
6. Sesijos metu turi būti atidus ir rūpestingas, nes gali 

lengvai ką nors įteigti, kas gali sukurti klaidingą vaizdą, nes 
pasąmonė yra subjektyvi ir gali būti, kad asmuo įtraukia savo 
asmenines nuomones ir emocijas į hipnozės procesą. Žmogus 
netgi gali sukurti melą hipnozės metu, jei yra priežastis ką 
nors slėpti. Jo protas apie tai žinos ir hipnotizuotojui bus 
pateikta tik klaidinga medžiaga.

Lietuvos atvejis. Lietuvoje, kaip minėta, hipnozės api-
brėžimas pateikiamas tik LR Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme, tačiau ir 
jis nėra aiškus. LR civilinio proceso ar baudžiamojo proceso 
kodeksai apie hipnozę, kaip neleistiną priemonę įrodymams 
gauti, neužsimena. Baudžiamojo proceso kodekso 20 straips-
nio 4 dalyje šiuo atžvilgiu numatytas tik vienas reikalavimas, 
kad “įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, 
kuriuos galima patikrinti šiame Kodekse numatytais proceso 
veiksmais.” [14] Taigi, nesant tiesioginio draudimo naudoti 
hipnozę teisminiuose procesuose, tai turėtų reikšti, kad norint 
hipnozės metu gautus asmens paaiškinimus naudoti kaip 
įrodymą baudžiamojoje byloje, šių parodymų tikslumą turėtų 
būti galima patikrinti naudojant kitas procesines priemones. 

Lietuvos teisės moksle hipnozės naudojimui teisminiuose 
procesuose taip pat praktiškai neskiriama dėmesio. Ryšardas 
Burda ir Samuelis Kuklianskis [15] hipnozę priskiria prie 
netradicinių apklausos būdų šalia poligrafo (melo detekto-
riaus) ir farmakologinių ar kitų medžiagų (tiesos serumo) 

naudojimo. Šie autoriai, gausiai pasiremdami Lenkijos, ku-
rios baudžiamojo proceso kodeksas draudžia naudoti tokio 
pobūdžio metodus kaip hipnozė, mokslininkų nuomone, gana 
kritiškai vertina hipnozės naudojimą apklausoje. 

Vis dėlto praktikoje byloje dalyvaujantys asmenys ar 
ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tyrimui patekus į aklavietę, 
nebijo eksperimentuoti ir kreipiasi dėl “netradicinės” prie-
monės – hipnozės – taikymo kai kuriose bylose. Pavyzdžiui, 
straipsnio autoriui savo praktikoje teko susidurti su maždaug 
10 atvejų: baudžiamosiose ir  administracinėse bylose dėl 
atminties atgaivinimo. Deja, tik vienas atvejis buvo sėkmin-
gas. Straipsnio autorius mano, kad tai sąlygojo informacijos 
stoka apie tokios procedūros taikymo ypatybes. 

Pirmas autoriaus bandymas taikyti hipnozę teisminėje 
praktikoje buvo susijęs su baudžiamąja byla, kuri vyko 1997-
1998 m. ir buvo susijusi su turto prievartavimu. Į autorių 
kreipėsi policijos pareigūnai, kurie norėjo, kad hipnozė būtų 
panaudota nukentėjusiojo atžvilgiu, kad jis prisimintų de-
tales apie turto prievartautojų išvaizdą ir kitas reikšmingas 
detales. Nukentėjęs asmuo sutiko, kad jam būtų taikoma 
hipnozė. Deja, teigiamų rezultatų pasiekti nepavyko, nes 
nukentėjęs asmuo nesugebėjo pakankamai atsipalaiduoti, 
jautėsi nesaugus net ir specialisto kabinete ir nesugebėjo 
pasinerti į hipnozės būseną, todėl negalėjo ir prisiminti jo-
kių reikšmingų įvykio detalių. Autorių nuomone, viena iš 
nesėkmės priežasčių galėjo būti nukentėjusiojo žinojimas, 
kad už kabineto durų laukia policija, ir tai neleido jam pa-
kankamai atsipalaiduoti. Kadangi tuo metu autorius turėjo 
ribotas galimybes gauti literatūros apie hipnozės taikymą 
teismo procesuose, neturėjo daug žinių, kokius principus 
turėtų taikyti būtent šioje srityje. Taigi, autorius mokėsi iš 
savo paties praktikos. 

Kiti atvejai buvo susiję su eismo įvykiais, kai nukentėju-
sieji neprisiminė su įvykiu susijusių detalių, su muštynėmis 
ir užpuolimais, kai nukentėjusieji ir liudininkai neprisiminė 
įvykių eigos ir užpuolikus charakterizuojančių savybių (iš-
vaizdos, balso, eisenos, kvapo ir t.t.). Šiais atvejais sėkmės 
pasiekti nepavyko, manytina, dėl to, kad, kai kurie tiriamieji 
asmenys buvo mažai ar vidutiniškai hipnotabilūs, tiriamųjų 
asmenų atvykimas į įstaigą su gydytoju iš anksto nebuvo 
derinami, jie buvo registruojami ir atvykdavo kaip eiliniai 
pacientai, kuriems skiriama ne daugiau kaip 45 minutės gy-
dytojo laiko. Iš savo praktikos autorius susidarė nuomonę, 
kad tokio susitikimo, skirto teisminei hipnozei, trukmė yra 
pernelyg maža. Psichiatras nespėdavo įsigilinti į konkretų 
atvejį, nes informaciją apie įvykį pateikdavo pats tiriamasis, 
gydytojas jos negaudavau iš anksto. Taip pat pritrūkdavo 
laiko tinkamai atpalaiduoti tiriamąjį asmenį, kad jis panirtų 
į hipnozės būseną.

Paskutinis ir kol kas vienintelis sėkmingas hipnozės 
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teisminėje praktikoje atvejis įvyko 2012 m. ir buvo susijęs 
su baudžiamąja byla dėl maždaug 30 tūkst. litų (apie 8600 
eurų) vagystės. Į autorių kreipėsi nukentėjusysis, kuris nepai-
sant to, kad kreipėsi į policiją dėl vagystės, turėjo abejonių, 
ar pats tų pinigų kažkur nepadėjo ar nepametė. Žinodamas 
ankstesnes savo nesėkmes, autorius ėmėsi tam tikrų prie-
monių: supažindino asmenį su hipnozės taikymo procedūra, 
galimomis pasekmėmis, paklausė, ar jis bet kokiu atveju 
sutinka dalyvauti. Taip pat gydytojas iš anksto patikrino jo 
hipnotabilumą ir tik įsitikinęs, kad asmuo gali būti užhi-
pnotizuotas, ėmėsi šio atvejo. Papildomai psichiatras ėmėsi 
kitų priemonių: iš anksto susirinko informaciją iš tiriamojo 
asmens apie įvykį, susitarė dėl ilgesnio nei standartinis paci-
ento priėmimo laiko, įspėjo gydymo įstaigos, kurioje dirbo, 
darbuotojus, kad jokiu būdu netrukdytų hipnozės taikymo 
metu, parinko tam tinkamą nuo išorės poveikio apsaugotą 
patalpą, abu su tiriamuoju asmeniu paliko savo mobiliuosius 
telefonus įstaigos registratūroje. Manytina, kad tai, jog polici-
jos pareigūnai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedarė įtakos ir 
nedalyvavo taikant hipnozę, taip pat prisidėjo prie šio atvejo 
sėkmės. Hipnozės metu asmuo prisiminė, kad jis, grįždamas 
iš verslo susitikimo namo, pakeliui užsuko pas giminaičius, 
kur ir paliko savo rankinę su pinigais. Kadangi rankinė buvo 
padėta į akis nekrentančioje vietoje (už krėslo), tai net ir 
giminaičiai nepastebėjo, kad asmuo paliko rankinę pas juos. 
Taigi, pinigai buvo rasti, o ikiteisminis tyrimas nutrauktas. 

Apibendrinant galima teigti, jog iš aprašyto sėkmingo 
hipnozės taikymo atvejo matyti, kad gydytojas laikėsi visų 
užsienio teismų praktikoje ir literatūroje suformuluotų hipno-
zės naudojimo teisminiuose procesuose taisyklių, išskyrus 
hipnozės seanso fiksavimą, nes to nereikalavo pačios atvejo 
aplinkybės. 

Išvados
Iš vis dar negausios praktikos atvejų analizės galima 

spręsti, kad hipnozė Lietuvos teisminiuose procesuose šiuo 
metu naudojama ne kaip įrankis tiesioginiams įrodymams 
gauti, o kaip priemonė gauti užuominų apie tai, kur ir kaip 
būtų galima surinkti tiesioginius įrodymus, t. y. hipnozės 
taikymo metu gauti liudytojų ar nukentėjusiųjų parodymai 
(paaiškinimai) nėra naudojami kaip įrodymas teisme. Hi-
pnozė naudojama tik kaip priemonė sužadinti liudytojo ar 
nukentėjusiojo prisiminimus apie tiriamą įvykį, tad teismo 
procese būtų naudojami ne hipnozės taikymo metu gauti 
asmens paaiškinimai, o asmens parodymai, kuriuos jis duoda 
po to, kai hipnozės pagalba sužadinami jo prisiminimai apie 
tam tikrą įvykį. 

Hipnozės naudojimo metu gauti parodymai nėra ir grei-
čiausiai niekada nebus naudojami kaip vienintelis patikimas 
įrodymas teisminiuose procesuose ne tik dėl to, kad hipnozės 

metu sužadinta atmintis nėra patikima, bet ir dėl to, kad bet 
kokiu atveju teismui priimant sprendimus jis atsižvelgia į 
visus byloje esančius įrodymus bei jų tarpusavio ryšį.
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FORENSIC HYPNOSIS
L.Lazauskas, R.Lazauskaitė

Key words: hypnosis, judicial proceedings.
Summary
The aim of the research. To analyse and evaluate the appli-

cation of hypnosis as a means of restoration of memory in foreign 
and Lithuanian judicial practice. Material and methods: Descrip-
tive comparative analysis was performed. Practical examples des-
cribed in foreign literature have been used for practical analysis 
of hypnosis in foreign judicial practice. The cases from author’s 
medical practice in the period between 1997 and 2012 were used 
for the analysis of application of hypnosis in legal proceedings in 

Lithuania. Results The analysis of still sparse cases suggests that 
hypnosis in Lithuanian judicial processes is currently used not as 
a tool for obtaining direct evidence, but rather as a means of get-
ting hints about where and how direct evidence can be gathered, 
i.e. evidence / explanations of witnesses or victims received du-
ring the application of hypnosis are not used as evidence in court. 
Hypnosis is used only as a means to revive memories of the wi-
tness or the victim about the event under investigation. Thus, du-
ring the legal proceedings not the person’s explanations, which 
were obtained while applying hypnosis, are used, but the person’s 
testimony that he or she gives after the hypnosis prompts his/her 
memories on a particular event.
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Santrauka
Vaikams ir paaugliams, kuriems diagnozuotas au-
tizmo spektro sutrikimas, dažniau nei normalios rai-
dos bendraamžiams pasireiškia internalūs (nerimas, 
depresinė simptomatika, somatiniai skundai) ir eks-
ternalūs (agresija, taisyklių laužymas) simptomai. Į 
tyrimą įtraukti 35 protinio atsilikimo neturintys paau-
gliai, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutri-
kimas, bei 70 fizinių ar psichikos sutrikimų neturinčių 
paauglių. Pagrindinis tyrimo instrumentas – vaiko 
elgesio klausimynas, kurį pildė vienas iš tėvų. Sta-
tistinei duomenų analizei naudotas statistinis pake-
tas SPSS, versija 22.0. Tėvų vertinimu, tiriamosios 
grupės paaugliai patyrė daugiau tiek internalių, tiek 
eksternalių bei bendrų sunkumų nei jų bendraamžiai, 
neturintys fizinių ar psichikos sutrikimų. Autizmo 
spektro sutrikimą turintys grupės vaikinai turėjo dau-
giau socialinių (p=0,021), dėmesio (p=0,048), tai-
syklių laužymo (p=0,019) bei eksternalių sunkumų 
(p=0,027).

Įvadas 
Pasaulyje yra apie 1,2 bilijonai paauglių, tai yra asmenų 

nuo 10 iki 19 metų amžiaus. Šiuo laikotarpiu, esant daugeliui 
biologinių, socialinių, kognityvinių ir psichologinių pokyčių, 
padidėja pavojus patirti emocinius ir elgesio sunkumus. Re-
miantis PSO duomenimis, elgesio sutrikimai yra šešta ligos 
naštos priežastis paauglystės laikotarpiu, tuo tarpu nerimo 
sutrikimai bei depresija užima aštuntą ir devintą vietą tarp 
paauglių ligotumo ir negalios priežasčių. Daugelyje tyrimų, 
vertinant paauglių elgesio ir emocijų ypatumus, aptinkamas 
emocinių sunkumų ir elgesio ryšys [1]. 

Per pastaruosius 50 metų autizmo paplitimas auga pasau-
liniu mastu. Šiuo metu šio sutrikimo paplitimas pasaulyje 
yra 0,62–0,70%, nors naujausi didelės apimties apklausų 
rezultatai nurodo 1–2% šio sutrikimo paplitimą [2]. Daugiau 

nei 70% asmenų, kuriems diagnozuotas autizmo spektro 
sutrikimas, kartu turi ir medicininių ar psichikos sutrikimų. 
Bendri autizmo bruožai yra sutrikęs socialinis bendravimas, 
tiek verbalinės, tiek neverbalinės komunikacijos anomalijos 
bei ribotas, stereotipinis, pasikartojantis interesų ir veiklos 
ratas. Tokie faktoriai kaip amžius, lytis, intelektas, autizmo 
spektro sutrikimų simptomų išreikštumas gali daryti įtaką 
pasireikšti šalutiniams psichikos sutrikimams paauglystėje 
[3-4]. Paaugliai, kuriems diagnozuotas autizmo spektro 
sutrikimas (ASS), patiria sunkumų apibūdinant savo jaus-
mus bei emocijas, tad nėra lengva išsiaiškinti ir atpažinti 
šalutinius psichikos sutrikimus, kurie gali būti užmaskuoti 
autistiniais simptomais. Minėti simptomai gali apsunkinti 
elgesio, pasireiškiančio ASS atvejais, kontrolę bei bendrą 
funkcionavimą, todėl ypač svarbi šių simptomų ankstyva 
diagnostika ir nepavėluota korekcija [5-6].

Vienas iš plačiai Europoje bei JAV naudojamų instru-
mentų, skirtų vaikų elgesio ir emocijų problemoms įvertinti, 
yra vaiko elgesio klausimynas (Child Behavior Checklist 
CBCL/6-18). Šio instrumento psichometriniai rodikliai įver-
tinti ir Lietuvoje tiek bendroje populiacijoje (n=3444), tiek 
klinikinėje imtyje (n=595) [1, 7]. Ne viena studija nurodo 
šio klausimyno tinkamumą ir geras psichometrines savybes 
autizmo spektro sutrikimo vaikų bei paauglių imtyse [8-10]. 
Lietuvoje išlieka tyrimų, vertinančių autizmo spektro sutri-
kimą turinčių vaikų elgesio ir emocijų ypatumus, trūkumas 
[11].

Tyrimo tikslas: nustatyti paauglių, kuriems diagnozuotas 
įvairiapusis raidos sutrikimas, elgesio bei emocijų išraiškos 
ypatumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
2018 metų pavasarį Lietuvos sveikatos mokslų univer-

siteto ligoninėje Kauno klinikose atliktas mišraus tipo re-
trospektyvinis ir prospektyvinis tyrimas. Į tyrimą įtraukti 
10-15 metų amžiaus paaugliai (n=105).  Tiriamosios grupės 
(n=35) atrankos kriterijai: diagnozuotas įvairiapusis raidos 
sutrikimas, anamnezėje atliktas intelekto tyrimas WISC-III 
metodika ir intelekto koeficiento lygis (IQ) daugiau kaip 70, 
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neserga epilepsija. Kontrolinę grupę (n=70) sudarė sveiki 
paaugliai, tai yra į vaikų elgesio klausimyno pateiktus klau-
simus „Ar jūsų vaikas serga kokia nors liga, turi fizinių arba 
protinių negalių? Ar jūsų vaikas mokosi specialiojoje klasėje 
arba specialiojoje mokykloje pagal supaprastintą ir palen-
gvintą programą? Ar jūsų vaikas turėjo mokymosi ar kokių 
nors kitokių problemų?“ tėvai atsakė neigiamai. Retrospek-
tyvinę tyrimo dalį sudarė tokių tiriamosios grupės duomenų, 
kaip anamnezėje nustatytos diagnozės, intelekto tyrimo re-
zultatai, rinkimas. Prospektyvinėje tyrimo dalyje tiek tiria-
mosios, tiek kontrolinės grupės vienas iš tėvų pildė vaiko 
elgesio klausimyną (Child Behavior Checklist CBCL/6-18). 
Tai standartizuotas instrumentas, plačiai naudojamas nusta-
tant elgesio ir emocijų sunkumus, Lietuvoje adaptuotas 2006 
metais (R. Žukauskienė, I. Kajokienė). Šį klausimyną sudaro 
20 teiginių, skirtų vaiko kompetencijoms ir adaptyviam el-
gesiui įvertinti, bei 112, skirtų įvertinti elgesio, emocinius 
ir socialinius sunkumus dabartiniu metu arba per paskuti-
nius šešis mėnesius. Kiekvienas teiginys vertinamas 3 balų 
skale: 0 - jei teiginys neteisingas, 1 - jei iš dalies arba kartais 
teisingas, 2 - jei labai arba dažnai teisingas vaiko atžvilgiu 
paskutinių šešių mėnesių laikotarpiu. Vertinant duomenis, 
suskaičiuojama kiekvieno iš aštuonių sindromų skalių teigi-
nių įverčių suma: užsisklendimo / depresiškumo, somatinių 
skundų, nerimastingumo / depresiškumo (internalūs sunku-
mai),  taisyklių laužymo, agresyvaus elgesio (eksternalūs 
sunkumai) bei mąstymo sunkumų, socialiniai sunkumų ir  
dėmesio sunkumų (nepriskiriami nei internaliems, nei ekster-
naliems sunkumams). Prieš pildant klausimyną, tėvams buvo 
suteikta detali informacija apie tyrimo, duomenų naudojimo 
tikslus, tiriamųjų anonimiškumą, gautas raštiškas sutikimas 
dalyvauti tyrime (informuoto asmens sutikimo forma).

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinės 
analizės paketą SPSS (angl. Statistical Package for Social 
Sciences) programos 22.0 versiją. Šapiro Vilko (Shapiro-
Wilk) metodu buvo vertinama, ar tolydieji duomenys pasi-
skirstę pagal normalųjį skirstinį. Aprašomojoje statistikoje 
gauti duomenys pateikti procentine išraiška arba kaip vidur-
kis ± standartinis nuokrypis (SN). Statistinis ryšys vertintas 
susietų lentelių metodu. Remiantis lentelės duomenimis, 
apskaičiuota chi kvadrato (χ²) reikšmė ir statistinis reikš-

mingumas (p). Pagal normalųjį skirstinį pasiskirstę skirtingų 
grupių duomenys (parametriniai) palyginti taikant Stjudento 
(Student) t-testą, Vilkoksono Mano Vitney (Wilcoxon-Mann-
Whitney) testas naudotas esant ne pagal normalųjį skirstinį 
pasiskirsčiusiems duomenims (neparametriniams). Rezultatų 
skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05. Tyri-
mui atlikti gautas Kauno regioninio biomedicininių tyrimų 
etikos komiteto leidimas.

Rezultatai
Tiriamųjų grupę (n=35) sudarė 24 berniukai ir 11 mer-

gaičių, amžiaus vidurkis 12 (11-14), devyniems iš jų buvo 
diagnozuotas F84.0 vaikystės autizmas, dvylikai - F84.5 
Aspergerio sindromas ir keturiolikai - F84.8 kiti įvairiapusiai 
raidos sutrikimai. Šioje grupėje bendras intelekto koeficiento 
(IQ) vidurkis 89 (71-100,5), verbalinio intelekto koeficiento 
vidurkis 86 (64,5-96), neverbalinio intelekto koeficiento 
vidurkis 94 (82-105,5). Tiriamųjų grupę sudarė (n=70) 53 
berniukai ir 17 mergaičių, amžiaus vidurkis 12 (11-14). Gru-
pės pagal amžių homogeniškos.

Vaiko elgesio klausimyne vienas iš socialinės kompeten-
cijos įvertinimo klausimų yra skirtas draugų skaičiui išsiaiš-
kinti. Nustatytas statistiškai reikšmingas draugų skaičiaus 
skirtumas tarp grupių (p<0,001). Mažiau draugų turėjo pa-
augliai, kuriems diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. 
Tarp tiriamosios ir kontrolinės  grupių paauglių, turinčių 
2-3 draugus, statistiškai reikšmingo skirtumo nestebėta (1 
lentelė).

Vertinant paauglių elgesio ir emocijų sunkumus, statis-
tiškai reikšmingai daugiau sunkumų visose skalėse nurodė 
tiriamosios grupės tėvai (2 lentelė).

Draugų skaičius
              N(%)     p χ²

Tiriamoji Kontrolinė

  <0,001
Nei vieno draugo 11 (31,4) 1 (1,4)*

1 draugas 8 (22,9) 2 (2,9)*

2 ar 3 draugai 14 (40,0) 27 (38,6) 
4 ir daugiau draugų 2 (5,7) 40 (57,1)*

* P<0,05 lyginant tiriamųjų grupę su kontroline grupe

1 lentelė.

2 lentelė.
Skalė Tiriamoji Kontrolinė

Nerimastingumo/
depresiškumo

8 (6 – 12,5)▵ 2 (1 – 5)▵

Užsisklendimo/
depresiškumo

8(6 – 10)▵ 1,00 (0 – 3)▵

Somatinių 
skundų

3 (1 – 7)▵ 1,00 (0 – 2)▵

Socialinių sunkumų 8,00 (6 – 11)▵ 1,00 (1 – 2)▵
Mąstymo sunkumų 6,00 (4 – 11)▵ 0,50 (0 – 2)▵
Dėmesio sunkumų 9,00 (6 – 11)▵ 2,00 (1 – 5)▵
Taisyklių laužymo 2,00 (1 – 5)▵ 1,00 (0 – 3)▵
Agresyvaus elgesio 8,00 (5 – 12)▵ 2,00 (1 – 5)▵
Eksternalių sunkumų 10 (6-16,5)▵ 3 (2-7)▵
Internalių sunkumų 21,5(±10,7) 6,64 (±5,9)
Bendrų sunkumų 63,1(±23,2) 20,3 (±16,4)

▵ nurodyta mediana (25%-75%)
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Analizuojant sunkumų pasireiškimą tarp lyčių, kon-
trolinės grupės paauglės turėjo daugiau somatinių skundų 
(p<0,026), kai tuo tarpu autizmo spektro sutrikimo grupėje 
vaikinų tėvai statistiškai reikšmingai daugiau nurodė so-
cialinių (p<0,021), dėmesio (p<0,05), taisyklių laužymo 
(p<0,19) bei eksternalių sunkumų (p<0,027). Vertinant ats-
kirų sunkumų pasireiškimą tarp 10-11 metų ir 12-15 metų 
amžiaus grupių, kontrolinėje grupėje skirtumo nenustatyta. 
Tiriamojoje grupėje tiek į taisyklių laužymą (p<0,003), tiek 
į eksternalius sunkumus (p<0,037) labiau linkę 12-15 metų 
amžiaus paaugliai.

Rezultatų aptarimas 
Paauglystė yra svarbus periodas socialinių bei emoci-

nių įpročių vystymuisi bei įtvirtinimui. Paaugliams, kurie 
dėl savo raidos ypatumų patiria socialinio bendravimo, 
verbalinės bei neverbalinės komunikacijos sunkumų, šis 
periodas yra ypač sudėtingas. Šio tyrimo rezultatai taip pat 
atskleidė, kad paaugliai, kuriems diagnozuotas įvairiapusis 
raidos sutrikimas, patiria daugiau emocinių (nerimastingumo, 
depresiškumo, somatinių skundų) bei elgesio sunkumų (tai-
syklių laužymo, agresyvaus elgesio) nei nesutrikusios raidos 
bendraamžiai. Tai atspindi ir ankstesnių tyrimų rezultatai. 
Indonezijoje  matuojant elgesio ir emocijų sunkumus CBCL 
skale, nustatyti statistiškai reikšmingai didesni internalūs, 
ekternalūs bei bendri sunkumai ASS grupėje. Vertinant sin-
dromų skales, priešingai nei mūsų atveju, somatiniai skundai 
tarp grupių nesiskyrė [8]. Lenkijoje atliktame tyrime ASS 
paaugliai turėjo daugiau elgesio ir emocijų problemų nei 
normalios raidos bendraamžiai. Šioje studijoje ASS gru-
pės mergaitėms nustatyti aukštesni balai nerimastingumo/
depresiškumo , užsisklendimo/depresiškumo ir  socialinių 
sunkumų skalėse nei kontrolinėje grupėje. Lyginant elgesio ir 
emocijų problemas tarp ASD vaikinų ir merginų, statistiškai 
reikšmingo skirtumo nenustatyta  [3].

Nors asmenys, kuriems diagnozuotas ASS, yra linkę 
laikytis taisyklių, tokie specifiniai autizmo simptomai kaip 
riboti interesai, rigidiškumas, socialinės komunikacijos 
problemos padidina nusikalstamo elgesio tikimybę [6,12]. 
Pažeistas gebėjimas suprasti socialinio pobūdžio informa-
ciją gali sąlygoti kito asmens ketinimų ir jausmų klaidingą 
interpretaciją ir drauge netinkamą socialinį elgesį. Kai kurie 
autoriai nurodo, jog tam tikri autizmui būdingi simptomai 
apsaugo nuo įsitraukimo į nusikalstamą elgesį [12]. Kaip kad 
Aspergerio sindromo atvejais asmenys dažnai turi išreikštą 
teisybės ir netiesos suvokimą, jie yra sąžiningi ir nelinkę lau-
žyti įstatymų. Tačiau mūsų tyrime taisyklių laužymas labiau 
ryškesnis tiek autizmo spektro sutrikimo grupėje bendrai, 
tiek tarp šios grupės 12-15 metų amžiaus paauglių. 

Išvados
1. Paaugliams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, dė-

mesys turėtų būti sutelktas ne tik į šio sutrikimo simptomus, 
bet ir į elgesio bei emocijų sunkumus, nes jų pasireiškimas 
yra didesnis nei sveikiems bendraamžiams.  

2. Greta patiriamų internalių bei eksternalių sunkumų, 
paaugliai, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutriki-
mas, turi mažiau draugų arba jų visai neturi. 
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AUTISM SPECTRUM DISORDER: PECULIARITIES 
OF BEHAVIOUR AND EMOTIONAL EXPRESSION IN 

ADOLESCENTS
D.Vėlavičienė, V.Adomaitienė, E.Bulanovaitė

Key words: autism spectrum disorder, adolescence, behavioral 
and emotional problems, CBCL.

Summary 
Objectives. The aim of this study was to evaluate the peculia-

rities of behaviour and emotional expression in adolescents with 
autism spectrum disorder.

Children and adolescents with autism spectrum disorder have 
more internal (anxiety, depressive symptoms, somatic symptoms) 

and external (agression, breaking the rules) symptoms, comparing 
with children without any psychiatric disorder. 

Materials and methods. In our study 35 adolescents without pre-
sence of intellectual disability and diagnosed with Pervasive deve-
lopment disorders were compared with 70 adolescents without any 
diagnosed psychiatric or physical disorder. Lithuanian version of 
The Child Behavior Checklist (CBCL) completed by one parent 
was used to investigate emotional and behavior symptoms. Statis-
tical Package of the Social Sciences (SPSS) version 22.0 was used 
to analise statistical data. 

Results. According to parents evaluation, adolescents in expe-
rimental group had more both internal and external symptoms than 
their peers without any physical and psychiatric disorder. Boys 
with autism spectrum disorders had more social (p=0,021), atten-
tion (p=0,48), breaking the rules (p=0,019) and external difficul-
ties (p=0,027). 

Conclusion. The study found that in adolescents with autism 
spectrum disorders, the manifestation of behavioral, emotional and 
social problems is higher than that of healthy peers. Young people 
with autism spectrum disorder have not only internal and external 
difficulties, but also fewer friends or have no.
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Santrauka
Lietuvoje nuo XX amžiaus pabaigos iki šiol išlieka 
stabiliai aukšti nusikalstamumo rodikliai, o pagal 
įvykdomų homicidų ir kalinčių asmenų skaičių Lie-
tuva daug metų lyderiauja tarp Europos Sąjungos 
šalių. Šios tendencijos negalima susieti vien su po-
litiniais, ekonominiais ar demografiniais pokyčiais, 
vykstančiais mūsų visuomenėje. Šiame straipsnyje, 
remiantis apžvelgtų literatūros šaltinių duomenimis, 
pateikiamos įvairios mokslinės nusikalstamo elgesio 
koncepcijos, kurių pagalba siekiama paaiškinti įvyk-
domų deliktų motyvaciją. Straipsnyje taip pat atkrei-
piamas dėmesys, kad tarp asmenų, turinčių psichikos 
sutrikimų, reikšmingiausiais nusikalstamo elgesio 
rizikos veiksniais yra ne tik kliedesiai, haliucinaci-
jos, bet ir afektiniai sutrikimai (depresija ar manija). 

Įvadas 
Per pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje vykstančios 

reikšmingos politinės, ekonominės socialinės, kultūrinės, 
demografinės permainos pasižymi dvejopa tendencija, iš 
vienos pusės tai visų socialinių sričių liberalizacija ir demo-
kratizacija, iš kitos – akivaizdus tarpasmeninių, tarpgrupi-
nių konfliktų užaštrinimas dėl sociokultūrinių ekonominių 
prieštaravimų ir nelygybės. Visa tai lemia teisinį nihilizmą 
ir provokuoja nusikalstamumo augimą. Tai akivaizdžiai 
iliustruoja ir statistiniai Lietuvos ir Eurostato duomenys. 
Matome, kaip per 30 metų dramatiškai išaugo nusikaltimų 
skaičius nuo 20 tūkst. 1987 m. iki pasiekto piko 93,5 tūkst. 
2004 m., pernai nusikaltimų užregistruota beveik 64 tūkst., 
tai irgi nemažas skaičius, atsižvelgiant į tai, kad gyventojų 
skaičius ženkliai sumažėjo (1 pav.). 

Pagal įvykdytus homicidus ir kalinių skaičių mes iki šiol 
pirmaujame Europos Sąjungoje (2 ir 3 pav.). 

Nusikalstamas elgesys, jo apraiškos ir motyvai visais 
laikais kėlė ir ateityje neabejotinai kels įvairių tyrinėtojų 

(kriminologų, psichiatrų, psichologų) ir visuomenės susido-
mėjimą. Nuo senų laikų egzistavo įsitikinimas, kad nusikal-
timus daro iš esmės kitokie žmonės, negu visi kiti, kad jie 
skiriasi nuo įstatymui paklusnių žmonių. Buvo samprotau-
jama labai paprastai: sunkumų ir problemų turi visi žmonės, 
o nusikaltimą, jų veikiamas, padaro tik nusikaltėlis, o tai 
reiškia, kad nusikaltimo priežastis yra jis pats, yra kažkoks 
ne toks, nes turi blogų asmenybės savybių [1]. Pastaraisiais 
metais atliekama nemažai tyrimų apie rasės bei priklausymo 
tautinei mažumai ryšį su nusikalstamumu ir jo recidyvu. 
Yra duomenų, patvirtinančių juodaodžių bei kai kurių tau-
tinių mažumų atstovų teigiamą ryšį su nusikalstamu elgesiu. 
Teigiama, kad juodaodžiai pakartotinai nusikalsta du kartus 
dažniau nei europiečiai ir pusantro karto dažniau nei ispanų 
kilmės amerikiečiai [2, 3]. 

Tikslas – įvertinti nusikalstamo elgesio pagrindines te-
orijas ir koncepcijas, išskirti konkrečių nusikalstamų veikų 
motyvaciją bei parodyti, kokią riziką nusikalstamam elgesiui 
turi depresijos ar manijos sindromas.

Tyrimo objektas  ir metodas 
Pagrindinis tyrimo objektas buvo moksliniai straipsniai, 

paskelbti  Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos ir kt. 
šalių moksliniuose leidiniuose, nagrinėjantys priežastinius 
nusikalstamo elgesio aspektus. Taikytas analitinis tyrimo 
metodas.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Tarpukario Lietuvoje kriminogeninių veiksnių buvo ieš-

koma atskirų nusikaltimų genezėje. Konkrečias aplinkybes, 
pastūmėjusias asmenį į nusikaltimą, buvo mėginama abso-
liutinti, jungti į tam tikrus derinius ir sieti su visuomenės 
ekonomine santvarka bei politine organizacija. To laikotarpio 
literatūroje galima rasti nuorodų į įvairiausius kriminoge-
ninius veiksnius: skurdą, buvusį svetimųjų valdymą Lietu-
voje, praėjusio karo demoralizuojamąją įtaką, prasidedančią 
urbanizaciją, stichines nelaimes, ateizmo plitimą, narko-
maniją, prostituciją, venerines ligas, amžių, lytį, tautybę, 
rasę, paveldėtus žmogaus defektus, individo neveiklumą 
ir negebėjimą prisitaikyti visuomenėje, gamtos reiškinius, 
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kriminalinės justicijos veiklos trūkumus bei daugelį kitų. 
Nors buvo išsakyta kraštutinių nuomonių apie socialines 
arba biologines nusikaltimų priežastis, tačiau bene plačiausiai 
diskutuota apie kriminogeninius kompleksus, susidarančius 
sąveikaujant egzogeniniams ir endogeniniams veiksniams, 
lemiamą vaidmenį priskiriant tai vienai, tai kitai jų grupei, 
kadangi akcentuota įvairiausių veiksnių sąveika, į pirmą 
vietą iškildavo nusikaltėlio asmenybės tema [4].

Labiau nei kiti savo požiūrį į nusikaltėlio asmenybę iš-
plėtojo Lietuvos eksperimentinės psichologijos pradininkas 
profesorius Jonas Vabalas-Gudaitis. Jo įsitikinimu, nusikaltėlį 
formuoja žmogaus sąveika su aplinka. Įvairiausi sąveikau-
jantys veiksniai jungiasi į tam tikrus kompleksus, veikia 
žmogaus psichiką, o kartu ir jo elgesį. Vieni iš tų kompleksų 

– kriminorepulsiniai - sulaiko nuo nusikalstamo elgesio, o 
kiti - kriminogeniniai - stumia individą į nusikaltimą. Kom-
pleksų kovoje įsigalint kriminogeninei dominantei, žmogų 
užvaldo lėtinė niūri nuotaika, tingumas, egoizmas, uždaru-
mas, sutrinka geri santykiai su kitais žmonėmis, atsiranda 
poreikis įveikti nepakenčiamą psichofizinę būklę bet kokio-
mis, netgi asocialiomis priemonėmis. Toks asmuo pradeda 
pažeidinėti priimtas bendravimo normas, dar labiau griauna 
savo psichikos pusiausvyrą ir tampa pavojingas visuomenei. 
Veikiamas šių idėjų, J. Vabalas-Gudaitis pamėgino klasifi-
kuoti nusikaltėlius. Jo manymu, gera nusikaltėlių tipologija 
yra būtina prielaida imantis juos taisyti. Jis suskirstė nusi-
kaltėlius taip [5]:

1) mentalinio asocialumo tipai: vadai ir nusikaltėlių or-

1 pav. Nusikalstamumo dinamika Lietuvoje (1987-2017 m.)

2 pav. Žmogžudystės (vidutiniškai per metus) 2007-2009 m. ir 2010-2012 m. (100 000 gyventojų).
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ganizatoriai bei eiliniai nusikaltėliai savanaudžiai;
2) emocinio asocialumo tipai: geidulingi, efektingi nu-

sikaltėliai;
3) periferiškojo asocialumo tipai: impulsingi, refleksoi-

diniai nusikaltėliai.
To meto biosocialinės pakraipos šalininkai (vienas iš jų 

garsus psichiatras profesorius Juozas Blažys) pripažindavo 
nusikaltėlio iš prigimties egzistavimo tipą ir pasisakė už 
nusikaltėlių izoliavimą, sterilizavimą, santuokų ribojimą, 
uždarymą į gydymo įstaigas, medikamentų skyrimą bei so-
cialinių, teisinių reformų svarbą [6]. Sovietinės okupacijos 
pradžioje dominavo baudžiamosios politikos pagrindinis 
tikslas – ginti proletarinę valstybę, taikant „socialinės gynos 
priemones“, turėjusias „teisminės pataisos“ medicininį arba 
medicininį-pedagoginį pobūdį ne už konkrečią veiką, bet 
už asmenybės pavojingumą, kurio požymiai buvo socialinė 
kilmė, turtas, ryšys su užsieniu, sovietinės santvarkos kritika 
ir pan. [7].

Vėliau pradėjo vyrauti ideologinė doktrina, pagal ku-
rią nusikalstamumas buvo organiškai svetimas tarybinei 
visuomenei, t. y. praeities atgyvenos. Buvo teigiama, kad 
nusikalstamumą pagimdė klasiniai prieštaravimai ir jis išnyks 
sukūrus beklasę, t. y. komunistinę visuomenę. Po Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo nusikalstamo elgesio tyrimai vyksta 
nuolat įvairiausiose mokslinėse įstaigose ir universitetuose, 
naudojant pasaulinio mokslo pasiekimus šioje srityje. Da-
bartiniame LR BK 11 straipsnyje nusikaltimas apibūdina-
mas kaip tokia visuomenei pavojinga veika (veikimas arba 
neveikimas), kuri aprašyta Baudžiamajame kodekse ir kuria 
kėsinamasi į itin svarbias teisės saugomas vertybes ir už 
kurią yra numatyta laisvės atėmimo bausmė [8]. 

Objektas, veika, veiksnumas, pakaltinamumas, atitinka-
mas amžius ir kaltė – tai būtini nusikaltimo sudėties elemen-
tai. Nusikaltimo sudėties reikšmė ta, kad ji yra vienintelis 
baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Nusikaltimo sudėties 
nebus, jei nebus bent vieno iš nurodytų būtinų elementų. 
Lietuvos baudžiamojoje teisėje kaltė traktuojama kaip as-
mens psichikos santykis, sąmonės ir valios ryšys su daroma 
pavojinga veika, veikimu arba neveikimu ir pasekmėmis. 
Kaltės ir atsakomybės principo esmė – tai žmogaus gebėji-
mas laisvai ir teisingai nuspręsti, kas yra teisė ir kas yra 
neteisėtumas, tai yra ar asmuo gali veikti laisvai, pasirinkti 
sau tikslą ir tam tikrą elgesio variantą tam tikslui pasiekti. 
Jeigu asmuo sąmoningai, laisvai pasirenka socialiai pavo-
jingus veiksmus, jis už tuos veiksmus privalo ir atsakyti. Tik 
tuo atveju, jei egzistuoja ši sprendimo laisvė, kaltinimo pa-
reiškimas kaltininkui turi prasmę [9]. Elgesio norma – tai 
asmenų tarpusavio santykių standartas, schema, tam tikra 
matrica, nustatanti leidžiamo elgesio ribas ir vienijanti lei-
dimą ir draudimą. Nusikalstamo elgesio motyvacija apibū-
dinama kaip sąmoningas ketinimas įvykdyti tikslingą ir 
valingą visuomenei pavojingą veiką, kuri pagal baudžiamąjį 
kodeksą turi nusikaltimo pobūdį. Šalia motyvacijos išski-
riamas ir nusikalstamo elgesio mechanizmas, kuris apima 
tokius elementus kaip situacija, jos įvertinimas, savo 
veiksmų, pasekmių prognozė, sprendimų priėmimas ir jų 
vykdymas, savikontrolė. Nusikalstamo elgesio mechanizmo 
analizė duoda atsakymą į klausimą, kaip įvyksta nusikals-
tamas elgesys, o motyvacijos tyrimas į klausimą – kodėl 
asmuo elgiasi taip ar kitaip [10]. Psichologijoje yra teigiama, 
kad kiekvienas žmonių elgesys yra motyvuotas, todėl turi 
savo priežastį. Pateikiama keletą psichologijos koncepcijų 

3 pav. Kalinčių asmenų skaičius 2002-2012 m. (100 000 gyventojų). 
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(psichoanalitinė, biheviorinė, humanistinė ir pažinimo), ku-
rių pagalba bandoma paaiškinti nusikalstamo elgesio moty-
vaciją. Pagal Z. Froidą psichoanalitiniu požiūriu asmenybė 
dalinama į tris struktūras: id (malonumo siekiančių psichinių 
impulsų), ego (į tikrovę nukreiptos vykdomosios dalies) ir 
super-ego (pasisavintų idealų). Id yra siejamas su vaikyste, 
kai asmens biologiniai bruožai verčia asmenį patenkinti po-
reikius ir impulsus, kurių jis negali kontroliuoti. Ego cha-
rakterizuoja sąmoningas elgesys, šioje plotmėje poreikiai 
yra atrenkami ir patenkinami protingumo principu. Super-ego 
leidžia vertinti daiktus ir įvykius gėrio ir blogio kategorijo-
mis, naudojant aukščiausius jausmus, tokius kaip kaltė, gėda, 
atsakomybė ir kiti. Remiantis šia nusikalstamo elgesio psi-
choanalitine koncepcija, agresyvus elgesys yra įgimtas ir jis 
slopina asmens dorybinių savybių vystymąsi, o pats nusi-
kalstamas elgesys būna nulemtas neišspręsto konflikto tarp 
asmens impulsų (potraukių) ir visuomenės požiūrio. Taip 
pat iš Z. Froido pozicijų bandoma paaiškinti moterų nusi-
kalstamą agresyvumą. Z. Froidas teigė, kad moters nusikals-
tamą (deviantinį) elgesį lemia jos pavydas dėl vyriško lytinio 
organo. Moteris deviantė bando būti vyru, ji agresyviai 
maištauja prieš savo moteriškumą, negali susitaikyti su savo 
moters vaidmeniu ir savo nepasitenkinimą manifestuoja an-
tisocialinio maišto forma arba agresija [11, 12]. Biheviorinės 
koncepcijos autoriai susikoncentruoja į asmens elgesį, de-
terminuotą išorinės aplinkos. Jie teigia, jog visi veiksmai 
yra išmokti, o taikant atitinkamus pozityvius arba negatyvius 
dirgiklius galima valdyti žmogaus elgesį. Humanistinis po-
žiūris akcentuoja poreikių hierarchijos kūrimą. Egzistuoja 
fiziologiniai, savisaugos, meilės, pripažinimo ir savirealiza-
cijos poreikiai ir kiekvienas iš jų turi tam tikrą, apibrėžtą 
hierarchiją. Žemesnio lygio poreikių realizacija stimuliuoja 
aukščiausio lygio poreikių realizaciją. Jeigu žemesnio lygio 
poreikiai nėra tinkamai patenkinami, asmeniui neatsiranda 
motyvacija realizuoti aukštesnio lygio poreikių ir nusikals-
tamą elgesį lemia negalėjimas užtikrinti asmenybės vysty-
mosi. Pats žmogus, kuris iš prigimties yra doras, norėdamas 
patenkinti aukštesnius savo poreikius, kartais būna privers-
tas ieškoti visuomenėje smerkiamų būdų. Pažinimo koncep-
cija parodo, kad asmenį veikia tiek vidiniai, tiek ir išoriniai 
veiksniai, o nusikaltimų įvykdymų priežastimi laikoma ne-
pakankama savikontrolė ir emocijų valdymas, neišugdyta 
vertybių sistema ir pan. [13-15].  Nusikalstančio žmogaus 
asmenybė yra analizuojama įvairiais aspektais, ją nagrinėja 
ne tik psichologai, psichiatrai, bet ir kriminologai, teisinin-
kai, sociologai. Įvairiais tyrimais nustatyta, kad nusikalstamo 
elgesio motyvacinį pagrindą sudaro tie asmenybiniai, bio-
loginiai ir situaciniai veiksniai, kurie turėjo lemiamą poveikį 
asmens elgesiui. Dažniausiai minimas nusikalstamos asme-
nybės bruožas – impulsyvumas, kaip polinkis reaguoti grei-

tai ir neplanuotai į išorinius ir vidinius stimulus, visiškai 
neatsižvelgiant į tokių reakcijų neigiamas pasekmes. Išski-
riamas impulsyvumas biheviorinis (motorinis) ir kognityvi-
nis. Motorinis impulsyvumas aprašomas kaip negebėjimas 
sustabdyti jau prasidėjusio reagavimo į dirgiklį. Kognityvi-
nis impulsyvumas pasireiškia negebėjimu teisingai adekva-
čiai įvertinti įvykių ir veiksmų pasekmių. Impulsyvų elgesį 
beveik visada lydi dėmesio nepakankamumas, trukdantis 
tinkamai įvertinti situacijos ar įvykių aplinkybes. Be to, di-
delį vaidmenį priimant sprendimus atlieka ir emocinė būsena. 
Pastaruoju metu asmenybės tyrinėtojai vis labiau ragina 
atskirai analizuoti impulsyvų elgesį ir impulsyvumą kaip 
asmenybės bruožą, nes aukštas impulsyvumo lygis gali būti 
tiek nuolatiniu asmenybės bruožu, tiek ir labai laikinu, iš-
provokuotu įvairių veiksnių, tarp kurių didelę reikšmę turi 
stiprus stresas arba piktnaudžiavimas psichoaktyviomis me-
džiagomis [16-19]. Kai kurie autoriai nusikalstamą elgesį 
sieja su didesne nusikaltėlių ekstraversija, nes tokie asmenys 
mažiau gilinasi į save, mažiau linkę susimąstyti, o daugiau 
veikti. Taip pat teigiama, kad nusikaltėliams būdingas emo-
cinis nejautrumas. Nusikalsti skatina aštrių pojūčių poreikis, 
jiems reikia žymiai daugiau stipresnių dirgiklių, permainų, 
nuotykių, malonumų ir nemalonumų. Tarp asmenybės 
bruožų, lemiančių prievartą ir agresiją, taip pat išskiriamas 
labilumas ir padidintas dirglumas, kurie skatina energetinį 
pasiruošimą elgtis agresyviai. Kitas bruožas – polinkis kaupti 
emocinę įtampą, būdingas intravertinei asmenybei. Taip pat 
išskiriamas asmenybės nebrandumas, kuris trukdo pažinimo 
procesams pilnaverčiai kontroliuoti emocijas [20]. Krimi-
nalistikoje išskiriama keletas pagrindinių nusikalstamo el-
gesio motyvų: ekonominiai, seksualiniai, pavojus saugumui, 
garbei ir orumui bei solidarizavimasis su artimaisiais. Psi-
chologai šiuos motyvus papildo dar kai kuriomis situacijomis 
–  tai svarbių biologinių ar psichologinių poreikių depriva-
cija, pervargimas, t. y. būtinumas vykdyti veiklą, užduotis, 
viršijančias psichines ir fizines asmens galimybes; skaus-
minga situacija, t. y. kentėjimas nuo fizinio ar dvasinio 
skausmo; naujos nežinomos ar šokiruojančios situacijos, 
kuriose neveikia anksčiau išbandyti elgesio variantai [21, 
22]. Asmenys, įvykdantys turtinius, ekonominius nusikalti-
mus, dažniausiai yra materialistai ir savo gyvenime vado-
vaujasi tiesioginiu noru padidinti savo turtus, pagerinti ma-
terialinę gerovę, dažnai jie turi poreikį demonstruoti savo 
turtus, puikuotis materialinėmis gėrybėmis. Asmenys, vyk-
dantys smurtinius nusikaltimus, pasižymi didele agresija, 
empatijos stygiumi, egoizmu, siekimu bet kokia kaina rea-
lizuoti asmeninius poreikius, visiškai neanalizuojant pasi-
rinkto būdo ir savo veiksmų pasekmių [23]. Statistiniai 
duomenys rodo, kad tik 10-30 proc. seksualinių nusikaltimų 
padaro asmenys, turintys seksualines perversijas (parafilijas). 
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Seksualinę motyvaciją gali nulemti deviantiniai sadomazo-
chistiniai ir raptofiliniai stimulai. Sadistiniai žagintojai pa-
tiria seksualinį pasitenkinimą dėl aukos užvaldymo ir pilnos 
jos kontrolės, taikant aukai fizines ir psichines kančias. 
Raptofilai patiria seksualinį malonumą įveikiant aukos pa-
sipriešinimą. Paprasti žagintojai – tai dažniausiai asmenys 
mažai išsilavinę, piktnaudžiaujantys alkoholiu, egoistiniai 
ir hiperseksualūs [24, 25]. Asmenis, įvykdančius žmogžu-
dystes (homicidus), galima klasifikuoti į: kliedinčius, vyk-
dančius tam tikrą misiją; perversijuojančius; žudančius dėl 
emocijų, asmeninės naudos bei serijinius. Jeigu kliedesiniai 
homicidai padaromi psichozės būsenoje, tai žmogžudystė 
dėl ypatingos misijos, keičiant pasaulį į gerąją pusę, gali būti 
įvykdyta ne tik dėl kliedesių bei ir esant asmenybės sutriki-
mui. Tokiu atveju žmogžudystę įvykdęs asmuo pats nustato 
vertybių gradaciją, suteikia joms gėrio ir blogio kategorijas. 
Tokiam asmeniui dominuoja nenuginčijamas įsitikinimas, 
jog eliminuojami (nužudomi) žmonės kelia realų pavojų jo 
asmeninėms ir visuomeninėms vertybėms. Žmogžudystė dėl 
perversijos įvykdoma norint patenkinti savo seksualinius 
poreikius. Šios nusikalstamos veikos vykdytojas aukas pa-
renka ne atsitiktinai, o planuotai pagal savo sukurtą schemą. 
Asmuo žudantis dėl noro patirti stiprias emocijas siekia, kad 
nužudymo procesas tęstųsi kaip įmanoma ilgiau. Taip pat 
išskiriami asmenys, kurie vykdo homicidus dėl materialinės 
naudos, prie jų galima priskirti ir profesionalius kilerius. Jie 
pasižymi aukštu intelektu ir kreatyvumu, o nusikaltimą ruo-
šia labai kruopščiai ir apgalvotai. Dar vieną atskirą katego-
riją sudaro serijiniai žudikai. Tarp jų gali būti nepatenkinti 
savo gyvenimu, skriaudžiami ir žeminami darbe ar šeimoje. 
Nužudant visiškai atsitiktinius žmones, jie tiesiog baudžia 
juos už savo nesėkmes ir mėgaujasi savo šokiruojančiu po-
puliarumu žiniasklaidoje. Ideologinio serijinio žudiko nusi-
kalstamos veikos tikslas – konkrečios grupės narių priver-
timas prie savižudybės, naudojant savo įtaigą ir deklaruoja-
mas idėjas [26]. Nepaisant visų išdėstytų nusikalstamo elge-
sio koncepcijų ir teorijų, reikia pripažinti, kad nusikaltusio 
individo asmenybės bruožai daugelio nusikalstamų veikų 
genezei tėra antraeilės reikšmės dalykas. Vis dėlto lemiamą 
reikšmę turi išorinės nuolat asmenį veikiančios aplinkybės 
bei jo socializacija. Pažymėtina, kad nusikaltimo motyva-
cijos nesutapimas su vyraujančiais asmenybės siekiais ir 
jos individualiais ypatumais, bruožais gali būti susijęs su 
nusikaltėlio ypatinga būsena: girtumu, apsvaigimu, dideliu 
nuovargiu, stresu ir psichikos sutrikimais. Kai teisininkai 
kaltinamojo veiksmuose negali įžvelgti prasmės, tuomet psi-
chiškai sveiko žmogaus atveju tai gali būti traktuojama kaip 
klaida arba apsirikimas. Jei sveikas žmogus nevaldo savo 
veiksmų, tai gali būti kokio nors psichologinio spaudimo, pa-
vyzdžiui, grasinimai arba fizinė prievarta, verčiančio žmogų 

ryžtis tam, ko savo valia nedarytų, pasekmė. Nenustačius 
šių aplinkybių, įtariamas psichikos sutrikimas, turintis įta-
kos gebėjimui valdyti savo elgesį [27]. Psichikos sutrikimai 
neturi lemiamos reikšmės nusikalstamam elgesiui formuotis. 
Pavyzdžiui, Lietuvoje nepakaltinamumas nustatomas tik apie 
0,3 procentų iš visų nusikaltusiųjų. Tas procentas būna kiek 
aukštesnis arba žemesnis, priklausomai nuo nusikalstamos 
veikos pobūdžio [28]. Aiški tik viena taisyklė, kad psichikos 
sutrikimai nei apsaugo nuo įstatymų pažeidimo, nei sukelia 
polinkį nusikalsti, taip pat nėra tokios rūšies nusikaltimų, 
kuriuos darytų vien psichikos sutrikimų turintys asmenys. 
Tarp asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, nusikalstamo 
elgesio reikšmingiausiais rizikos veiksniais laikomi kliede-
siai bei haliucinacijos, tačiau pastaraisiais metais atliekami 
tyrimai parodo, kad prie šių rizikos veiksnių pagrįstai galima 
priskirti ir depresijos sindromą, kurio potencialaus pavojin-
gumo neretai tinkamai neįvertina net gydytojai psichiatrai. 
Prancūzų tyrinėtojai nustatė, jog egzistuoja didelis teigiamas 
ryšys tarp depresijos, savižudybės ir nužudymo. Žudikai, 
vykdant homicidus, 16-28 proc. atvejų turi depresijos požy-
mius. Didžiojoje Britanijoje ir JAV nuo 4 iki 35 proc. žudikų 
po nusikaltimo įvykdo suicidą [29]. Teismo psichiatrijos 
praktikoje žinomi atvejai, kai depresijos fone įvyksta vadina-
masis raptus melancholikus – staigus, netikėtas, impulsyvus 
psichomotorinio sujaudinimo proveržis, kurio metu pacientas 
užpuola kitą asmenį arba įvykdo suicidą. Depresijos apimti 
pacientai, siekdami sau mirties bausmės arba kalėjimo iki 
gyvos galvos, gali įvykdyti vadinamąją tarpinę savižudybę, 
prieš tai įvykdydami homicidą. Kliedesinė depresija daž-
niausiai išsivysto savikaltės kliedesio struktūroje ir paprastai 
projektuojama į artimiausius žmones. Kaltinamasis, tokioje 
būsenoje įvykdęs žmogžudystę (homicidą), būna įsitikinęs, 
kad jis nužudė kartu gyvenančius asmenis, šeimos narius, 
nes, neva, dėl jo nusikalstamo, nederamo, nuodėmingo el-
gesio jų laukė neišvengiami, baisūs kankinimai ir tragiškas 
likimas. Iškart arba praėjus keliems mėnesiams po įvykdytos 
žmogžudystės tokie asmenys bando ir patys žudytis. Toks 
elgesys dar vadinamas išplėstine savižudybe [30, 31]. Pogim-
dyminės depresijos rizikos veiksniai – tai stresas prižiūrėti 
kūdikį, vienišumas, pagalbos stygius, motinystės vaidmens 
nesuvokimas, stresas gimdymo metu, nesantuokinis gimdy-
mas ir kt. Iki 85 proc. moterų po gimdymo jaučia depresiją. 
Ūmesnė ir ilgesnė depresija būna nuo 5–20 proc. gimdžiusių 
moterų. Tokia depresija gali išryškėti per pirmus 6 mėn. po 
gimdymo. Būklę gali pabloginti socialinė izoliacija, mintys, 
kad nesugebės prižiūrėti vaiko. Dėl šių minčių ir nepasiti-
kėjimo savimi atsiranda neadekvatumo, abejingumo ir pyk-
čio kūdikiui jausmas, sutrinka socialinė veikla, nustojama 
domėtis kasdiene veikla. Visai tai lemia neigiamų emocijų 
kaupimą (kumuliaciją) ir emocinės įtakos augimą. Tokioje 
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būsenoje elgesį lemia vyraujanti afektogeninė motyvacija, 
valingos savikontrolės stygius, negebėjimas adekvačiai, 
kritiškai įvertinti tikrovės ir prognozuoti savo veiksmų pa-
sekmių. Šie veiksniai gali sukelti pavojų vaiko sveikatai ir 
gyvybei [32]. Dabartinė europinė teisėkūra ir teisėsauga, 
skirtingai nuo Lietuvos, atsižvelgia į tai, kad nėštumas, ypač 
nepageidaujamas ir lydimas ilgalaikės psichotraumuoja-
mos situacijos, bei pats fiziologinis gimdymas neigiamai 
veikia moters psichiką, lemia jos psichoemocines, fizines 
kančias bei psichikos sutrikimus. Šiuo atžvilgiu labiausiai 
parodomoji yra Didžiosios Britanijos teisminė sistema, ku-
rioje baudžiamąją atsakomybę už naujagimio nužudymą 
reguliuoja vadinamasis vaikžudystės aktas. Vadovaujantis 
šiuo aktu, jeigu moteris nužudė naujagimį tokioje būklėje, 
„kai jos psichikos būsenos balansas buvo sutrikdytas gim-
dymo efektu“, ji gali būti pripažinta kalta, vykdant nusi-
kaltimą „mažesnį nei nužudymas“, naujagimių nužudymas 
(neonaticidas) pagal šį įstatymą prilyginamas netyčiniam 
nužudymui. Paskutiniais metais Didžiojoje Britanijoje už 
šį nusikaltimą yra skiriama lygtinė bausmė [33]. Prie vieno 
iš svarbiausių nusikalstamo elgesio rizikos veiksnių taip pat 
galime priskirti ir liguistą maniakinę būseną. Maniakinėje 
(hipomaniakinėje) būsenoje ilgalaikis nuotaikos pakilimas 
nuo nerūpestingo linksmumo iki nekontroliuojamo susijau-
dinimo, hiperaktyvumas, hiperseksualumas, nekritiškumas 
dažnai lemia socialinių, visuomenei priimtų normų nepai-
symą. Dėl savikontrolės praradimo, impulsyvaus elgesio net 
mažiausias pasipriešinimas tokiems asmenims gali sukelti 
stiprų pykčio, agresijos protrūkį kitų atžvilgiu. Asmenims 
maniakinėje būsenoje būdingi ir finansiniai nusikaltimai, kai 
nerealiems, neadekvatiems verslo projektams ar lošimams 
iššvaistomos didelės ne tik savo, bet ir kitų fizinių arba ju-
ridinių asmenų pinigų sumos [34]. 

Taigi matome, kad nusikalstamas elgesys gali būti de-
terminuotas daugelio rizikos veiksnių, tačiau nei vienas iš 
jų nėra nei absoliutus, nei universalus. Filosofas Georgas 
Hegelis manė, kad žmonių poelgius lemia jų poreikiai, ais-
tros, interesai, charakteriai ir gabumai, o žmonijos istorijoje 
pastebima tik nedaugelis atvejų, kai protingi motyvai tie-
siogiai lemia individualų elgesį, o aistros, individualistiniai 
tikslai, egoizmo patenkinimas yra daug artimesni žmogaus 
prigimčiai negu dorovinės savybės [35].

Išvados
1. Nusikaltusio individo asmenybės bruožai daugelio nu-

sikalstamų veikų genezei yra tik antraeilės reikšmės dalykas.
2. Nusikalstamam elgesiui didelę reikšmę turi išorinės 

nuolat asmenį veikiančios aplinkybės bei jo socializacija.
3. Vien psichikos sutrikimas nesukelia polinkio nusi-

kalstamam elgesiui, reikšmingiausiais rizikos veiksniais 

nusikalsti yra tik kai kurie psichikos sutrikimo požymiai: 
kliedesiai, haliucinacijos, depresijos ar manijos sindromas.

4. Nusikalstamas elgesys gali būti determinuotas dau-
gelio rizikos veiksnių, tačiau nei vienas iš jų nėra nei abso-
liutus, nei universalus.
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Summary
Since the end of the 20th century, Lithuania has consistently 

had high rates of crime, and according to the number of homicides 
and prisoners, Lithuania has been a leader in the European Union 
for many years. These trends cannot be solely linked to the politi-
cal, economic or demographic changes taking place in our society. 
In this article, based on the data of the reviewed literature, various 
scientific concepts of criminal behaviour are presented, the aim 
of which is to explain the motivation of delinquent cases. The ar-
ticle also draws attention to the fact that among persons, suffering 
from mental disorders, the most significant risk factors for crimi-
nal behaviour are not only delusions and hallucinations, but also 
affective disorders (depression or mania).
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Santrauka
Darbo tikslas. Įvertinti mirtingumo dėl kraujotakos 
sistemos ligų ir savižudybių ryšį Europos Sąjungos 
(toliau – ES) valstybėse.
Darbo metodika. Atliktas epidemiologinis analitinis 
mirtingumo dėl išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK-
10AM) bei kitų širdies ligų formų (I30-I52, TLK-
10AM) ir mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84, 
TLK-10AM) tyrimas. Atlikta analizė apėmė 1994 
– 2015 metų standartizuotus duomenis iš 30 (ES28, 
Norvegija, Šveicarija) Europos valstybių. Duomenys 
taip pat vertinti pagal amžiaus grupes: <65 metų bei 
≥65 metų ir pagal lytį.
Rezultatai. Mirtingumas dėl išeminės širdies ligos 
ir savižudybių statistiškai reikšmingai tiesiogiai ko-
reliavo 23 valstybėse: 9 – labai stipriai; 7 – stipriai; 
4 – vidutiniškai ir 3 – silpnai. Vyrų rodikliai reikš-
mingai koreliavo taip pat 23 valstybėse: 8 – labai 
stipriai; 10 – stipriai; 3 – vidutiniškai ir 2 – silpnai. 
Moterų rodikliai – 19 valstybių: 4 – labai stipriai; 
9 – stipriai ir 6 – vidutiniškai. Iki 65 metų amžiaus 
grupėje mirtingumas reikšmingai tiesiogiai kore-
liavo 23 valstybėse: 7 – labai stipriai; 9 – stipriai; 
4 – vidutiniškai ir 3 – silpnai, o ≥65 metų amžiaus 
grupėje reikšmingai tiesiogiai koreliavo 21 valsty-
bėse: 6 – labai stipriai; 9 – stipriai; 5 – vidutiniškai 
ir 1 – silpnai. Lietuvoje šis ryšys buvo reikšmingas 
tarp abiejų lyčių (Rho: bendrai–0,798, p≤0,001; vy-
rai–0,717, p≤0,001; moterys–0,799, p≤0,001) bei 
amžiaus grupių (<65 metų: bendrai–0,462, p=0,03; 
vyrai–0,489, p=0,021; moterys–0,385, p=0,077; ≥65 
metų: bendrai–0,814, p≤0,001; vyrai–0,638, p=0,001; 

moterys–0,785, p≤0,001). Pabrėžtina, kad analizuo-
jant ryšį tarp mirtingumo dėl kitų širdies ligų ir dėl 
savižudybių nustatytas ženkliai silpnesnis tiesioginis 
ryšys: reikšminga tiesioginė koreliacija stebėta 13 
valstybių, tarp vyrų – 12, tarp moterų – 9, o priešin-
gas ryšys nustatytas netgi 7 valstybėse.
Išvados. Nustatytas reikšmingas tiesioginis ryšys tarp 
mirtingumo dėl išeminės širdies ligos ir savižudy-
bių daugelyje Europos Sąjungos valstybių bei išlieka 
reikšmingas tiek tarp vyrų ir moterų bei asmenų, jau-
nesnių ir vyresnių nei 65 metai. Tikėtina, kad psichi-
nės sveikatos įtaka šioms dviem problemoms yra la-
bai reikšminga. Ypač Lietuvoje šių problemų didžiulis 
mastas ir jų reikšmingas ryšys reikalauja efektyvesnių 
psichinės sveikatos priežiūros metodų plėtros.

Įvadas
Kraujotakos sistemos ligos yra viena iš pagrindinių mirš-

tamumo priežasčių visose Europos Sąjungos (toliau – ES) 
valstybėse: jos sudaro nuo 50 proc. iki 60 proc. visų mirčių 
Baltijos šalių regione, Rumunijoje bei Bulgarijoje ir mažiau 
nei ketvirtadalį mirčių Danijoje (24,0 proc.) ir Prancūzijoje 
(24,5 proc.) [1]. Lietuvoje per pastarąjį penkmetį (2013 – 
2017 metai) dėl kraujotakos sistemos ligų nustatyta daugiau 
kaip 115 tūkstančių mirties atvejų, kas sudarė 56,2 proc. visų 
mirčių atvejų [2]. Didžiąją dalį šių mirčių (65,3 proc.) sudarė 
mirtingumas dėl išeminės širdies ligos. Taip pat Lietuvoje 
stebimas didžiausias Europoje ir vienas didžiausių visame 
pasaulyje savižudybių dažnis [3]. Įrodyta, jog savižudybių 
problema glaudžiai susijusi su įvairiais psichikos sutrikimais 
[4], o psichikos sveikata turi nenuginčijamą įtaką išeminės 
širdies ligos vystymuisi [5].

Darbo tikslas: įvertinti mirtingumo dėl kraujotakos 
sistemos ligų ir savižudybių ryšį Europos Sąjungos (toliau 
– ES) valstybėse.

IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS IR SAVIŽUDYBIŲ PAPLITIMO SĄSAJA 
EUROPOS SĄJUNGOJE

Petras Navickas1,2, Laura Lukavičiūtė1,2, Pranas Šerpytis1,2, Alvydas Benošis4, 
Rokas Šerpytis1,2, Konstantinas Daškevičius5, Alvydas Navickas1,3

1Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, 2Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 
3Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, 

4Valstybinė teismo medicinos tarnyba, 5Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba
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Tyrimo objektas ir metodai
Atliktas epidemiologinis analitinis mirtingumo dėl iše-

minės širdies ligos bei kitų širdies ligų formų ir mirtingumo 
dėl savižudybių tyrimas. Naudoti mirties atvejų ir priežasčių 
valstybės registro bei „Eurostat“ bazių duomenys. Atlikta 
analizė apėmė 28 Europos Sąjungos valstybių ir Norvegijos 
bei Šveicarijos duomenis. Atlikta 1994 – 2015 metų stan-
dartizuotų pagal Europos amžiaus standartą (1976 m.) mir-
tingumo dėl tyčinių susižalojimų (X60-X84, TLK-10AM) ir 
išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK-10AM) bei kitų širdies 
ligų formų (I30-I52, TLK-10AM) rodiklių 100000 gyventojų 
analizė. Duomenys taip pat vertinti išskirsčius tiriamuosius į 
amžiaus grupes <65 metų bei ≥65 metų ir pagal lytį.

Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant statistinės ana-
lizės paketą SPSS (angl. Statistical Package for Social sci-
ences, IBM Corp., versija 21.0). Analizuojamų mirtingumo 
tarpusavio duomenų ryšiui vertinti panaudotas Spirmeno 
(Spearman) koreliacijos koeficientas (Rho). Buvo vertinta, 
jog ryšys abejotinas, jeigu Rho buvo 0 – 0,29; silpnas, jeigu 
Rho 0,3 – 0,49; vidutinio stiprumo, kai 0,5 – 0,69; stiprus, 
kai 0,7 – 0,89; ir labai stiprus, kai Rho 0,9 – 1. Vertinome, 
jog ryšys tarp lyginamųjų grupių yra statistiškai patikimas, 
kai reikšmingumo lygmuo p < 0,05.

Rezultatai
Mirtingumas nuo išeminės širdies ligos ir savižudybių 

statistiškai reikšmingai tiesiogiai koreliavo 23 valstybėse (1 
lentelė, 1 paveikslas): 9 – labai stipriai; 7 – stipriai; 4 – vidu-
tiniškai ir 3 – silpnai. Vyrų rodikliai statistiškai reikšmingai 

koreliavo taip pat 23 valstybėse (1 lentelė): 8 – labai stipriai; 
10 – stipriai; 3 – vidutiniškai ir 2 – silpnai. Moterų rodikliai 
reikšmingai koreliavo 19 valstybių (1 lentelė): 4 – labai sti-
priai; 9 – stipriai ir 6 – vidutiniškai. Lietuvoje šis ryšys buvo 
stiprus tarp abiejų lyčių (Rho: bendrai – 0,798, p ≤ 0,001; 
vyrai – 0,717, p ≤ 0,001; moterys – 0,799, p ≤ 0,001).

Statistiškai reikšminga priešinga koreliacija tarp mirtin-
gumo dėl savižudybių ir mirtingumo dėl išeminės širdies li-
gos stebėta tik Portugalijoje ir Kipre. Tarp vyrų priešinga ko-
reliacija stebėta taip pat ir Graikijoje, o tarp moterų rodiklių 
priešingo ryšio nestebėta. Pabrėžtina, kad analizuojant ryšį 
tarp mirtingumo dėl kitų širdies ligų (I30-I51, TLK-10AM) 
ir dėl savižudybių nustatytas ženkliai silpnesnis tiesioginis 
ryšys (2 lentelė, 2 paveikslas): reikšminga tiesioginė kore-
liacija stebėta 13 valstybių, tarp vyrų – 12, tarp moterų – 9, 
o priešingas ryšys nustatytas netgi 7 valstybėse. Koreliacijos 
tarp mirtingumo dėl kitų širdies ligų ir savižudybių Lietuvoje 
nenustatyta (Rho: bendrai – -0,303, p = 0,171; vyrai – -0,386, 
p = 0,076; moterys – 0,132, p = 0,558) (1, 2 pav.).

Mirtingumas nuo išeminės širdies ligos ir savižudybių 
<65 metų amžiaus grupėje statistiškai reikšmingai tiesio-
giai koreliavo 23 valstybėse (1 lentelė): 7 – labai stipriai; 
9 – stipriai; 4 – vidutiniškai ir 3 – silpnai. Vyrų rodikliai 
statistiškai reikšmingai koreliavo taip pat 22 valstybėse (1 
lentelė): 8 – labai stipriai; 7 – stipriai; 5 – vidutiniškai ir 2 – 
silpnai. Moterų rodikliai reikšmingai koreliavo 19 valstybių 
(1 lentelė): 3 – labai stipriai; 12 – stipriai ir 4 – vidutiniškai. 
Lietuvoje šis ryšys buvo kur kas silpnesnis už daugelį ES 
valstybių tarp abiejų lyčių (Rho: bendrai – 0,462, p = 0,03; 

1 paveikslas. Ryšys tarp mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84, 
TLK-10AM) ir išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK-10AM).

2 paveikslas. Ryšys tarp mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84, 
TLK-10AM) ir kitų širdies ligų (I30-I52, TLK-10AM). 
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EU28 0,862 0,000 0,820 0,000 0,955 0,000 
EU2

8 
0,727 0,003 0,697 0,006 0,918 0,000 EU28 0,965 0,000 0,996 0,000 0,956 0,000 

BE 0,852 0,000 0,863 0,000 0,710 0,001 BE 0,842 0,000 0,883 0,000 0,577 0,010 BE 0,840 0,000 0,824 0,000 0,766 0,000 

BG 0,979 0,000 0,957 0,000 0,967 0,000 BG 0,927 0,000 0,933 0,000 0,971 0,000 BG 0,977 0,000 0,944 0,000 0,962 0,000 

CZ 0,499 0,018 0,693 0,000 0,283 0,202 CZ 0,579 0,005 0,437 0,042 0,747 0,000 CZ 0,352 0,108 0,484 0,022 0,217 0,331 
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FR 0,966 0,000 0,960 0,000 0,953 0,000 FR 0,926 0,000 0,901 0,000 0,863 0,000 FR 0,979 0,000 0,983 0,000 0,945 0,000 
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LU 0,685 0,000 0,796 0,000 0,355 0,105 LU 0,698 0,000 0,671 0,001 0,617 0,002 LU 0,528 0,012 0,684 0,000 -0,101 0,654 

HU 0,686 0,000 0,739 0,000 0,567 0,006 HU 0,944 0,000 0,918 0,000 0,940 0,000 HU 0,461 0,031 0,448 0,037 0,238 0,287 

MT -0,397 0,068 -0,414 0,055 0,304 0,169 MT -0,614 0,002 -0,640 0,001 0,167 0,469 MT 0,013 0,954 0,144 0,524 0,174 0,450 

NL 0,028 0,903 0,038 0,867 0,302 0,172 NL -0,315 0,153 -0,508 0,016 0,099 0,663 NL 0,695 0,000 0,769 0,000 0,644 0,001 

AT 0,949 0,000 0,950 0,000 0,863 0,000 AT 0,983 0,000 0,963 0,000 0,885 0,000 AT 0,877 0,000 0,888 0,000 0,872 0,000 

PL 0,091 0,704 -0,096 0,686 0,406 0,076 PL -0,061 0,798 -0,201 0,396 0,757 0,000 PL 0,016 0,947 -0,172 0,469 0,233 0,323 
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RO 0,698 0,002 0,662 0,004 0,861 0,000 RO 0,617 0,008 0,569 0,017 0,808 0,000 RO 0,640 0,006 0,037 0,889 0,793 0,000 

SI 0,943 0,000 0,905 0,000 0,893 0,000 SI 0,890 0,000 0,913 0,000 0,806 0,000 SI 0,792 0,000 0,763 0,000 0,734 0,000 

SK 0,631 0,003 0,696 0,001 0,515 0,020 SK 0,709 0,000 0,711 0,000 0,615 0,004 SK 0,440 0,052 0,240 0,308 0,444 0,050 

FI 0,977 0,000 0,982 0,000 0,924 0,000 FI 0,975 0,000 0,962 0,000 0,853 0,000 FI 0,907 0,000 0,927 0,000 0,808 0,000 

SE 0,888 0,000 0,892 0,000 0,671 0,001 SE 0,810 0,000 0,737 0,000 0,534 0,011 SE 0,831 0,000 0,854 0,000 0,714 0,000 

UK 0,486 0,022 0,482 0,023 0,624 0,002 UK 0,225 0,315 0,268 0,229 0,140 0,533 UK 0,731 0,000 0,733 0,000 0,861 0,000 

NO 0,733 0,000 0,789 0,000 0,016 0,942 NO 0,592 0,004 0,688 0,000 -0,281 0,205 NO 0,626 0,002 0,553 0,008 0,511 0,015 

CH 0,936 0,000 0,944 0,000 0,675 0,000 CH 0,946 0,000 0,956 0,000 0,814 0,000 CH 0,564 0,006 0,808 0,000 0,404 0,062 

1 lentelė. Ryšys tarp mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84, TLK-10AM) ir išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK-10AM) pagal 
lytį ir amžių (44-45 p.).
EU28 – Europos Sąjunga (28 šalys); BE – Belgija; BG – Bulgarija; CZ – Čekija; DK – Danija; DE – Vokietija; EE – Estija; IE – 
Airija; EL – Graikija; ES – Ispanija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; IT – Italija; CY – Kipras; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU 
– Liuksemburgas; HU – Vengrija; MT – Malta; NL – Olandija; AT – Austrija; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO – Rumunija; SI 
– Slovėnija; SK – Slovakija; FI – Suomija; SE – Švedija; UK – Jungtinės Karalystės; NO – Norvegija; CH – Šveicarija.

..
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Bendrai  
(I20-I25) 

Vyrai  
(I20-I25) 

Moterys  
(I20-I25) 

Bendrai <65 m,  
(I20-I25) 

Vyrai <65 m,  
(I20-I25) 

Moterys <65 m, 
(I20-I25) 

Bendrai ≥65 m, 
(I20-I25) 

Vyrai ≥65 m,  
(I20-I25) 

Moterys ≥65 m, 
(I20-I25) 

Šalis Rho p reikšmė Rho 
p 

reikšmė 
Rho p reikšmė Šalis Rho 

p 
reikšmė 

Rho 
p 

reikšmė 
Rho 

p 
reikšmė 

Šalis Rho 
p 

reikšmė 
Rho 

p 
reikšmė 

Rho 
p 

reikšmė 

EU28 0,862 0,000 0,820 0,000 0,955 0,000 
EU2

8 
0,727 0,003 0,697 0,006 0,918 0,000 EU28 0,965 0,000 0,996 0,000 0,956 0,000 

BE 0,852 0,000 0,863 0,000 0,710 0,001 BE 0,842 0,000 0,883 0,000 0,577 0,010 BE 0,840 0,000 0,824 0,000 0,766 0,000 

BG 0,979 0,000 0,957 0,000 0,967 0,000 BG 0,927 0,000 0,933 0,000 0,971 0,000 BG 0,977 0,000 0,944 0,000 0,962 0,000 

CZ 0,499 0,018 0,693 0,000 0,283 0,202 CZ 0,579 0,005 0,437 0,042 0,747 0,000 CZ 0,352 0,108 0,484 0,022 0,217 0,331 

DK 0,936 0,000 0,933 0,000 0,899 0,000 DK 0,860 0,000 0,855 0,000 0,844 0,000 DK 0,919 0,000 0,882 0,000 0,906 0,000 

DE 0,854 0,000 0,881 0,000 0,843 0,000 DE 0,857 0,000 0,876 0,000 0,806 0,000 DE 0,878 0,000 0,920 0,000 0,923 0,000 

EE 0,958 0,000 0,942 0,000 0,949 0,000 EE 0,937 0,000 0,947 0,000 0,915 0,000 EE 0,853 0,000 0,682 0,000 0,850 0,000 

IE 0,470 0,027 0,428 0,047 0,337 0,125 IE 0,436 0,043 0,294 0,185 0,257 0,248 IE 0,420 0,052 0,453 0,034 0,209 0,350 

EL -0,403 0,063 -0,446 0,038 -0,361 0,098 EL -0,510 0,015 -0,535 0,010 -0,446 0,038 EL 0,173 0,440 0,021 0,924 0,259 0,245 

ES 0,813 0,000 0,852 0,000 0,636 0,001 ES 0,484 0,022 0,589 0,004 0,157 0,486 ES 0,919 0,000 0,923 0,000 0,856 0,000 

FR 0,966 0,000 0,960 0,000 0,953 0,000 FR 0,926 0,000 0,901 0,000 0,863 0,000 FR 0,979 0,000 0,983 0,000 0,945 0,000 

HR -0,079 0,788 0,209 0,473 -0,187 0,522 HR 0,702 0,005 0,715 0,004 0,443 0,113 HR -0,332 0,246 -0,086 0,771 -0,556 0,039 

IT 0,820 0,000 0,831 0,000 0,841 0,000 IT 0,706 0,000 0,628 0,003 0,832 0,000 IT 0,947 0,000 0,941 0,000 0,881 0,000 

CY -0,699 0,011 -0,692 0,013 -0,130 0,688 CY -0,434 0,159 -0,476 0,118 0,497 0,101 CY -0,469 0,124 -0,294 0,354 -0,041 0,899 

LV 0,920 0,000 0,895 0,000 0,893 0,000 LV 0,771 0,000 0,743 0,000 0,726 0,000 LV 0,887 0,000 0,809 0,000 0,884 0,000 

LT 0,798 0,000 0,717 0,000 0,799 0,000 LT 0,462 0,030 0,489 0,021 0,385 0,077 LT 0,814 0,000 0,638 0,001 0,785 0,000 

LU 0,685 0,000 0,796 0,000 0,355 0,105 LU 0,698 0,000 0,671 0,001 0,617 0,002 LU 0,528 0,012 0,684 0,000 -0,101 0,654 

HU 0,686 0,000 0,739 0,000 0,567 0,006 HU 0,944 0,000 0,918 0,000 0,940 0,000 HU 0,461 0,031 0,448 0,037 0,238 0,287 

MT -0,397 0,068 -0,414 0,055 0,304 0,169 MT -0,614 0,002 -0,640 0,001 0,167 0,469 MT 0,013 0,954 0,144 0,524 0,174 0,450 

NL 0,028 0,903 0,038 0,867 0,302 0,172 NL -0,315 0,153 -0,508 0,016 0,099 0,663 NL 0,695 0,000 0,769 0,000 0,644 0,001 

AT 0,949 0,000 0,950 0,000 0,863 0,000 AT 0,983 0,000 0,963 0,000 0,885 0,000 AT 0,877 0,000 0,888 0,000 0,872 0,000 

PL 0,091 0,704 -0,096 0,686 0,406 0,076 PL -0,061 0,798 -0,201 0,396 0,757 0,000 PL 0,016 0,947 -0,172 0,469 0,233 0,323 

PT -0,460 0,031 -0,518 0,014 -0,422 0,051 PT -0,400 0,065 -0,406 0,061 -0,319 0,148 PT -0,434 0,044 -0,476 0,025 -0,385 0,077 

RO 0,698 0,002 0,662 0,004 0,861 0,000 RO 0,617 0,008 0,569 0,017 0,808 0,000 RO 0,640 0,006 0,037 0,889 0,793 0,000 

SI 0,943 0,000 0,905 0,000 0,893 0,000 SI 0,890 0,000 0,913 0,000 0,806 0,000 SI 0,792 0,000 0,763 0,000 0,734 0,000 

SK 0,631 0,003 0,696 0,001 0,515 0,020 SK 0,709 0,000 0,711 0,000 0,615 0,004 SK 0,440 0,052 0,240 0,308 0,444 0,050 

FI 0,977 0,000 0,982 0,000 0,924 0,000 FI 0,975 0,000 0,962 0,000 0,853 0,000 FI 0,907 0,000 0,927 0,000 0,808 0,000 

SE 0,888 0,000 0,892 0,000 0,671 0,001 SE 0,810 0,000 0,737 0,000 0,534 0,011 SE 0,831 0,000 0,854 0,000 0,714 0,000 

UK 0,486 0,022 0,482 0,023 0,624 0,002 UK 0,225 0,315 0,268 0,229 0,140 0,533 UK 0,731 0,000 0,733 0,000 0,861 0,000 

NO 0,733 0,000 0,789 0,000 0,016 0,942 NO 0,592 0,004 0,688 0,000 -0,281 0,205 NO 0,626 0,002 0,553 0,008 0,511 0,015 

CH 0,936 0,000 0,944 0,000 0,675 0,000 CH 0,946 0,000 0,956 0,000 0,814 0,000 CH 0,564 0,006 0,808 0,000 0,404 0,062 

vyrai – 0,489, p = 0,021; moterys – 0,385, p = 0,077).
Statistiškai reikšminga priešinga koreliacija tarp mirtingumo dėl 

savižudybių ir mirtingumo dėl išeminės širdies ligos <65 metų am-
žiaus grupėje stebėta tik Graikijoje ir Maltoje. Tarp vyrų priešinga 
koreliacija nustatyta taip pat ir Olandijoje, o tarp moterų priešingas 

ryšys stebėtas tik Graikijoje. Kitaip nei išeminės 
širdies ligos atveju, analizuojant ryšį tarp mirtin-
gumo dėl kitų širdies ligų (I30-I51, TLK-10AM) 
ir dėl savižudybių stebėtas ženkliai silpnesnis tie-
sioginis ryšys (2 lentelė): reikšminga tiesioginė 
koreliacija nustatyta 11 valstybių, tarp vyrų – 11, 
tarp moterų – 9, o priešingas ryšys išaiškintas 
netgi 5 valstybėse. Tiesioginės koreliacijos tarp 
mirtingumo dėl kitų širdies ligų ir savižudybių 
Lietuvoje nenustatyta (Rho: bendrai – -0,352, p = 
0,108; vyrai – -0,425, p = 0,048; moterys – 0,164, 
p = 0,465) (1 lentelė).

Mirtingumas nuo išeminės širdies ligos ir sa-
vižudybių ≥65 metų amžiaus grupėje statistiškai 
reikšmingai tiesiogiai koreliavo 21 valstybėse (1 
lentelė): 6 – labai stipriai; 9 – stipriai; 5 – vidu-
tiniškai ir 1 - silpnai. Vyrų rodikliai statistiškai 
reikšmingai koreliavo taip pat 22 valstybėse (1 
lentelė): 6 – labai stipriai; 9 – stipriai; 4 – viduti-
niškai ir 3 – silpnai. Moterų rodikliai reikšmingai 
koreliavo 19 valstybių (1 lentelė): 4 – labai sti-
priai; 12 – stipriai; 2 – vidutiniškai ir 1 – silpnai. 
Lietuvoje šis ryšys buvo stiprus tarp moterų ir vi-
dutinio stiprumo tarp vyrų (Rho: bendrai – 0,814, 
p ≤ 0,001; vyrai – 0,638, p = 0,001; moterys – 
0,785, p ≤ 0,001).

Statistiškai reikšminga priešinga koreliacija 
tarp mirtingumo dėl savižudybių ir mirtingumo 
dėl išeminės širdies ligos ≥65 metų amžiaus gru-
pėje stebėta tik Portugalijoje. Tarp vyrų priešinga 
koreliacija taip pat nustatyta tik Portugalijoje, o 
tarp moterų priešingas ryšys išaiškintas tik Kro-
atijoje. Kitaip nei išeminės širdies ligos atveju, 
analizuojant ryšį tarp mirtingumo dėl kitų širdies 
ligų (I30-I51, TLK-10AM) ir dėl savižudybių 
stebėtas ženkliai silpnesnis tiesioginis ryšys (2 
lentelė): reikšminga tiesioginė koreliacija nusta-
tyta 11 valstybių, tarp vyrų – 10, tarp moterų – 9, 
o priešingas ryšys nustatytas netgi 8 valstybėse. 
Lietuvoje tarp šių rodiklių statistiškai patikimos 
koreliacijos nenustatyta (Rho: bendrai – -0,342, p 
= 0,12; vyrai – -0,32, p = 0,147; moterys – -0,107, 
p = 0,636) (2 lentelė).

Vertinant bendrą Europos Sąjungos 28 valsty-
bių mirtingumo dėl išeminės širdies ligos ir savi-
žudybių rodiklių ryšį stebėta reikšminga teigiama 
koreliacija visuose analizuotuose pogrupiuose, 
o tiesioginis ryšys tarp kitų širdies ligų ir savi-
žudybių rodiklių nebuvo nustatytas nei viename 
pogrupyje.

. . .
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Bendrai  
(I30-I51) 

Vyrai  
(I30-I51) 

Moterys  
(I30-I51) 

Bendrai <65 m, 
(I30-I51) 

Vyrai <65 m,  
(I30-I51) 

Moterys <65 m, 
(I30-I51) 

Bendrai ≥65 m,  
(I30-I51) 

Vyrai ≥65 m,  
(I30-I51) 

Moterys ≥65 m, 
(I30-I51) 

Šalis Rho 
p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Šalis Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Šalis Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 

EU28 -0,357 0,254 -0,406 0,191 -0,588 0,045 EU28 -0,126 0,697 -0,098 0,762 -0,585 0,046 EU28 -0,706 0,010 -0,755 0,005 -0,699 0,011 

BE 0,738 0,002 0,736 0,002 0,445 0,097 BE 0,683 0,005 0,825 0,000 0,212 0,449 BE 0,661 0,007 0,640 0,010 0,626 0,013 

BG -0,935 0,000 -0,907 0,000 -0,908 0,000 BG -0,864 0,000 -0,865 0,000 -0,891 0,000 BG -0,904 0,000 -0,897 0,000 -0,905 0,000 

CZ -0,775 0,000 -0,746 0,000 -0,759 0,000 CZ -0,323 0,143 -0,322 0,143 -0,008 0,972 CZ -0,822 0,000 -0,781 0,000 -0,841 0,000 

DK 0,759 0,000 0,748 0,000 0,748 0,000 DK 0,674 0,001 0,683 0,001 0,590 0,005 DK 0,784 0,000 0,642 0,002 0,825 0,000 

DE -0,429 0,337 -0,036 0,939 -0,055 0,908 DE -0,468 0,289 -0,464 0,294 -0,286 0,535 DE 0,179 0,702 0,643 0,119 0,214 0,645 

EE -0,857 0,000 -0,824 0,000 -0,883 0,000 EE 0,379 0,082 0,325 0,140 0,485 0,022 EE -0,867 0,000 -0,710 0,000 -0,877 0,000 

IE 0,387 0,102 0,392 0,097 0,128 0,601 IE 0,405 0,086 0,442 0,058 0,003 0,991 IE 0,444 0,057 0,379 0,109 0,301 0,210 

EL -0,224 0,316 -0,397 0,068 -0,102 0,653 EL -0,060 0,792 0,143 0,525 -0,315 0,153 EL 0,154 0,493 0,050 0,826 0,248 0,266 

ES 0,821 0,000 0,852 0,000 0,633 0,002 ES 0,452 0,035 0,530 0,011 0,211 0,346 ES 0,925 0,000 0,896 0,000 0,847 0,000 

FR 0,980 0,000 0,971 0,000 0,944 0,000 FR 0,929 0,000 0,867 0,000 0,827 0,000 FR 0,961 0,000 0,976 0,000 0,938 0,000 

HR 0,898 0,000 0,763 0,001 0,802 0,001 HR 0,759 0,002 0,746 0,002 0,268 0,355 HR 0,895 0,000 0,726 0,003 0,811 0,000 

IT 0,273 0,367 0,281 0,352 0,526 0,065 IT 0,036 0,907 -0,201 0,509 0,365 0,221 IT 0,660 0,014 0,538 0,058 0,642 0,018 

CY -0,727 0,007 -0,594 0,042 -0,312 0,324 CY -0,727 0,007 -0,671 0,017 -0,308 0,330 CY -0,657 0,020 -0,580 0,048 -0,306 0,333 

LV -0,917 0,000 -0,869 0,000 -0,938 0,000 LV -0,535 0,015 -0,596 0,006 -0,108 0,652 LV -0,910 0,000 -0,751 0,000 -0,841 0,000 

LT -0,303 0,171 -0,386 0,076 -0,132 0,558 LT -0,352 0,108 -0,425 0,048 -0,164 0,465 LT -0,342 0,120 -0,320 0,147 -0,107 0,636 

LU 0,441 0,046 0,453 0,039 0,125 0,590 LU 0,442 0,045 0,588 0,005 0,183 0,426 LU 0,142 0,540 0,381 0,089 -0,206 0,369 

HU -0,243 0,275 -0,440 0,041 -0,103 0,649 HU 0,365 0,095 0,271 0,222 0,677 0,001 HU -0,320 0,146 -0,536 0,010 -0,273 0,219 

MT -0,398 0,067 -0,367 0,093 0,237 0,289 MT -0,160 0,478 -0,131 0,562 -0,322 0,154 MT 0,079 0,728 0,046 0,840 0,100 0,667 

NL -0,783 0,013 -0,217 0,576 -0,753 0,019 NL -0,983 0,000 -0,950 0,000 -0,929 0,000 NL -0,711 0,032 -0,400 0,286 -0,661 0,053 

AT 0,902 0,000 0,846 0,000 0,886 0,000 AT 0,915 0,000 0,940 0,000 0,764 0,000 AT 0,896 0,000 0,857 0,000 0,908 0,000 

PL 0,191 0,574 0,245 0,467 -0,661 0,027 PL 0,245 0,467 0,255 0,450 -0,261 0,437 PL -0,164 0,631 -0,009 0,979 -0,736 0,010 

PT -0,411 0,057 -0,419 0,052 -0,336 0,126 PT -0,329 0,135 -0,286 0,197 -0,261 0,240 PT -0,346 0,115 -0,374 0,086 -0,280 0,208 

RO 0,614 0,009 0,434 0,081 0,835 0,000 RO -0,611 0,009 -0,567 0,018 0,273 0,289 RO 0,613 0,009 0,234 0,366 0,777 0,000 

SI 0,512 0,015 0,580 0,005 0,316 0,152 SI 0,829 0,000 0,771 0,000 0,894 0,000 SI 0,305 0,167 0,409 0,059 0,215 0,337 

SK -0,397 0,083 -0,351 0,130 -0,434 0,056 SK -0,335 0,149 -0,437 0,054 -0,074 0,758 SK -0,443 0,050 -0,338 0,145 -0,482 0,032 

FI 0,759 0,000 0,696 0,001 0,740 0,000 FI 0,321 0,168 0,181 0,446 0,521 0,018 FI 0,609 0,004 0,540 0,014 0,647 0,002 

SE -0,664 0,001 -0,673 0,001 -0,526 0,012 SE 0,680 0,000 0,539 0,010 0,438 0,041 SE -0,642 0,001 -0,582 0,004 -0,623 0,002 

UK 0,442 0,040 0,493 0,020 0,586 0,004 UK 0,235 0,292 0,208 0,354 0,257 0,248 UK 0,709 0,000 0,717 0,000 0,843 0,000 

NO 0,586 0,004 0,709 0,000 -0,138 0,540 NO 0,504 0,017 0,646 0,001 -0,123 0,586 NO 0,442 0,039 0,426 0,048 0,316 0,151 

CH 0,871 0,000 0,886 0,000 0,449 0,041 CH 0,929 0,000 0,957 0,000 0,673 0,001 CH 0,346 0,125 0,719 0,000 0,201 0,381 

2 lentelė. Ryšys tarp mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84, TLK-10AM) ir kitų širdies ligų (I30-I52, TLK-10AM) pagal lytį ir amžių. 
(46-47 p.).
EU28 – Europos Sąjunga (28 šalys); BE – Belgija; BG – Bulgarija; CZ – Čekija; DK – Danija; DE – Vokietija; EE – Estija; IE – Airija; 
EL – Graikija; ES – Ispanija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; IT – Italija; CY – Kipras; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksem-
burgas; HU – Vengrija; MT – Malta; NL – Olandija; AT – Austrija; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; 
SK – Slovakija; FI – Suomija; SE – Švedija; UK – Jungtinės Karalystės; NO – Norvegija; CH – Šveicarija.

..
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Bendrai  
(I30-I51) 

Vyrai  
(I30-I51) 

Moterys  
(I30-I51) 

Bendrai <65 m, 
(I30-I51) 

Vyrai <65 m,  
(I30-I51) 

Moterys <65 m, 
(I30-I51) 

Bendrai ≥65 m,  
(I30-I51) 

Vyrai ≥65 m,  
(I30-I51) 

Moterys ≥65 m, 
(I30-I51) 

Šalis Rho 
p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Šalis Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Šalis Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 
Rho 

p 

reikšmė 

EU28 -0,357 0,254 -0,406 0,191 -0,588 0,045 EU28 -0,126 0,697 -0,098 0,762 -0,585 0,046 EU28 -0,706 0,010 -0,755 0,005 -0,699 0,011 

BE 0,738 0,002 0,736 0,002 0,445 0,097 BE 0,683 0,005 0,825 0,000 0,212 0,449 BE 0,661 0,007 0,640 0,010 0,626 0,013 

BG -0,935 0,000 -0,907 0,000 -0,908 0,000 BG -0,864 0,000 -0,865 0,000 -0,891 0,000 BG -0,904 0,000 -0,897 0,000 -0,905 0,000 

CZ -0,775 0,000 -0,746 0,000 -0,759 0,000 CZ -0,323 0,143 -0,322 0,143 -0,008 0,972 CZ -0,822 0,000 -0,781 0,000 -0,841 0,000 

DK 0,759 0,000 0,748 0,000 0,748 0,000 DK 0,674 0,001 0,683 0,001 0,590 0,005 DK 0,784 0,000 0,642 0,002 0,825 0,000 

DE -0,429 0,337 -0,036 0,939 -0,055 0,908 DE -0,468 0,289 -0,464 0,294 -0,286 0,535 DE 0,179 0,702 0,643 0,119 0,214 0,645 

EE -0,857 0,000 -0,824 0,000 -0,883 0,000 EE 0,379 0,082 0,325 0,140 0,485 0,022 EE -0,867 0,000 -0,710 0,000 -0,877 0,000 

IE 0,387 0,102 0,392 0,097 0,128 0,601 IE 0,405 0,086 0,442 0,058 0,003 0,991 IE 0,444 0,057 0,379 0,109 0,301 0,210 

EL -0,224 0,316 -0,397 0,068 -0,102 0,653 EL -0,060 0,792 0,143 0,525 -0,315 0,153 EL 0,154 0,493 0,050 0,826 0,248 0,266 

ES 0,821 0,000 0,852 0,000 0,633 0,002 ES 0,452 0,035 0,530 0,011 0,211 0,346 ES 0,925 0,000 0,896 0,000 0,847 0,000 

FR 0,980 0,000 0,971 0,000 0,944 0,000 FR 0,929 0,000 0,867 0,000 0,827 0,000 FR 0,961 0,000 0,976 0,000 0,938 0,000 

HR 0,898 0,000 0,763 0,001 0,802 0,001 HR 0,759 0,002 0,746 0,002 0,268 0,355 HR 0,895 0,000 0,726 0,003 0,811 0,000 

IT 0,273 0,367 0,281 0,352 0,526 0,065 IT 0,036 0,907 -0,201 0,509 0,365 0,221 IT 0,660 0,014 0,538 0,058 0,642 0,018 

CY -0,727 0,007 -0,594 0,042 -0,312 0,324 CY -0,727 0,007 -0,671 0,017 -0,308 0,330 CY -0,657 0,020 -0,580 0,048 -0,306 0,333 

LV -0,917 0,000 -0,869 0,000 -0,938 0,000 LV -0,535 0,015 -0,596 0,006 -0,108 0,652 LV -0,910 0,000 -0,751 0,000 -0,841 0,000 

LT -0,303 0,171 -0,386 0,076 -0,132 0,558 LT -0,352 0,108 -0,425 0,048 -0,164 0,465 LT -0,342 0,120 -0,320 0,147 -0,107 0,636 

LU 0,441 0,046 0,453 0,039 0,125 0,590 LU 0,442 0,045 0,588 0,005 0,183 0,426 LU 0,142 0,540 0,381 0,089 -0,206 0,369 

HU -0,243 0,275 -0,440 0,041 -0,103 0,649 HU 0,365 0,095 0,271 0,222 0,677 0,001 HU -0,320 0,146 -0,536 0,010 -0,273 0,219 

MT -0,398 0,067 -0,367 0,093 0,237 0,289 MT -0,160 0,478 -0,131 0,562 -0,322 0,154 MT 0,079 0,728 0,046 0,840 0,100 0,667 

NL -0,783 0,013 -0,217 0,576 -0,753 0,019 NL -0,983 0,000 -0,950 0,000 -0,929 0,000 NL -0,711 0,032 -0,400 0,286 -0,661 0,053 

AT 0,902 0,000 0,846 0,000 0,886 0,000 AT 0,915 0,000 0,940 0,000 0,764 0,000 AT 0,896 0,000 0,857 0,000 0,908 0,000 

PL 0,191 0,574 0,245 0,467 -0,661 0,027 PL 0,245 0,467 0,255 0,450 -0,261 0,437 PL -0,164 0,631 -0,009 0,979 -0,736 0,010 

PT -0,411 0,057 -0,419 0,052 -0,336 0,126 PT -0,329 0,135 -0,286 0,197 -0,261 0,240 PT -0,346 0,115 -0,374 0,086 -0,280 0,208 

RO 0,614 0,009 0,434 0,081 0,835 0,000 RO -0,611 0,009 -0,567 0,018 0,273 0,289 RO 0,613 0,009 0,234 0,366 0,777 0,000 

SI 0,512 0,015 0,580 0,005 0,316 0,152 SI 0,829 0,000 0,771 0,000 0,894 0,000 SI 0,305 0,167 0,409 0,059 0,215 0,337 

SK -0,397 0,083 -0,351 0,130 -0,434 0,056 SK -0,335 0,149 -0,437 0,054 -0,074 0,758 SK -0,443 0,050 -0,338 0,145 -0,482 0,032 

FI 0,759 0,000 0,696 0,001 0,740 0,000 FI 0,321 0,168 0,181 0,446 0,521 0,018 FI 0,609 0,004 0,540 0,014 0,647 0,002 

SE -0,664 0,001 -0,673 0,001 -0,526 0,012 SE 0,680 0,000 0,539 0,010 0,438 0,041 SE -0,642 0,001 -0,582 0,004 -0,623 0,002 

UK 0,442 0,040 0,493 0,020 0,586 0,004 UK 0,235 0,292 0,208 0,354 0,257 0,248 UK 0,709 0,000 0,717 0,000 0,843 0,000 

NO 0,586 0,004 0,709 0,000 -0,138 0,540 NO 0,504 0,017 0,646 0,001 -0,123 0,586 NO 0,442 0,039 0,426 0,048 0,316 0,151 

CH 0,871 0,000 0,886 0,000 0,449 0,041 CH 0,929 0,000 0,957 0,000 0,673 0,001 CH 0,346 0,125 0,719 0,000 0,201 0,381 

Aptarimas
Vis dažniau akcentuojamas ryšys tarp psichikos sveikatos ir išeminės širdies ligos. Re-

miantis Gan ir kt. metaanalize [6], kurioje apibendrinta 30 tyrimų, atliktų nuo 1994 iki 2014 
metų, pacientams, sergantiems depresija, net 30 proc. padidėja tikimybė susirgti koronarine 
širdies liga. Pacientams, persirgusiems miokardo infarktu ir susirgusiems depresija, yra 

didesnė ūmaus koronarinio 
sindromo pasikartojimo ri-
zika, kas susiję ir su dides-
niu mirtingumu [7]. Šį ryšį 
iš dalies bandoma pagrįsti 
argumentuojant, kad depre-
sija sergantys asmenys da-
žiau ima rūkyti, vartoti di-
delius alkoholio kiekius, yra 
mažiau fiziškai aktyvūs, taip 
pat turi padidėjusį kraujo 
spaudimą, yra nutukę [5].

Psichikos sveikatos su-
trikimų nulemtą išaugusią 
koronarinės širdies ligos 
riziką bandoma paaiškinti 
keliais mechanizmais. Visų 
pirma psichikos sutrikimai 
neigiamai veikia autonominę 
nervų sistemą, dėl kurios 
tonuso sumažėjimo gali at-
sirasti širdies ritmo sutriki-
mai, kraujospūdžio pakyli-
mai, QT intervalo pokyčiai 
[8]. Taip pat akcentuojamas 
galimas poveikis per pa-
gumburio-hipofizės ašies 
reguliavimo sutrikimus, už-
degiminius procesus, lipidų 
koncentracijos pokyčius, ok-
sidacinį stresą ir padidėjusį 
trombocitų aktyvumą [9]. Be 
abejo, psichikos ligos dažnai 
susijusios su kartu pasireiš-
kiančiais elgesio pokyčiais 
(tokie kaip rūkymas, alko-
holizmas, mažesnis fizinis 
aktyvumas, daug riebalų 
turinti dieta), kurie didina 
širdies-kraujagyslių sistemos 
ligų atsiradimo riziką [10].

Pastaruoju metu vis la-
biau gilinamasi į bendrą 
depresijos ir kraujagyslių 
sistemos ligų uždegiminę 
patogenezės grandį. Depre-
sijos metu įgimto imuniteto 
ląstelės ima sintetinti užde-
gimą sukeliančius citokinus, 
kurie nulemia tolesnę užde-

. . ..
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giminių baltymų sintezę. Taigi, vystosi lėtinis uždegimas, 
kuris apsprendžia padidintą sergamumo ir mirtingumo riziką 
nuo širdies ir kraujagyslių ligų [11].

Augantis psichikos sveikatos sutrikimų dažnis ir jų ke-
liama rizika kardiovaskulinių ligų vystymuisi lemia, kad 
vis didesnė populiacijos dalis vienu metu turi ir psichikos 
sveikatos sutrikimų, ir širdies-kraujagyslių sistemos ligų 
[12]. Tai susiję ne tik su prastesne gyvenimo kokybe, tačiau 
ir su didžiule ekonomine našta. Europos kardiologų draugijos 
atliktoje apžvalgoje akcentuojama, kad žmonės, turintys 
abiejų grupių sutrikimus, žymiai dažniau tampa nedarbingi: 
sergant išemine širdies liga santykinė rizika tapti nedarbin-
giems vyrams – 2,84 ir moterims – 2,83, o turint psichikos 
sveikatos sutrikimą vyrams – 5,13 ir moterims – 6,08. Turint 
abu sutrikimus rizikos santykis išauga daugiau nei kelis kar-
tus ir vyrams pakyla iki 18,38, o moterims iki 25,58 [13].

Psichikos sveikatos reikšmė išeminei širdies ligai iš-
sivystyti skiriasi tarp lyčių bei skirtingų amžiaus grupių. 
Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkai, apžvelgdami šį 
komorbidiškumą, atkreipia dėmesį, kad būtent jaunesnėms 
nei 55 metų moterims depresija buvo reikšmingas išeminės 
širdies ligos ir mirtingumo nuo jos prognostinis veiksnys. 
Tokio pat amžiaus vyrams bei vyresnėms nei 55 metai mo-
terims šis ryšys nustatytas silpnesnis [14]. Mūsų atliktame 
tyrime ženklių skirtumų, susijusių su amžiumi bei lytimi, 
nestebėta – ryšys tarp mirtingumo dėl savižudybių ir išemi-
nės širdies ligos reikšmingai nesiskyrė tarp abiejų lyčių ir 
abiejų amžiaus grupių. Šis skirtumas bent iš dalies susijęs 
su skirtingai pasirinktais amžiaus intervalais: anksčiau mi-
nėtame straipsnyje akcentuojama 55 metų amžiaus riba, kuri 
dažnai susijusi su perimenopauziniu laikotarpiu, kai mūsų 
tyrime pasirinkta iki 65 metų amžiaus grupė.

Tolesnė analizė nurodė, jog mirtingumas dėl savižudy-
bių ir išeminės širdies ligos reikšmingai tiesiogiai koreliavo 
visuose (pagal amžių ir pagal lytį) tirtuose pogrupiuose. 
Atvirkščiai, šios tendencijos nestebėjome vertinant ryšį tarp 
mirtingumo dėl savižudybių ir kitų širdies ligų. Šiuo atveju 
vertinant bendrą ES28 mirtingumo rodiklį tiesioginis ryšys 
nebuvo nustatytas nė viename iš tirtų pogrupių. Taigi vertėtų 
atkreipti dėmesį, kad ženkliai stipresnė sąsaja yra būtent tarp 
išeminės širdies ligos ir savižudybių.

Ryšį tarp išeminės širdies ligos ir psichikos sveikatos 
parodo ir teigiamas gydomo psichikos sutrikimo efektas 
esamai širdies ligai. Carney ir kt. [15] atliktame tyrime buvo 
tirti žmonės, sergantys depresija ir persirgę išemine širdies 
liga. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad asmenų, sėkmingai 
besigydančių depresiją, išgyvenamumas po koronarinės 
širdies ligos buvo reikšmingai didesnis nei tiriamųjų, kurie 
depresijos nesigydė ar gydėsi nesėkmingai. 

Išvados
Nustatytas reikšmingas tiesioginis ryšys tarp mirtingumo 

dėl išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK-10AM) ir savižu-
dybių (X60-X84, TLK-10AM) daugelyje Europos Sąjungos 
valstybių bei išlieka reikšmingas tiek tarp vyrų ir moterų bei 
asmenų jaunesnių ir vyresnių nei 65 metai. Tikėtina, kad 
psichinės sveikatos įtaka šioms dviem problemoms yra labai 
reikšminga. Ypač Lietuvoje šių problemų didžiulis mastas 
ir jų reikšmingas ryšys reikalauja efektyvesnių psichinės 
sveikatos priežiūros metodų plėtros.
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THE LINK BETWEEN ISCHEMIC HEART DISEASE 
AND THE PREVALENCE OF SUICIDE 

IN EUROPEAN UNION
P.Navickas, L.Lukavičiūtė, P.Šerpytis, A.Benošis,  R.Šerpytis, 

K.Daškevičius, A.Navickas
Key words: ischemic heart disease, suicide, European Union, 

gender, age.
Summary
Objective. The purpose of this analysis was to evaluate the link 

between mortality due to suicides and cardiovascular disease in the 
European Union (hereafter – EU).

Methods. An epidemiological analytical study to assess mor-
tality due to ischemic heart disease (I20-I25, ICD-10AM), other 
forms of heart disease (I30-I52, ICD-10AM) and mortality due to 
suicide (X60-X84, ICD-10AM) has been conducted. The study 
encompassed data during the years 1994 – 2015 from 30 (EU28, 
Norway, Switzerland) European countries. Data were also evalua-
ted by age group: <65 years and ≥65 years and by gender.

Results. A statistically significant positive correlation coef-
ficient between mortality rates due to suicide and due to ischae-
mic heart disease was found in 23 countries: in 9 the correlation 
was very strong; in 7 – strong, in 4 – moderate and in 3 – weak. 
Among men a statistically significant positive correlation coeffi-
cient between mortality rates due to suicide and due to ischaemic 
heart disease also found in 23 countries: in 8 – very strong; in 10 
– strong, in 3 – moderate and in 2 – weak. Likewise, the analy-
sis amongst women alone showed a statistically significant posi-
tive correlation in 19 countries: in 4 – very strong; in 9 – strong 
and in 6 – moderate. In the patient group aged under 65 years a 
statistically significant positive correlation could be seen in 23 
countries: in 7 – very strong; in 9 – strong; in 4 – moderate and 
in 3 – weak. While in respondents group above the age of 65 ye-
ars a statistically significant positive correlation was found in 21 
countries: in 6 – very strong; in 9 – strong; in 5 – moderate in 1 – 
weak. In Lithuania a statistically significant positive correlation 
was found among both genders (Rho: total–0.798, p≤0.001; men–
0.717, p≤0.001; women–0.799, p≤0.001) and both age groups (<65 
years: total–0.462, p=0.03; men–0.489, p=0.021; women–0.385, 
p=0.077; ≥65 years: total–0.814, p≤0.001; men–0.638, p=0.001; 
women–0.785, p≤0.001). By contrast, such a strong positive corre-
lation was not found between death rates due to suicide and other 
heart diseases: a statistically significant positive correlation was 
found in 13 countries, among men in –12, among women in – 9, a 
negative correlation was found in 7 countries.

Conclusions. Our study confirms that there is a strong re-
lationship between ischaemic heart disease and suicides in Eu-
ropean countries. This correlation is also statistically significant 
and strong when analysed separately by gender and in different 
age groups. We believe that our findings represent the dualism of 
psychological distress or mental illness as a contributor to or re-
sulting from a cardiovascular disorder. Particularly in Lithuania, 
the large scale of these health problems and the significant corre-
lation between them requires a more effective development of men-
tal health care methods.
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Summary
The paper takes up an important problem for forensic 
psychologists that of psychological premises of self 
control restriction, and presents other (new) criteria 
for  restriction of control and self-control we come 
across in the second life virtual reality.
It cannot be denied that media influence on aggres-
sive and extremely aggressive behaviors require some 
new psychological interpretation, which is assessing 
motivation of such behaviors, and particularly the 
degree of self-control of the individuals functioning 
in the virtual world. 
In the world on line the manner of self perception and 
self evaluation keeps changing depending on new 
personal features (e-personality) created and shaped 
in the virtual world.  Such changes include: exagge-
rated sense of one’s capabilities, haughty attitude to-
ward others, new moral code adapted from the Web, 
tendency to impulsive behavior, and to regression to 
childhood states.

Introduction
Analyzing the manner individuals operate in the real 

world and second life, the following question can be posed: 
Is it possible to adequately identify virtual roles, practical 

and social, and create the process of socialization in second 
life with all perceivable consequences in real life? 

Forensic psychologists pose significant questions con-
cerning motivational processes, such as the role of emotions, 
cognition, and self-control. These questions and interpreta-
tions differ from those posed in the context of real events 
and situations.

Accountability - legal norm   
Contemporary criminal law systems take inspiration from 

Roman culture adhering to the principle of an inextricable 
connection between responsibility and sense of guilt (nullum 
crimen sine culpa). The basic condition to attribute guilt to 
the perpetrator of a forbidden deed is his actual ability for 
such attribution [18].

There is no legal definition of accountability. Formally, 
it indicates the ability to be punished. Accountability is often 
taken as an instance of psychic normality, ability to tell good 
from evil (forbidden or prescribed by binding norms) or as 
a manner of perceiving, thinking, experiencing feelings and 
decision making in accordance with a psychic norm [10,13].

It should be noted that all legal regulations are closely 
linked with the living conditions of people and society. They 
make the world of war and peace. That is clear in case of 
consenting to aggression during the war and its legal and 
moral evaluation.   The rules of behavior, including aggres-
sion are suspended during holidays and Olympic Games. 
In our global world it is impossible with ever present wars 
coming under various names of hybrid, terrorist, information, 
etc. General assumptions of unaccountability criteria concern 
the peaceful world, almost always in similar and convergent 
countries, yet the particulars determining the conditions of 
precluding accountability reveal several differences due to 
the psychic state of the offender, which differences can be 
substantial in practical application.

 Polish Penal Code of 1997 defines unaccountability in 
art.31 § 1, stating:

Whoever, at the time of the commission of a prohibi-
ted act, was incapable of recognizing its significance or 
controlling his conduct because of a mental disease, mental 
deficiency or other mental disturbance, shall not commit 
an offence [24].

Polish Penal Code acknowledges unaccountability as 
a given psychic state of a person due to some properties 
of motivational processes and the level of self-control of 
one’s activities (psychological element) that originates from 
actual biological causes (psychiatric element  [9]. The Polish 
definition of unaccountability has accepted a broad list of 
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reasons for diminished or cancelled responsibility. Mental 
illness comes in first. Contemporary systems of diagnosing 
and classifying (ICD -10, DSM - IV) have resigned from 
‘mental illness’ replacing it with ‘ mental disorder’ [26].

Forensic expert psychologists point to delinquent beha-
vior due to ‘incomprehensible motivation’, the deeds labe-
led as ‘alien to personality’. The perpetrators of aggressive 
crimes are characterized with diminished self-control, di-
minished sense of guilt and social and evaluative frames of 
reference different from the traditional ones, projecting on 
their diminished sanity [20].

Norm - deviation - illness - real reality (RR)
In his famous manual Schizophrenia (1972), the late 

psychiatrist, Antoni Kępiński, placed the following motto: 
‘For those who feel more and understand differently and 
because of this suffer more, and whom we often call 
schizophrenics’. Kępiński [17] described the real reality 
and his own penetrating clinical experience.

Today, psychopathology has been taken up not only by 
psychiatrists, psychologists, sexologists and pedagogues, 
but also by those distant from professional knowledge, and 
those who are not patients. In the postmodern world any 
otherness and psychopathology inspire literature, film, new 
laws, and traditional philosophical discussions. 

The otherness of the sick poses a question concerning 
problems of the healthy, to be precise - the criteria of health, 
including sanity and motives of behavior. Then, the differen-
ces between ‘the normal’ and ‘the abnormal’ are much less 
important, and similarities become vital, also, if possible, 
showing where the demarcation line between the world of 
health and illness is situated [23].

Defined as disease, deviation retains strictly outlined 
medical criteria. There exists a notable area of pathology 
also on the side of the healthy. 

Commonly used names such as ‘deviant’ or ‘misfit’ most 
frequently take social norm as a point of reference.  People 
use such notions as personality (usually abnormal) or be-
havior and appearance diverging from the norm, often due 
to fashion and custom. In some cases, a differently defined 
sexual identity is responsible for some behaviors and atti-
tudes. Sexual identity is defined by fashionable feminist 
movements that use such categories as, woman, gender, male 
- female opposition, analysis of sexuality (queer theory), 
nutrition problems (anorexia, bulimia).   

Otherness has stopped to be unequivocally degrading, as 
the limits of freedom have significantly broadened. Unhin-
dered presentation of one’s otherness in fashion, shows and 
parades, etc., confirms the above consideration. That means 
more or less that every deviant; every outsider can have his 

own pathology. Personal identity, as defined by others, is of 
lesser importance. Subjective feelings are more significant 
than the world of objective evaluation. Such individuals have 
no sense of possibly morbid foundations of their otherness; 
on the contrary, they consider the society that refuses to 
accept them, as diseased or restrictive. At the moment, the 
interest in deviant personality is fashionable in business as 
it is simply selling well, just as brutal and aggressive crime 
does [25].

For a long time there has been a conviction shared not 
only by psychologists that the borderline between norm and 
disease is either slight or non-existent. Mentally ill, artists 
and deviants have common roots, which are creative beha-
viors taken as a perfect form of human creativity capable of 
modifying human creativity in a socially desired direction.

Michelangelo was retrospectively diagnosed as autistic. 
Muhammad Arshad [2] believes that he was suffering either 
from the Asperger syndrome or autism. Contemplating his 
artistic achievements one begins to wonder, which is more 
important - medical diagnosis or his work’s artistry, his per-
sonal identity with the deficits described or his work [14, 16].

One should note that due to imprecise social and medical 
criteria, a deviant, and outsider or even a deeply disturbed 
person all place themselves on the borderline between norm 
and pathology.  Because of this every deviant and outsider 
can have, and in principle, has his own psychopathology. He 
and other mental patients share similar problems with iden-
tity, loss of cognitive and emotional self- control, and diffi-
culties in keeping apart the subjective from the objective [22].

Restriction of control and self-control in the second 
life 

Both real and virtual realities seem to us on the borderline 
between reality, dream and consciousness. Anyway, this is 
how W. Briusow [6, 20-21] described them several years 
ago, in the short story entitled Now as I woke up. Notes of a 
psychopath: ...”, the protagonist is convinced that only when 
dreaming he can feel truly free and enjoy absolute power.” 

In 21th century, there many more opportunities to satisfy 
one’s secret desires without having to fall asleep. One can 
easily enter other dimensions of the ‘reality’ in an open, safe 
and unhindered manner. This is all due to virtual reality, in 
which everything seems unpunished and reversible. 

Psychologists may legitimately reflect on the type of a 
new media- man that virtual reality is going to create, the 
man made to balance between, what we intuitively used to 
call the ‘proper’ (real) reality and the virtual one.

Considering Briusow’s novel, one may wonder whether 
21th century culture is going to create media psychopaths. 
There are many indications that it may be the case, as such 
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a scenario is commonly forecast [1, 3, 4, 28].    
Present day attempts at creating an ideal virtual reality 

have three aspects in common with former iconic arts, such 
as painting, photography. The development of film and te-
levision made physical transcendence real while computer 
revolution has become the so far final stage in human stri-
ving for the following: (1) search for an ideal reality, and 
(2) desire for physical transcendence - crossing limitations 
of physical reality, and additionally, introducing yet another 
element (3) a dream of ‘manipulating with ideas’ within a 
cyber web of various forms of information. 

It should be added that the human perception today is 
mediated more and more by communication technology. 
Individuals must simultaneously experience different envi-
ronments: physical - in which he actually finds himself and 
the one transmitted and shaped by the media. The latter is 
called ‘telepresence’ [27].

The aim of Virtual Reality is to completely submerge 
human perception, our senses, to surrender to the figments of 
our minds, so that manipulating with ideas we should forget 
about the real world. In his Metaphysics of Virtual Reality, 
Michael Heim [15,160] states that VR aims at convincing 
a given person that (s) he finds himself in another place by 
substituting his usual sensory reactions with a computer- 
created information.  

The present generation of computer programmers and 
cyberspace specialists was growing up throughout the se-
venties of 20th century. Burszta & Kuligowski [7.75] thus 
describe the birth of the media generation: “Whatever we 
would think about the real existence of the ‘X generation’ 
/.../, its members distinguish themselves in trusting the world 
of images and distrusting ‘trash’ - what is written and pu-
blished in books. The world is to be seen, to play with, to 
change and not to contemplate fruitlessly.” 

The new generation of children was growing up con-
vinced that they can change the reality on the screen. The 
world in motion, which could be changed and designed at 
will, replaced  passive reception of TV programs /.../ Thus, 
today, almost twenty years later, nobody is surprised hearing 
from the children’s room: ‘ Why wouldn’t this skeleton stand 
up?’ - knowing that our child is expressing open disapproval, 
anger and impatience that (s) he cannot mold the reality at 
will” [7, 76].

The truth of our time is the truth of the screen (of a 
computer monitor and smartphone) that changes directly 
experienced reality into hyper reality of media symbols 
and icons. Today culture is permeated with such electronic 
presences that aim at enabling us to slice the reality (CD 
players), extract fragments (TV, surfing), change the screen 
reality (games), and ‘sign up’ to several virtual communities.

4. Media influence on aggressive and extremely ag-
gressive behavior

For a long time now media significant influence on hu-
man behavior, particularly aggression, has been of common 
interest not only by psychologists.

An outstanding French thinker, Jean Baudrillard [3] com-
mented, among others, on aggression in Virtual World, with 
considerable pessimism including the whole postmodern 
culture. The very title of his work - The Perfect Crime - spe-
aks for itself. What kind of crime is meant? Who murdered 
whom and who is repeatedly murdered? Here is his answer:

“The perfect crime is that of an unconditional realization 
of the world by the actualization of all data, the transfotma-
tion of all our acts and all events into pure information: in 
short, the final solution, the resolution of the world ahead 
of time by cloning of reality and the extermination of the 
real by its double./.../” 

Only to conclude further on: “Present day culture has 
become self- referential media culture, which has sacrificed 
reality to function ‘as reality’ or’ instead of it’. This is the 
world of simulacra, of endlessly cloned copies of reality, 
which threatens to completely resolve TV in life and life in 
TV” [3, 25-27].

Difficulties in telling the real world from the virtual 
- constructing new identity

Virtualization of every life has been speeding and spre-
ading, including mobiles, virtual bank accounts, shopping 
and graveyards. These are also the Internet, Internet forums, 
various second life games, in which numerous forms of ag-
gression and entertainment dominate - just for pleasure [5].

Taking us unawares, the real world mixes with virtual. 
Basic parameters of time space continuum, which, since time 
immemorial, used to co- create our identity, are disappearing.  
We keep trying to stop the biological clock living in constant 
acceleration and time deficit, and attempting to stop our bio-
logical clock. It fails in real life so we are reduced to virtual 
nondimensional reality, with no beginning and no ending, 
in which it is easy to create mutations of one’s personality, 
biological and personal [21, 14].  

This is accompanied with a conviction that in creating 
a new identity (the essence of human existence) we can 
control, and always divert the course of events. We often find 
it in the pictures created by Virtual Reality, by symbolic com-
bat of good and evil (evil people with humanized animals). 
They make unique foundation for fairy tale films, in which 
fighting is conducted in two dimensions - real and virtual.

Such films as Avatar are ever present in second life, 
in which there are real people as protagonists and virtual 
ones, created by software itself. In the film, both dimen-
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sions (real and virtual) blend into one visual construct, so 
that the audience cannot tell one from the other, and finally 
chooses the one more beautiful, convincing and wiser that 
is  the virtual world. Perhaps, it cannot be excluded that this 
is a visionary project, showing the future of creating next 
identity generations, for whom the real/ human world will 
fail to satisfy their basic psychic needs, axiological or, last 
but not, least, biological? 

Surely, we are faced with a peculiar mixture of two 
worlds unreal (virtual/subjective?) and the real one. Does 
it mean that some third world has been constructed by ma-
nipulating with ideas? Does the film materialize primeval 
human desires for happiness and immortality?  As modern 
civilization fails to provide them, perhaps they can be pro-
vided in virtual world? 

Due to this we can become (be/exist) what want to be. 
We can be able - bodied, brave, magnificent, and loved or 
bad, nasty and dangerous for others. We can create our own 
alternative identity parameters granting them deep existential 
meaning (also kill unlimited numbers of virtual humanoid 
creatures) [19, 21, 22].

Assessing self- control of the individuals functioning 
in virtual world

For a few years now, the virtual world has decisively and 
dangerously entered the real world as aggression and crime. 
For the majority of forensic psychiatrists and psychologists, 
little is known about the third world - second life. It seems to 
have but little in common with recognized clinical diagnoses 
of pathological psychic disorders.    

Interpreting virtual world (behaviors) in terms of 
addiction and self-control is helpful and necessary in psychi-
atry and forensic psychology. It seems that so far the per-
ception and interpretation of virtual world is inadequate, 
and fails the test of time in the face of its addictive influ-
ence on human behavior. Undoubtedly this is the problem 
of addiction that, however, cannot be identified with drug 
addiction. Structures and mechanisms of our cognitive and 
creative processes (perception, emotions, motivation, me-
mory, and imagination) are fundamental constructs of our 
identity and they create our identity- existence in personal 
and social dimensions [12].

Deviant and the so called normal identities in the real 
reality (RW) are subject to the same rules and mechanisms 
of creating, functioning, and transforming. In short, the diffe-
rence between them lies in the levels of distortion of quality 
and adequacy of the actual way of thinking about oneself, 
including self- assessment, and the span between the ‘real I’ 
and’ the ideal I’ and the ensuing priorities, and also the levels 
of qualitative perception and identification of social contexts.

Analyzing how individuals function in VR/second life 
the following questions frequently arise: 

1. Whether and how is it possible for our identity to 
function independently, as if ‘torn away’ from our physicality 
and biological substance?

2. Is it possible to adequately identify fulfilling virtual 
existential and social roles and conducting socialization pro-
cess in second life with all consequences known in real life?

Forensic psychologists pose such essential questions 
concerning motivational processes, as motivational role of 
emotions, cognition and self-control. These questions and 
interpretations differ from those posed and explained in the 
context of real events and situations.

1. How can emotions be lived through in second life; that 
is to love and be loved, to hate and be hated?

2.  How do the following run in second world, which is 
cognition, thinking, memory, and imagination? What is the 
role of motivational mechanisms in creating and realizing 
one’s own identity (no matter whether normal or deviant), 
just as the protagonist of Avatar did?

Finally, can one’s immortal identity be thus secured, 
hence  fulfilling, at least partially, ancient human desires, 
longings and anxieties revealed in trying to solve ‘life pro-
blems’ as handed down in myths, symbols and metaphors 
- variously explaining the world around us  [8]? 

These may be key questions about the sense and pro-
perties of psychic and social existence and the identity of 
contemporary (postmodern) man. The answers obtained 
may become decisive to define the identity parameters of 
‘virtualized individuals’, and to reorganizing the essence of 
general psychological theory and practice, including diagno-
sing theory and practice of forensic psychologists.

Conclusion
The number of individuals functioning in Real World/ 

second life and indentifying with it is constantly growing. 
In the world of second life there operate schools, universi-
ties, and churches, masses are said, marriages and funerals 
take place. Probably, before long, other institutions such as 
psychiatric hospitals and psychiatric detention centers will 
come into existence. 

This is the picture and not the word/notion that are beco-
ming the first medium of virtual cognition. The narration 
that takes place in the mind is incomprehensible and unpre-
dictable (as to its consequences), extending the one based 
on real experience, imagination and cognition.

In such narration we are recipients, witnesses, creators 
and, in a way, victims witnessing to the ending of one of the 
basic axioms - that of time-space. So far natural, the obvious 
and real, time-space becomes ‘no-time’ and no-space’, neit-
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her natural, nor obvious and real, but existing, all the same.
We have been creating and making the world real; the 

world that can become our Eden and hope or destiny and 
hell. This is the way modern man tries to become a creator, 
perhaps the Creator, not only of one’s own real identity - 
human and passing, but also virtual, existing beyond time 
and space, beyond matter, biology and axiology. Time will 
show whether we will become identity Avatars, which is real 
still and integrated into the-still- real space [19,81].

Or perhaps this is only ‘everyday ordinary psychosis’ - 
as psychiatrists maintain? Distortions of one’s image on the 
Web have been compared to parapsychotic states in psycho-
sis in grave psychic disorders, such as schizophrenia - de-
fined as radical detachment from reality, taken as a serious 
symptom, requiring specialist treatment. 

Though lots of Internet addicted people function soci-
ally better than the majority of schizophrenic patients, for 
whom it poses a serious problem. Yet in several cases, the 
level of withdrawal from the real world into the virtual one 
reminds of what is observable in the people hallucinating, 
withdrawing into parallel reality as result of schizophreni-
form disorder.

American psychologist, Patricia L. Gibbs [11,11-38] 
goes as far as calling denial of reality, which Internet may 
favor, ‘ordinary everyday psychosis’. If so, perhaps is it the 
pathological diagnosis that makes them insane?
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SAVIKONTROLĖS IR ATSKAITOMYBĖS 
RIBOJIMAS REALIAME IR 

VIRTUALIAME PASAULYJE
Z.Majchrzyk

Raktažodžiai: savikontrolės ribojimas, virtuali ir tikra realybė, 
atskaitomybė.

Santrauka
Šiame straipsnyje nagrinėjama teismo medicinos psicholo-

gams svarbi tema – psichologiniai veiksniai, lemiantys savikon-
trolės ribojimą. Straipsnyje taip pat pateikiami kiti (nauji) kriteri-
jai, svarbūs vertinant savikontrolės ribojimą, kurie yra sutinkami 
virtualioje realybėje.

Negalima paneigti, kad žiniasklaida daro įtaką agresyviam ir 
itin agresyviam elgesiui, todėl reikia naujų psichologinių interpre-
tacijų, kurios įvertintų tokio elgesio motyvaciją ir virtualiame pa-
saulyje veikiančių asmenų savikontrolės laipsnį.

Virtualiame pasaulyje savęs suvokimas ir vertinimas keičiasi 
priklausomai nuo naujų asmeninių savybių (e-tapatybė), susikurtų 
virtualioje realybėje. Šie asmeninių savybių pokyčiai susiję su savo 
galimybių pervertinimu, arogantišku požiūriu į kitus, naujų mora-
linių standartų pritaikymu iš internetinio pasaulio, impulsyvumu 
bei brandos grįžimu į vaikystę.

Vertinant asmenų veiksmus, kaip jie elgiasi tikrame bei vir-
tualiame pasaulyje, kyla klausimas: ar įmanoma tinkamai iden-
tifikuoti virtualius vaidmenis (praktinius ir socialinius) ir sukurti 
socializacijos procesą virtualiame pasaulyje su visomis realaus gy-
venimo pasekmėmis?

Teismo medicinos psichologai kelia reikšmingus motyvacinių 
procesų klausimus, susijusius su emocijomis, pažinimu ir savikon-
trole. Šie klausimai ir aiškinimai skiriasi nuo tų, kurie pateikiami 
realių įvykių ir situacijų kontekste.

Adresas susirašinėti: z.majchrzyk@neostrada.pl

Gauta 2018-12-18
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Summary
Acculturation is a phenomenon occurring in stable 
contacts between groups coming from various cul-
tures. The forms of such contacts may be direct or 
indirect, leading to gradual changes in patterns of 
one or both cultures, and to a lesser degree within 
the range of individual identity and ensuing genera-
tion. The paper shows some acculturation strategies 
leading to incorporating foreign contents to one’s 
own culture, growing similarities and diminishing 
differences between contacting systems. Social and 
political causes of acculturation have far reaching 
consequences breeding conflicts, aggression, and re-
jection. Difficulties in determining individual identity 
become a major problem for even growing numbers 
of individuals.

Introduction
A man’s education is by far his most precious investment, 

and in effect confers his identity on him. Modem man is not 
loyal to a monarch or a land or a faith, whatever he may say, 
but to a culture [16,36].     
    

The faces of aggression today
January 7, 2015 brought huge headlines, as ‘Je suis Char-

lie’ [24]. But also‘ Je ne suis pas Charlie. Je désapprouve les 
publications racistes, sexistes, islamophobes  décomplexées, 
ces dernières années’ [ 23 ].

Three years later, those press reports seem banal, pu-
blicizing yet another terrorist attack, one of many... Since 
September 11, 2001 the number of terrorist attacks, execu-
tions, the situations in which people die, has become far too 
numerous to compose a short list. And short it cannot be.

The phenomenon of mounting aggression on part of the 
migrants violated European peace. Comments come from 

the representatives of various nations and professions; the 
Internet is full of them, including memes.  Often the me-
mes’ absurd humor seem inadequate for the gravity of the 
situation, but it is depicts our times with infantile use of 
the technique called ‘infotainment’, which the media use 
[19]. Subsequent governments make official announcements, 
the police and security agencies issue reassuring comments 
that they do their duty. They talk about increased vigilance, 
about reporting any uncared for luggage. More inspections 
take place at the airports and railway stations. Flowers and 
marches are to show that people will not be intimidated and 
that they manifest their attachment to... to what?

The more details we know the more urgent the question 
WHY did it happen what happened becomes? Where is the 
origin of such startling outburst of aggression in multicultural 
and multiethnic societies, often considered friendly toward 
newcomers or as fashionably called ‘tolerant’ (obviously 
twisting the accepted definition of the word)? Lastly, what 
should be done to avoid similar occurrences in the future, 
how to recognize and anticipate risks? Is social exclusion a 
real problem? Is social inclusion possible?

For psychologists the problem is far from new.  Many 
believe that aggression and cruelty are rooted in human na-
ture, in groups, nations, as well as in several religions. World 
War I encouraged such individuals as Einstein and Freud to 
exchange opinions on war and aggression. The remedy to 
avoid wars was to be found in pacifism and social equality 
and, above all, in raising the level of culture. But these views 
were pessimistic, for Freud believed that war is unavoidable 
and, as we know, emigrated from Europe.

Acculturation
In the changing world after World War I and II, in parti-

cular, increased migration and thriving intercultural contacts 
revitalized the opinion of the learned pacifists that aggres-
sion and war can be curbed by raising the level of culture 
in society [15].
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In its classic sense acculturation means a phenomenon 
initiated by constant contacts of individuals and social groups 
coming from various cultures.  Such contacts, direct and 
indirect lead to gradual change in cultural patterns of one 
or both (all) groups. It concerns both the actual participants 
in the process, and next generations.  Such transformations 
rely on adapting foreign contents to one’s own culture, on 
eliminating some contents of source culture, on modifying 
other elements and creating new  syncretic  contents, which 
lead to increasing similarities and decreasing differences 
between contacting systems [30].

Every contact with foreign culture makes an individual 
choose some adequate reaction depending on his/her own 
system of needs and values. There may be a positive reaction, 
expressing readiness to accept new elements of culture or 
negative expressing rejection [2]. Berry describes four accul-
turative strategies (attitudes) as integration, assimilation, 
separation and marginalization. Acculturation may occur on 
individual and group levels [3, 5].  Acculturation may mean 
various kinds of changes. Their range and character depend 
on a) level of openness of source culture on the influence 
of target culture; b) attitudes of group members toward new 
cultural contents.

Acculturation - the heyday of the idea 
In recent years, the term acculturation has acquired se-

veral new names, such as multiculturalism, transculturalism, 
inculturation, freedom of speech (whether it is to stay unlimi-
ted?), religion, respect for otherness, migration, culture wars, 
and many others. Possible noble intentions these terms carry 
were to explain the ensuing situation, which acculturation 
strategies employed, so far partly fail to elucidate. They 
were adequate for earlier migrations, which did not have 
such ‘global’ dimension, and tended to be open to strangers. 

Although migration and related problems (social, in-
cluding aggression) used to be known before, they became 
topical after World War II with its unprecedented number 
of migrants. In the eighties of 20th century it was believed 
that migration with its dangers would come from Central and 
Eastern Europe [7].  Attempts had been made to solve the 
phenomenon of migration and related social problems alre-
ady between the wars and immediately after World War II.

Now the world is closing itself to migrants. In various 
countries protest marches are organized against aggressive 
acts of supposed or real perpetrators (newcomers). It often 
concerns peaceful migrants, various nationalities, religious 
convictions and political views. In this manner another 
group gets stigmatized and antagonized against the society, 
to which they also belong. Riots are not organized by outsi-
ders, but the children or grandchildren of former migrants, 

guest workers, usually from outside Europe and/or former 
colonies. Since the attackers have been brought up in the 
country of residence, their (grand) parents had chosen, their 
antagonism gives cause for concern. Terrorists are citizens of 
a given country, educated locally and/or living there for many 
years. They speak the language of the country as fluently as 
its indigenous inhabitants (living there for generations).This 
way the first and foremost myth cherished by pedagogues 
falls apart; the myth concerning the necessity, usefulness 
and effectiveness of learning the language of the country 
of residence.  It turns out that linguistic fluency does not 
integrate enough or not at all with the society that uses the 
given language [40].

Several voices point to obstacles and methodological 
limitations in researching acculturation processes [22, 29]. 
The problem of multiculturalism cannot be researched if 
confined to a homo politicus or a contemporary nomad es-
caping poverty, war or persecution. The research of at least 
two experts, J. H. Schumann [34] (eminent theoretician and 
practitioner in neurobiology and language acquisition) and 
J. W. Berry [3] (eminent cross cultural psychologist), throw 
new light on the complexity of the processes occurring when 
individuals attempt to settle in a new linguistic and cultural 
environment. 

Acculturation - that is acceptance of another group’s cul-
ture contains the whole body of the phenomena connected 
with interacting (or collision) of cultures (cf. Fig.1 Schu-
mann’s acculturation model) [34]. As the figure indicates, 
acculturation is a complex process, which should not be 
expected to run swiftly, smoothly and collision free.  
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J.W. Berry’s diagram (Fig. 2 below) concerns one of 
many aspects of how individuals function under new cir-
cumstances.  It shows one aspect of social integration in-
dicating how identification processes may develop [29]. 
Research on acculturation continues showing social contexts, 
cultural competences, social identity, social dominance, sti-
gmatization, and coping with stigmatization [4].

From the research on acculturation of various ethnic 
groups conducted in 21st century, an even more complex 
picture emerges. Research on various groups observes the 
link between perception of social reinforcement and depres-
sion. Berry’s acculturation model showing individual and 
environmental variables has been linked with stress and 
coping theories. Institutional assistance (university units, 
family, friends), especially psychologists, and knowing the 
language are of utmost importance. The most important aim 
of acculturation process is to keep students in sound mental 
condition [9, 10, 41].

Other research results tend to state the obvious and lack 
in precision [37]. However some new elements appear such 
as, introducing bicultural stress, underlying gender and ob-
serving that due to cultural reasons men may find accultura-
tion process more difficult than women. However, measuring 
instruments are needed to assess the above mentioned va-
lues, as well as largescaled and longitudinal research [10].  
Another study [5] finds present methods defective because 
homogenous groups are examined for a short period of time, 
and the research geared to assessing results. Most often it 
means behavioral adaptation (external behavior) and not long 
lasting psychological effects, which are identity changes.

The above research survey may indicate that in spite 
of theoretical models and earlier research [2]; psychology 
cannot definitely explain the nature of the phenomenon. It 
appears that each examined group brings in its own con-
ditioning, incompatible with the rest or non-measurable, 
which in science happens to be a transitory phase for which, 
hopefully, a solution may be found. As such, psychology is 
partly capable of describing and explaining the behavior of 
individuals, and ethnic or social groups. As psychology it 
is not the sole administrator of the researched area, which it 
must share, if only, with politics and culture, neither of which 
exists separately but seem hopelessly entangled. 

Psychological assessment of extreme behavior poses 
the most difficult problem. Examining motivation of the 
phenomenon of terrorism (or broadly speaking extremism) 
reveals not only complexity of motives but also relativity of 
the terms used.  What is extreme for one may be someone 
else’s norm [6].  A documentary entitled Przypływ Islamu. 
Miecz terroryzmu [The surge of Islam. The sword of terro-
rism] [32] shows terrorism (in our European and Christian 

understanding) as a duty to convert the world by invasion. 
Hatred toward the Jews and Christians and death in the holy 
war are instilled from childhood because it guarantees happy 
after life in paradise for the hero and his family.

Multiculturalism - a problem old, a problem new?
After all, multiculturalism is a way, an idea, a remedy 

to cater for the ills of the contemporary globalised world. 
Though the term has become very popular, it does not seem 
adequate, as shows the experiences of the states that imple-
mented it [39].

The term multiculturalism (interculturalism or   transcul-
turalism) determines societies composed of various cultural 
groups, and was first used as late as 1965, or as an adjective 
back in 1943. In 1973 multiculturalism was used in con-
nection with Canada and Ireland [28]. Later definitions ref-
lect the development of the term and new meanings attached 
to it. The Polish edition of Wikipedia refers to following 
definition, after P. Rogaliński: 

Multiculturalism  - an idea and social model according to 
which society should be characterized with the appearance of 
groups of different origins and adhering to opposing norma-
tive systems (defining methods of social control of evaluation 
and behavior control of individuals and surrounding people) 
[38]. A descriptive definition of the English edition points 
to evolution of cultural differences within one legal system 
introduced by the politics of selection and settlement [27].

Daszkiewicz [12] gives a more adequate description of 
cultural reality noting two directions (incongruous as they 
may appear): geological and gastronomical. Geological (mo-
dernist) direction  accepts national awareness as a  result of 
piled up layers of tradition and contemporaneity, where the 
nation is the best form of community, a guarantor of common 
good and development, and national identity. Gastronomical 
direction (postmodernism) maintains that nation is a cultural 
construct a collection of artifacts. Daszkiewicz refers to the 
Marxist interdisciplinary version of culture entangled with 
politics, because of which it falls victim to manipulations 
and unlimited and incompatible conclusions [40].

Culture needs to be redefined. A conviction that one 
model of cultural and one nation possess one monolithic 
culture must have given way to the promoted opinion that 
all societies are multicultural. Storey [35, 36] confirmed that 
cultures are multicultural in such manner as they consist of 
similarities and differences. Though there are more conver-
ging points than differences [13].

Multiculturalism has been appropriated by various disci-
plines with their specific tools and diverse aims. Daszkiewicz 
[12] singles out conservative multiculturalism (controlled 
multiculturalism), which relies on limiting migration and 
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treating cultural minorities as ‘additions’ to the so called 
Euro -American culture. Liberal multiculturalism promotes 
cultural equality. More extreme leftist - liberal multicul-
turalism takes cultural otherness as a distinctive mark of 
culture, authenticity and civil liberties. That gives a chance 
for various minorities to become known, in particular sexual 
ones. Last but not least, there is critical multiculturalism 
that rejects the above ideologies as persistent leveling, and 
equally persistent stressing differences. 

Concluding Daszkiewicz quotes Burszta’s Antropolo-
gia kultury, an influential work of 1990s stating that: ... all, 
basically ethnic, cultures are equal. /.../ Contemporary mul-
ticulturalism takes a relative form referring exclusively to 
intercultural realities./.../ Contemporary world seen from 
that perspective is a huge construct of the elements picked 
up from the real cultural heritage, evaluative strategies  and  
subjective/social value hierarchies: culture is what people 
what it to be. 

Such statements pose a great problem for forensic 
psychologists. On what scale, values, emotions and self 
control are to be enforced regarding personal identity, the 
said equality? How to find such universals to be commonly 
acceptable? Such aspirations are bound to be disastrous. 

 Multiculturalism as a phenomenon has been known since 
time immemorial, and migrants and refugees traditionally 
accepted their low social status. Presently they have been 
demanding full participation in official majority culture. Such 
a postulate has been backed by the idea of human rights, 
which demand equal rights for all and regarded individu-
als as carriers of common rights and obligations, making 
the postulate acceptable for both propagators and critics of 
multiculturalism.  According to Hammond [18] multicultural 
postulates originate from diverse views on the state and its 
relation with its citizens. Other writers suggest that the notion 
of ‘multiculti is incompatible with the situation in the world 
today [14]. Scheffer declared defeat of multiculturalism [33], 
questioning the view of migrants enriching their place of 
resettlement. The first generation of migrants is poorly edu-
cated and thus unable to propagate their culture. The second 
generation is largely assimilated because as all teenagers 
they used to listen to hip hop music and watch American 
films. It is true that they bring their language, customs and 
cuisine, but not highbrow culture. That makes the idea of 
multiculturalism false and sentimental because it does not 
want to see the demise of national identity, severing links 
with their country of origin, unavoidable loosening of family 
ties, as the model brought from the country of origin is being 
questioned by everyday life in the country of settlement [33]. 

For quite a time, the idea of multiculturalism was deve-
loping seemingly unchallenged.  Soon, some other problems 

were put forward.  It was pointed out that the idea of cultural 
equality fails in case of cultures extremely distant from the 
European tradition [7].  Politicizing cultural debates  [13] 
or  falling back upon the colonial past [11] precludes respect 
for people and their culture, any culture that is likely to 
diminish dangers and form a foundation for a new society 
both coherent and diverse [18].

The authors partaking in the above and similar discus-
sions come from the countries of rich tradition of migration 
and multiculturalism (US, Canada, United Kingdom). Their 
theoretical considerations bring no practical conclusions, as 
yet. The authors also stress the need to educate individuals 
and communities, to support belief in democracy and to 
secure civil rights [17]. In response to critical attitudes of 
multiculturalism, unhindered intercultural relations on na-
tional levels were expected to guarantee harmonious develo-
pment, while interculturalism [31] was to arbitrate between 
cultural majority and minority, guaranteeing integration and 
interaction and conformation of individual identity. 

It may be concluded that the difficulties in implementing 
the ideas of multiculturalism/interculturalism are due to their 
complexity, and to describe them other disciplines must be 
activated, including social psychology. 

Multiculturalism and politics
The late professor S. P. Huntington [20, 21] authored the 

opinion that entanglement of culture and politics on a global 
scale leading to ‘ the clash of civilizations’. His views met 
with much criticism, though Huntington accurately ‘foresaw’ 
the future. He believed that world politics enters a new phase 
that is the end of history, return to traditional rivalry between 
nation states and other civilization groups, and the demise of 
nation states due to pressures internal (‘tribal’) and global. 
Still, culture is going to be a dominating source of conflict 
between nations and different civilizational groups. Conflicts 
between civilizations will constitute the next phase. Clash 
of civilizations is inevitable and takes place on two levels. 
On the micro level there are groups fiercely fighting on the 
borders between civilizations to control territories and peo-
ples.  On the macro level, states with different civilizations 
compete for military and economic influences, for controlling 
international institutions and promoting their own religious 
and political values. Culture and values come in fifth on the 
six-level scale of conflicts between various civilizations as a 
hotbed of international conflicts. They are: interventions of 
international institutions, such as The United Nations, The 
World Monetary Fund, The World Bank, relative military 
power, economic power and the standard of living. Enlar-
ging on the fifth item, Huntington explained that conflicts 
within the range of culture and values occur when the state 
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propagates or imposes value systems on the people from 
another cultural area. 

Attempts at mediating fail in ethnically, culturally and 
religiously diverse communities. Does it mean that multicul-
turalism has been a costly mistake for which we are going 
to pay before long? The last chapter of his book offers the 
author’s ‘ recipe’. It is necessary to come to an agreement 
between US and Europe in the clash of civilizations, which 
also concerns other great world civilizations. In other words, 
unity means survival and victory over barbarity. 

Thus, one can see how much culture has been entangled 
with politics. Recent events in Europe, Asia, and Australia 
reveal lack of ideas and recipes, also lacking in multicultu-
ralism, which supporters are diminishing [25, 26].

Conclusion
1. The above survey of the current issues concerning 

cultural identity, acculturation and aggression shows that 
an agreement on principle and norms constitutes the axis of 
the debate on individual (psychological) and social levels. 

Scheffer’s appeals to people for respecting an honorable 
social contract, insisting that we all have the same rights and 
obligations [33]. Though such appeal may look like ‘wishful 
thinking’ it is a certain theoretical model that assumes equ-
ality of the parties involved as to arguments and emotions 
individual identity, social and individual control based on 
accepted value systems.

2. In practice, the most legitimate theories and postulates 
have been questioned. What was supposed to bring indivi-
duals and nations closer by showing psychological syntony 
and empathy, and help contacts and cooperation, exchange 
of ideas - soon turned into ‘McWorld” [ 26] -  the world in 
which mass culture and global civilization  (both spelled with 
small c) fail to satisfy aspirations and ambitions, causing 
conflicts and aggression.

3. So far, the united Europe largely believes in de-
mocracy. Barber [1] professed ultimate victory of democracy. 
Huntington voiced doubts and spoke of possible consequ-
ences. It seems too early for conclusions and readymade 
answers that cannot be expected from any field of knowledge 
(so far) but, to a degree, from social psychology.
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Summary
The authors of the paper: a forensic psychiatrist and 
a profiler discuss the significance of methods used in 
forensic science and profiling for reconstructing modus 
operandi and identifying the perpetrator of a punisha-
ble act, as well as for making a diagnosis of a mental 
state. It is shown that an act and its circumstances are 
a specific test of mental and psychological condition. 
Examples of forensic psychiatric assessments in which 
it was possible, through the use of evidence obtained at 
the crime scene, to exclude: disturbances of conscious-
ness and pathological intoxication are presented. Two 
profiling assessments (B. Lach) of the perpetrators of 
homicide have been summarized. The knowledge of 
principles and methods used in profiling can facilitate 
forensic psychiatric assessments: recreating the per-
petrator’s modus operandi and mental state, assessing 
his or her ability to understand the act and control his 
or her actions, or evaluation the psychological state of 
the author of a declaration of intent. Therefore it can 
help expert psychiatrists in formulating complete and 
reliable forensic psychiatric evaluations.

Introduction
Literature on forensic psychiatry very rarely discusses 

the methodology used in that science. The specificity of 
conducting an examination in forensic psychiatry lies in the 
fact that it seeks to assess the psychological state of person 
not only “here and now,” but usually also “then and there” 
(8) (Figure 1).  

Forensic psychiatry, however, has specific methods and 
methodology for diagnosing  and assessing a person, but no 
descriptions of these are to be found in the literature available 
to us (3, 8). MedLine medical knowledge database, when fed 
keywords: forensic psychiatry, methodology, methods, does 
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not show a single articl (7). Similarly, forensic psychiatry 
textbooks do not deal with that subject (3).  That is why a 
search for new methods and examination methodology in 
forensic psychiatry is important and valuable (8). 

It is common knowledge that evidence and traces left are 
essential both for forensic psychiatry and profiling. In one 
of my papers I dealt with the question as to what extent and 
when a forensic trace can be considered as a psychopatholo-
gical symptom (2, 6). Criminal profiling is based on the use 
of traces that can be material, such as blood, fibers, weapons 
and nonmaterial, such as descriptions of events provided by 
witnesses, information related to the perpetrator and/or victim, 
their interrelationship, their functioning etc. The following 
terms are used: physical trace, forensic trace, behavioral trace 
and psychological trace (4, 6, 13). The behavioral trace is non-
material and transpires from revealed and secured forensic 
traces. It results from the perpetrator’s actions. The psycho-
logical trace contains information that can be surmised from 
all the forensic traces and their derivatives. To what extent it 
characterizes the personality of a perpetrator is debatable (4, 

Figure 1. Presents the diagnostic algorithm in forensic psychiatry 
(Pobocha, 2013).
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13, 14). The following types of profiling are distinguished: 
diagnostic evaluation, crime scene analysis, investigative 
psychology (6, 10, 13). Profiling, however, is largely based on 
intuition, personal knowledge and experience of the profiler 
derived from analyzing a large number of cases (6). Although 
profiling has its stout supporters, a number of studies critically 
analyzing the method conclude that, in fact, there is little 
scientific evidence to support it (6, 12). In response to that 
two new methods of forensic profiling have been developed: 
behavioral case analysis and behavioral investigative advice. 
Yet even these methods meet with criticism. The latter utilizes, 
inter alia, modus operandi and signature (4, 11, 13). Such an 
approach makes it possible to draw more conclusions about 
personality traits of the perpetrator and his or her mental di-
sorders (1,13). 

FBI typology in which, based on the characteristics of 
crime scene, perpetrators are divided into disturbed and un-
disturbed ones is currently of mere historical significance and 
is generally criticized (4, 10, 11).

Below I present 3 cases of forensic psychiatric easements 
(J. Pobocha) in which the evidence in the form of forensic 
traces made it possible to make a confident and complete 
forensic psychiatric evaluation. 

Case 1: A 28 year old male, in a drunken state, broke into 
a shop selling, among other things radio and photographic 
equipment. He took a radio, an amplifier as well as a camera, 
a flash and a telephoto lens, all manufactured by the same 
company. According to his defender, the perpetrator “acted 
in a state of pathological intoxication.” In order to reconstruct 
the course of the burglary, I asked for the shop’s employees 
to be interrogated in order to determine where the items had 
been located and how the perpetrator moved around that shop 
in order to select those items that fitted together. On the basis 
of the evidence obtained in this way (behavioral traces), it 
was possible to establish with certainty that the perpetrator 
acted rationally, deliberately, purposefully, consciously, and 
without any symptoms of disorientation.

Case 2: A 38 year old male, addicted to drugs and with 
an extensive criminal record, terrorized a taxi driver using a 
screwdriver. He hijacked his taxicab and escaped along the 
main road of the city, driving the wrong away in one way 
street and using his lights and horn to signal his way though 
as priority vehicles do. His skillful manipulations resulted in 
experts making various diagnoses, including “toxic delirium”. 
Recreating the events, using Google Maps, city plan, satellite 
map and Street View photographs, I showed that his choice 
of place for hijacking a taxicab was not accidental, but pur-
poseful and deliberate, because it was the only place where 
there were no houses. On the basis of, among other things, this 
evidence (behavioral trace) obtained from modus operandi; it 
was possible to make an evaluation. The court was finally able 

to close the case, which had continued for 16 years.
Case 3: The perpetrator was a 50 year old male. A jour-

nalist, Buddhist, philosopher, international martial arts judge, 
addicted to alcohol. He murdered a woman who used to come 
to him for “oriental massage,” a service he provided. After 
some time she became his lover, however, when their re-
lationship came to an end, he applied a hold pressing against 
the arteries of the victim’s neck and caused her to fall un-
conscious. He then meditated for half an hour and made two 
inscriptions on the wall of the apartment that referred to that 
situation. When he realized that the victim was still alive, 
he decided to kill her. First, ineffectively with a knife and 
then effectively with an ax. On the basis of his manipulative 
statements, an expert psychiatrist and a psychologist stated 
that “they could not exclude disturbances of consciousness”. 
My assessment was based on material traces – his writing 
on the wall and the analysis of its form and content as well 
as his behavioral traces, indicating the purpose in his beha-
vior. I ruled out with certainty a possibility of disturbances 
of consciousness in him. 

In actual fact, in forensic psychiatric examinations and 
assessments too much attention is paid to “what the examined 
person wants to say and can say”, while too little emphasis is 
placed on evidence collected in accordance with the provisions 
of the law – referred to as evidence sources – in the forms 
of testimonies of witnesses, other experts’ opinions, etc. The 
significance of traces left by the perpetrator and his modus 
operandi in reconstructing and assessing his or her mental 
state during an act or during signing of a will is reflected in 
legal recommendations (legal maxims). For example: “what 
the perpetrator says about the act is not as important as what 
the act itself and its circumstances say about the perpetrator,” 
and “not only what he did (traces, modus operandi) and how 
he described it, but also how he did it and how he described 
it” (J. Pobocha, 8). 

When looking at the prosecutor’s or judge’s work when 
gathering evidence, it becomes clear that evidence is collec-
ted for the purpose of determining who the perpetrator was, 
what his or her motives were, and, in effect, to determine the 
degree of responsibility (guilt). On the other hand, the needs 
and objectives of the forensic psychiatric assessment, such 
as obtaining evidence, expert opinions and establishing facts 
that can and should be used in reconstructing psychological 
state of the perpetrator of a punishable act or of the author of 
a declaration of intent are taken into account to a much lesser 
degree when conducting investigation or in proceedings before 
the court. It is true, of course, that an expert psychiatrist can 
petition to obtain an extension of evidence or participate in 
the hearing of witnesses and ask them questions, name experts 
in psychology, forensics, toxicology, handwriting, even eco-
nomics and finance, so as to determine and understand the 
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behavior of the culprit in a particular situation. However, in 
practice, it rarely ever happens.  

An example of collecting information about a person is 
the use of Google Maps in order to reconstruct a route a 
person followed, indicating the degree of his or her spatial 
orientation, and by the same token, their memory. This is par-
ticularly important in situation in which witnesses give false, 
fantastic information (8). One of the fields of criminology and 
forensic psychology is profiling. Profiling seeks to describe 
the perpetrator, most often a murder, when a victim and evi-
dence (traces) are present but the culprit is still unknown. In 
the course of profiling, evidence, including forensic traces, is 
used or/and expanded. Then the assessment of modus operandi 
is made and its typology determined (2, 4 13). Then based on 
their analysis and interpretation the culprit is characterized 
and described by the profiler. In other words, in profiling the 
culprit is unknown, but their modus operandi, the results of 
his or her actions and the traces left are known (4, 6, 13). 

On the other hand, in forensic psychiatry, the perpetrator 
and his or her actions are known, however, the perpetrator’s 
modus operandi, sometimes hidden motives, as well as traces 
that were left or could have left are rarely used and usually 
not to a sufficient degree (3, 8). The aim of this paper is to 
determine to what extent the methodology and methods used 
in profiling can be useful for forensic psychiatry in recreating 
modus operandi, and thus the circumstances and the course 
of an act. Can evidence and traces of forensic significance 
that are used in profiling be also used in reconstructing the 
perpetrator’s mental state and in assessing his or her ability 
to control behavior, for example (13). Another objective of 
this paper is to support the integration of the forensic scien-
ces and to contribute to preventing their steadily increasing 
disintegration. The authors want to present novel possibilities 
of evaluating the personality of a perpetrator using methods 
utilized in profiling.  

Forensic psychiatric and psychological examinations focus 
mainly on the assessment of mental state and on determining 
possible psychopathology. On the other hand, reconstructing 
mental state at the time of an event such as a road accident, 
homicide, rape, or, in civil law, making a will, signing a do-
nation, etc. would require an analysis of all the evidence that 
can and should used (2, 10, 13). 

Establishing a diagnosis is the basis for a biological-
psychiatric criterion in the assessment of a potential ability 
to recognize significance of an act and in controlling one’s 
own behavior. The circumstances and the course of an act, 
modus operandi of the perpetrator and the act itself is a spe-
cific test of the psycho-physical fitness of the assessed person 
(8). A through analysis of evidence gathered allows us to 
recreate a mental state of a person from a certain period of 
time and to assess an act committed by that person and its 

circumstances in the categories provided for it by the provi-
sions of the laws. Analyzing such evidence not only allows 
an expert psychiatrist to assess how the perpetrator behaved 
in the light of that evidence, but it also allows the prosecutor 
and judge to assess the extent to which potentially limited 
ability of the perpetrator to understand the meaning of his or 
her act proposed by that experts is consistent with the actual 
evidence gathered, analyzed and used for that purpose. The 
principle stating that an act and its circumstances constitute 
a specific test of a person’s mental fitness can and should be 
applied both by experts and lawyers (prosecutors, judges). 
A good example of that is prof. Resnick’s assessment of a 
perpetrator of shooting at cars on a highway who suffered 
from schizophrenia. This expert demonstrated the degree of 
efficiency and self-control shown by the perpetrator which 
proved that, despite his illness, he should be considered res-
ponsible for his actions (8). 

A crime scene is a reflection of the perpetrator’s patterns 
of behavior that must be separated from traces and patterns 
left by the victim and other people, rescue teams, investigators 
etc. Modus operandi is a mode in which a perpetrator acts, 
which is special, characteristic and usually repetitive. It a 
repository of a conglomerate of perpetrator’s personality traits 
(2, 4, 6, 13). Although personality traits and motives of the 
perpetrator are not visible at the crime scene (the increasing 
number of perpetrators tend to pretend and stage the motives 
of their actions), analyzing modus operandi makes it easier 
to discover and apprehend the perpetrator (13). 

Modus operandi – ad persona factors: intelligence, per-
sonality, knowledge, criminal experience, beliefs that per-
petrators of homicide might have, for example. One’s own 
experience or someone else’s + fantasies + preparation = a 
conviction that “the way I act is good and effective, and also 
difficult to detect.” (2, 6). 

Factors influencing the form of the modus operandi can be 
internal: personality of perpetrator, education and knowledge, 
leading and complementary motives, convictions and princi-
ples of the perpetrator (superstitions and prejudices), physi-
cal predispositions (external appearance, physical strength, 
exceptional talents or skills) – the perpetrator’s conviction 
that he or she has certain traits generates and influences their 
actions (2, 6, 13). Or, the can be external: behavior of the 
victim during the event, the necessity to adapt to the  beha-
vior of other people, weather conditions, topography of the 
terrain etc. Behavioral trace – repetitive or isolated traces of 
the perpetrator secured on the sites of events that have indi-
vidual character. It represents the action taken and relates to 
the actions taken by both the perpetrator and the victim (4, 
(6, 13, 14) . Psychological profiling is the process of iden-
tifying psychological characteristics of the perpetrator on the 
basis of an analysis of their crimes or offenses, resulting in a 
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general description of a person who has these traits (13, 14). 
For the profiling process the most important are those traces 
that are related to how the perpetrator is different from the 
wider population (4, 6, 13).

The following are extracts from the profiler’s assessments 
(B. Lach) which helped to identify the perpetrators of ho-
micide.

1. A homicide with a leading motive of revenge.
The body was found on May 15, 2013 in an open area. 

There were extensive injuries to neurocranium, originating 
from multiple injuries to various areas of the head inflicted 
with a hard, blunt and sharp-edged tool. The location sugges-
ted an emotional motive. Overkilling. The victim was killed 
in a different place. An attempt at disposing of the body. A 
victim belonged to a high-risk group – numerous tattoos and 
traces of inflicted self-harm. No defensive damage – a sur-
prise, planned assault. Discharge of tension. The victim had 

record. Has experience with introducing the future victim 
into the area of action. Well acquainted with the victim. He 
realized that the victim’s family and friends would not look for 
him. Suffers from obsessive-compulsive disorders. Lowered 
empathy, introverted. Is capable of keeping a cool head. Pro-
bably limited intellectual functioning (poor cause-and-effect 
thinking – incompetent staging). Knows well the area where 
the homicide took place and lives nearby. Does not own a 
car. He does simple, manual jobs. The leading motive was re-
venge; the complementing motive was resentment towards the 
victim. After the murder, he cleaned up the crime scene and 
destroyed the traces. After the murder he consumed alcohol. 

Perpetrator: Arkadiusz M., 29 years old male, residing 
about 200 m from the spot where the body was discovered. 
With criminal record, had been incarcerated for 10 years for 
the murdering of his father. Released on parole, elementary 
special school education. Intellectually in the lower area of the 
norm. Disturbances of cause-and-effect thinking. Obsessive-
compulsive and borderline personality disorders. Self-esteem 
problems. Tendency to accumulate trauma. He stated that 
while incarcerated he had been raped by the victim who was 
staying with him in the same prison cell. During a visit to the 
victim’s house, the victim made a pass at him once again. He 
had been planning revenge for a long time and only waited for 
the right circumstances. He intended to abandon the victim’s 
body in the rubbish dump, but was unable to carry it. For 
one day he lived with the victim’s body. He hid it in the sofa, 
but it stank. Not married, childless. The homicide took place 
late in the evening. They consumed alcohol together, but the 
perpetrator only “pretended” to be drinking. After disposing 
of the body, he had some beer. He was sentenced to 25 years 
of imprisonment.

2. A homicide with a leading motive of feeling of being 
wronged and harmed.

The event was discovered right after it took place on 
June 11, 2001 (Monday), the site was a house in a big city 
at about 9:20 am. The injuries included stab wounds to the 
chest (11 stab wounds) with injuries to internal organs and 
head (skull fracture with brain spilling out – resulting from 
banging the victim’s head against the ground). Damage to 
the bone structure of the chest. Numerous blood traces in the 
apartment, kitchen and hallway. A glass with coffee grounds 
in the sink (the victim did not drink coffee). The victim had a 
piece of bread in her mouth. Her neighbor saw a man running 
out of the house through the back door at 9.15 am. Traces of 
looting.            

Victim: Mieczysława S., a 64 years old female, divorced. 
Physically not very fit and obese. A sociable person, taking 
good care of her safety. Well-adapted socially. Frugal. Living 
on a low pension. She suspected some laborers of stealing a 
gas cooker from the attic. Religious. 

2.5‰ blood alcohol content. Body abandoned about 150 m 
from the nearest buildings.    

Victimological assessment of the victim: a 46 year old 
male with a criminal record (theft and robbery). He had been 
incarcerated for 12 years. A demanding and contentious per-
sonality, easily provoked aggression. A wide circle of acqu-
aintances, especially previous convicts. He had left prison two 
month prior to his death. He came from a pathological family. 
Aggressive, especially after alcohol. Homosexual tendencies. 
F60, The user of prison slang. 

The profile of the culprit in the profiler’s assessment: one 
person, younger and taller than the victim, physically fit, prone 
to amassing unreleased stress due trauma. With a criminal 

The profiling model presented by B. Lach (6) is depicted 
in Figure 2.
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The profile of the perpetrator in profiler’s assessment: one 
perpetrator aged 30-40, physically fit, known to the victim 
(superficial or work-related relationship). At the very most 
vocational education. Laborer. Likely to have personality 
disorder of dyssocial type. Difficulties with controlling emo-
tions. On the victim’s body there were traces of overkilling. 
The interaction with the victim did not go according to his 
wishes. A conversation with a victim triggered resentment 
in him. There were visible traces of the staging of a robbery 
after the murder. Probably having a police record for petty 
thefts or assault. Brandy taken from the crime scene may 
indicate problems with alcohol abuse. He likes to present 
himself in socially favorable light. He knew the area in which 
he committed the crime and probably had visited the house 
more than once. He had knowledge of the victim’s habits and 
routines. He can live in a casual relationship with someone. 
During the assault on the victim he inflicted numerous injuries 
– personalization. The murder was not planned – the culprit 
did not bring a weapon to the crime scene. 

Perpetrator: Tomasz T., 36 year old male, living in the 
same city as the victim (another district). A criminal record 
of theft and participating in a fight. Vocational education, a 
construction worker. A foreman in a construction company 
dealing with finishing. Intellectual capacity within the norm. 
Diagnosed with: F06/F60 and F10. Problems with overinflated 
self-esteem. Aggressive. He did not receive payment for work 
had done. He staged a robbery. He threw things out of the 
victim’s wardrobe. He took some of those things with him. 
On the day prior the murder drank alcohol. Sentenced to 25 
years of imprisonment. 

Conclusions
The knowledge of the principles and methods used in pro-

filing facilitates forensic psychiatric assessment: recreating the 
perpetrator’s modus operandi, his or her mental state, ability 
to understand the act and to control his or her actions, or, a 
psychosomatic state of the author of a declaration of intent. 
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NUSIKALTIMO POŽYMIŲ REIKŠMĖ TEISMO 
PSICHIATRIJOJE, VERTINANT NUSIKALTĖLIO 

ASMENYBĘ IR JO ELGSENĄ
J. Pobocha, B. Lach

Raktažodžiai: profiliavimas, teismo psichiatrijos metodai ir 
metodologija, elgsenos pėdsakai.

Santrauka
Šio straipsnio autoriai, teismo psichiatras bei profiliuotojas, 

aptaria teismo psichiatrijoje naudojamų metodų ir profiliavimo 
reikšmę, rekonstruojant modus operandi, nustatant baudžiamosios 
veikos vykdytoją bei vertinant nusikaltėlio psichikos būklę. Paro-
dyta, kad įvykis ir jo aplinkybės yra specifinis kaltinamųjų psi-
chikos ir psichologinės būklės testas. Straipsnyje pristatyti teismo 
psichiatrijos ekspertizės vertinimų pavyzdžiai, kurie paremti nusi-
kaltimo vietoje rastais įkalčiais, leidžiančiais atmesti sąmonės sutri-
kimą bei patologinę intoksikaciją. Taip pat apibendrinti du kaltina-
mųjų žmogžudyste asmenybės vertinimai (B. Lach). Profiliavimo 
principai bei metodų žinios gali palengvinti teismo psichiatrų ver-
tinimą. Šios žinios padeda atkurti kaltinamojo modus operandi bei 
nustatyti jo psichikos būseną, įvertinti jo gebėjimą suprasti ir val-
dyti savo veiksmus bei įvertinti jo psichologinę būklę. Taigi, pro-
filiavimo žinios gali padėti ekspertams psichiatrams formuoti iš-
samius ir patikimus teismo psichiatrinius vertinimus.
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Summary
The term automatism existing in law and forensic 
psychiatry describes a state of disturbed conscious-
ness in which a person behaves like an automaton. 
He or she performs actions unintentionally with no 
control over them. Automatism as a cause of legal in-
sanity is recognized in the United States of America, 
Australia, New Zealand and Great Britain. However, 
it is not used by other justice systems in Europe. Au-
tomatism can be sane (not related to disease) – caused 
by an external factor in a person with otherwise sound 
mind. For example, sleepwalking. It can also be in-
sane (related to disease), in which case there must be 
an internal factor – a mental disturbance. Automatism 
can occur during hypoglycemia and epilepsy. The 
author presents the case heard by the Supreme Court 
in Poland (judgment of the Supreme Court of 2nd Fe-
bruary2018, reference number SNO 37/17). The case 
concerned a man, who was a judge. He bought bottle 
of mineral water at a petrol station. When paying for 
it, he received his change in coins and automatically 
took 50 zloty banknote put on counter by a woman 
who was about to pay for fuel. The event was accu-
rately recorded by a surveillance camera. It was esta-
blished that in the past, the judge had he mistakenly 
took small items – such as pens. He was known to be 
absent-minded and forgetful. He was burdened with 
excessive workload and on the day of the incident he 
was performing difficult and responsible professional 
tasks. The Supreme Court took into account persona-
lity traits of the perpetrator and the circumstances of 
the incident. On the basis of all these circumstances 
and relying on the opinion of an expert psycholo-
gist, the court decided that no offense was commit-
ted because there was no intention to commit such 
an act under Art. 119 of the Code of Misdemeanors. 
The author proposes to describe such a behavior as 

situational automatism, where existing personality 
traits and psychological conditions are additional fac-
tors predisposing to such behavior. The author dis-
cusses how the discussed behavior (offense) differs 
from the so called brazen theft. Conclusions: There 
is nothing controversial or uncertain about automatic 
activities since they occur in all people. Automatic 
activity in the course of the disease of insanity (in-
sane) still raises controversies and difficulties for fo-
rensic psychiatry and for their recognition by courts. 
This is indicated by the extensive literature that the 
author used when writing this paper. 

Introduction
The term automatism has been used since the times of 

Hippocrates (8). People would notice persons in a state of 
psychosis or with disturbed consciousness who behaved in 
an exceptional and incomprehensible way.  These are states 
of disturbed consciousness, in which a person behaves like 
an automaton, performing unintended actions without any 
capacity of controlling his or her behavior (1, 8, 9, 11). 

What is automatism? It is automatic actions that everyone 
performs all the time, such as getting dressed, washing our 
hands, moving around, driving a car, etc. In everyday langu-
age there are a number of words that reflect the essence of 
automatic activities, including words such as: automatically, 
involuntarily, unintentionally, mechanically unwittingly, 
unknowingly, inadvertently, instinctively, unconsciously, 
subconsciously, etc. (2, 9, 6, 9, 17, 18, 28). 

Definitions of automatism: 
• Joyce: “involuntary movement of the limbs or body 

of a person” (8). 
• Hinsie & Shatzky: “condition in which activity is car-

ried out without conscious knowledge on the part of the 
subject” (12). 

• Blair: “automatism occurs when there is a significant 
disturbance of consciousness” (4). 

• Fenwick P.: „an automatism is an involuntary piece 
of behavior over which an individual has no control” (8). 

• Judge Gresson P.: “action without any knowledge of 
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acting, or acting with no consciousness of doing what was 
being done” (5). 

The main characteristic features of automatism: involun-
tary, uncontrolled behavior, improper to the circumstances 
that can be seemingly quite complex and purposeful. The 
person does not remember or has only partial recollection 
of his or her actions (1, 8, 15, 16, 24, 26). 

Legal definitions of automatism: (23) “Automatism is 
an action which a person is unable to control” – rules the 
Supreme Court of Canada, in R v Stone, [1999] 2 S.C.R. 
290 case (14). Since 1950, the courts of Canada have dealt 
with 147 cases in which automatism was found. 70% of them 
were heard after 1980. 

Types of automatism. Law and forensic psychiatry dis-
tinguish two types of automatism: 

• sane (not related to disease) – in a person with a sound 
mind. For example, sleepwalking; 

• insane (related to disease) – resulting from disease 
affecting the mind. For example, disturbance of conscio-
usness in the course of atherosclerosis of the brain blood 
vessels (1, 7, 8, 23). 

External factors such as head trauma, insulin injection are 
assumed to be the cause of sane automatism. On the other 
hand, insane automatism must be triggered by an internal 
factor, such as brain tumor or disturbance of consciousness 
of vascular origins (1, 8).  

One of the causes of automatism can be hypoglycemia. 
R v Quick [1973] QB 910 is a case in which a hospital nurse 
suffering from diabetes took his insulin, but had a very small 
breakfast and consumed some alcohol, which led to him 
attacking a patient. In that case the court ruled that insulin 
was an external factor. 

Farrell v Stirling 1975 was a Scottish case of hypoglyce-
mia in a driver: A patient suffering from diabetes caused 
a road accident. The patient had never had hypoglycemia 
before. He was acquitted by the Court, which ruled that he 
was unable to predict the state of hypoglycemia (3, 8). 

In order to assess whether hypoglycemia was or was 
not caused by “recklessness”, the Court must determine the 
following: 

• Whether the perpetrator knew what the condition of 
hypoglycemia was. 

• Whether he or she was warned that they should check 
their blood sugar level and take some appropriate action such 
as having something to eat.

• Whether he or she had already experienced conditions 
similar to hypoglycemia. 

• Whether other predisposing factors were present, such 
as tiredness, stress, infection (3, 8). 

The problem of hypoglycemia after administration of 

insulin and alcohol intake was reflected in the ruling of an 
English court in 1976. The court ruled that “...voluntary al-
cohol intoxication does not provide a defense against a crime 
with a basic motive. The legal requirement for the existence 
of a mens rea (guilty mind) was fulfilled in this case – by 
the reckless behavior of the person intoxicating themselves 
with alcohol (31). Laboratory tests have shown that alcohol 
causes hypoglycemia, which is higher if the person affec-
ted does not take any food. What about the relationship of 
hypoglycemia combined with alcohol intake and automatic 
actions? There was a case of a 58 year old man who for 10 
years suffered from type II diabetes. He took insulin and 
antidiabetic medication in the morning. During the course 
of the day in which the incident happened he had not eaten 
anything, had drunk alcohol, then began to perspire, felt 
weak, experienced trembling of hands and dizziness. He 
remembered that he wanted to return home by taxi from the 
factory, where he had been working for 30 years. 

Another type of behavior characterized by automa-
tism was examined by the Supreme Court of Poland. In 
this case, a man (M. T.) bought a bottle of mineral water at 
an “Orlen” petrol station and paid for it. The assistant gave 
him the change in coins directly into his hand. M. T he took 
the change and the bottle of water as well. He then put the 
change into his wallet, and while doing it, he moved to the 
right of the counter. In front of the counter, there stood a 
woman (M. S.), who had earlier put the a 50 zloty banknote 
on the counter to pay for fuel. Before he left the premises, 
with a single movement of his hand, M. T. took the 50 zloty 
banknote from the counter. He closed his wallet, and for a 
moment stood there still, then said a few words to his female 
coworker (D.T.) who accompanied him and left the petrol 
station. The very moment of taking the banknote from the 
counter was not noticed by anyone, not by the assistant, not 
by his coworker or the women who put the note there. It was, 
however, recorded by the surveillance camera pointed at the 
counter. Having left the station building, M. T. walked to his 
car and asked the driver to move it a few meters, because 
there was a puddle of water in front of the car door. He then 
got into the car, followed by his female coworker D. T. and 
the car drove off. Only then, already in the car, D. T. men-
tioned to M. T. that some client at the station complained 
that her 50 zloty banknote disappeared, and she jokingly 
suggested inquired if it was him who took it. When M. S. 
was about to pay for fuel, she approached the counter and 
handed some coins to the assistant. The assistant told her that 
she still has to give them 50 more zlotys. M. S. asserted that 
she had put a 50 zloty banknote on the counter. At that point 
M. T. had left the station building, but D. T. was still inside 
and heard the conversation of the two women (the assistant 
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and the customer). The assistant (P. S.) went to her supervi-
sor (M. M.) who, after watching the surveillance recording, 
identified the person who took the note from the counter. 

During the proceedings in the Prosecutor’s Office, it was 
established that the man who took the banknote from the 
counter was in fact a judge. At that time of the incident he 
was returning from preparatory action in the field (hearing 
an incognito witness in a criminal case) together with a pro-
secutor and an employee of the District Court. Because M. 
T was a judge, the case became extremely popular in the 
media. The footage recorded by the surveillance camera was 
shown by a few TV stations and in other media, and till this 
day it is available on the Internet. 

It was established that the judge was a well organized 
person at work. He has never been punished by any discipli-
nary action. On the other hand, he was considered to be an 
easily distracted person and would often lose various small 
things, forget where he put them, etc. In the time period 
preceding the event, he had an increased number of duties 
and he showed symptoms of fatigue and lack of sleep. He 
had been examined with suspicion of epilepsy, but instead 
other brain structure abnormalities were found. From time 
to time, he took sleep medication. The Appeal Court did 
not accept his explanation that he took the banknote: “By 
mistake, unconsciously, automatically, because he was dis-
tracted, and he was focusing his thoughts on the difficult 
proceedings that awaited him”.  

The case was examined by the Supreme Court – the 
Disciplinary Court. In the reasons for the judgment the Court 
referred to Article 91 (2) of the Penal Code stating that “an 
offense is committed unintentionally if the offender com-
mits it as a result of not observing the due caution required 
in the given circumstances, but without any actual intent to 
commit it.” On the other hand, the provisions of the Code of 
Misdemeanors require that actions aimed at the appropriation 
of property be taken in order to obtain a financial benefit. 
In this case, it was established that the perpetrator had no 
intention to steal anything.   

The accused submitted two private opinions: a polygraph 
test and psychological opinion. The expert psychologist who 
was appointed to this case stated that the accused did not 
have any personality disorder and was not prone to violating 
the law. However, as a person, he was very easily distracted, 
and suffered from attention disorder. He was diagnosed with 
symptoms of deteriorating mental state, due to insomnia 
and psychosomatic complaints. The Supreme Court accep-
ted that the offense – taking the banknote from the counter 
was not committed with a direct intention to cause harm to 
another person. 

In conclusion, the Supreme Court assumed that the accu-

sed did not commit the offense specified in Art. 119 of the 
Code of Misdemeanors, because it had not been demonstra-
ted that he acted with an intention to commit it. The Supreme 
Court clearly indicated that for the recognition of an offense 
referred to in Art. 119 of the Code of Misdemeanors, which 
is also referred to as “disciplinary offense”, is possible only 
if the perpetrator has committed an act ascribed to him (in 
law referred to as “objective feature of the act”) when he 
or she committed it with direct intent (which in law is de-
termined, as “subjective feature of the act”). As it was not 
possible to prove that the perpetrator committed the offense 
with a deliberate intent, it meant that the act did not meet the 
requirements of Art. 119 of the Code of Misdemeanors (The 
reasons for the Judgment, p. 18). 1The case described above 
indicates the need for a new legal classification of automa-
tism – a need for introducing of situational automatism as 
it is graphically presented in Figure 1. 

The actions of the perpetrator of taking the 50 zloty ban-
knote were: reflexive, unconscious, automatic, because he 
took it unknowingly, unwittingly, without thinking. He took 
it involuntarily, without rational justification, which he did 
not register in his consciousness and memory. Predisposing 
factors were his personality traits: being easily distracted and 
inattentive. In the past he did mistakenly took other small 
items such as pens. On top of that, before the incident, he 
was focusing on difficult and responsible professional task 
(hearing of an incognito witness) and he also experienced 
long-lasting stress and fatigue resulting from an excessive 
workload.

The case described above and the cited reasons for the 
judgment of the Supreme Court is of precedent character 

1The Ruling of Supreme Court, 2nd February, 2018; SMO 37/17.

Figure 1.
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in Poland. Hopefully, in future, it will contribute to paying 
a greater attention to such deeply exceptional and seemin-
gly “incomprehensible” illegal behavior so that the courts 
would be able to establish whether it constitutes automatic 
action (28). 

Of course, automatic actions cannot include, for example, 
sudden property seizures (“brazen theft”), when the act has 
an obvious, understandable and typical material motivation. 
Moreover, when an act is done by surprise and when the 
perpetrator escapes, or before and after the act he or she takes 
up concealing activities, making it difficult or impossible to 
identify him (10, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 30). 

Therefore, statements criticizing this Supreme Court 
judgment featured in some media, as well as those voiced 
by some lawyers are unacceptable, for they all stem out of 
ignorance. It is common knowledge that very people criti-
cizing it performs such activities themselves on the daily 
basis. For example, driving a car, washing themselves, etc. 
Denying the possibility that the accused judge might have 
behaved involuntary will in on way make automatic behavior 
of people disappear. People have always shown automatic 
activities and they always will (1, 8, 9, 16, 20, 32). 

Conclusions 
1. Automatic activities occur in all people all the time 

and there is nothing controversial or uncertain about them 
or this fact. 

2. Automatic activities occurring in the course of di-
sorders of disease origin (insane) still raise controversies and 
difficulties for forensic psychiatry and for their recognition 
by courts. This is indicated by the extensive literature that I 
used when writing this paper. 
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AUTOMATIZMAS TEISMO PSICHIATRIJOJE
                                            J. Pobocha 

Raktažodžiai: automatinė veikla, nepakaltinamumas, teismo 
psichiatrija.

Santrauka
Automatizmas – tai sąvoka, naudojama teisėje ir teismo psi-

chiatrijoje, kuri apibūdina sutrikdytos sąmonės būseną, kai asmuo 
tam tikrus veiksmus atlieka automatiškai. Automatizmas kaip pa-
grindas nepakaltinamumui yra pripažintas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Didžiojoje Brita-
nijoje, tačiau nepripažįstamas kitose teisingumo sistemose Euro-
poje. Su psichikos sutrikimu nesusijęs automatizmas, kurį suke-
lia išorinis veiksnys, gali atsirasti psichiškai sveikiems asmenims, 

pavyzdžiui – lunatizmas. Automatizmas taip pat gali pasireikšti 
hipoglikemijos ar epilepsijos metu. Straipsnyje pateikiama Len-
kijos Aukščiausiojo Teismo nagrinėta byla (2018 m. vasario 2 d. 
Aukščiausiojo Teismo sprendimas, bylos nr. SNO 37/17). Bylos 
atsakovas – teisėjas, degalinėje nusipirkęs butelį mineralio, o ga-
vęs grąžą monetomis, automatiškai paėmęs 50 zlotų banknotą, kurį 
ant prekystalio padėjo moteris, besiruošianti mokėti už degalus. 
Įvykis užfiksuotas stebėjimo kameromis. Nustatyta, jog praeityje 
teisėjas nesąmoningai paimdavo mažus daiktus, pavyzdžiui, raši-
klius. Teisėjas dažnai būdavo išsiblaškęs ir užmaršus, jis taip pat 
pernelyg  daug dirbo. Incidento dieną teisėjas vykdė sudėtingas ir 
atsakingas užduotis. Aukščiausiasis teismas atsižvelgė į atsakovo 
asmenines savybes ir incidento aplinkybes. Remdamasis šiomis 
aplinkybėmis ir eksperto psichologo nuomone, teismas nusprendė, 
kad nusikalstamos veikos nebuvo, kadangi nebuvo ketinimų atlikti 
tokį veiksmą, remiantis Baudžiamojo kodekso 119 straipsniu. Au-
torius siūlo apibūdinti tokį elgesį kaip situacinį automatizmą, kai 
esami asmenybės bruožai ir psichologinės sąlygos yra papildomi 
veiksniai, sukeliantys automatizmą. Autorius apžvelgia, kaip mi-
nėtas elgesys (nusikaltimas) skiriasi nuo tyčinės vagystės. Išva-
dos: visi žmonės tam tikrus kasdienius veiksmus atlieka automa-
tiškai, tačiau automatizmas, sąlygojamas psichikos sutrikimų, vis 
dar sukelia sunkumus teismo psichiatrams bei šios būklės pripa-
žinimui teismuose. Tai įrodo literatūra, kurią autorius naudojo ra-
šydamas šį straipsnį.

Adresas susirašinėti: jpobocha@ifg.pl

Gauta 2019-01-04
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APŽVALGA. INFORMACIJA / REVIEW. INFORMATION

Raktažodžiai: benamiai, laidojimas, mirties priežastys, 
neatpažinti mirusieji.

Santrauka
Statistiniai duomenys apie Lietuvoje palaidotus sa-
vivaldybių biudžeto lėšomis mirusius gyventojus, 
kuriuos laidoti atsisakė artimieji, kurie buvo vieniši 
arba liko neatpažinti, nėra kaupiami. Nėra išsamiau 
nagrinėta ir tokių mirusių šalies gyventojų socialinė 
gyvensena mirties priežasčių konktekste. Todėl šiame 
darbe tai ir pabandėme apžvelgti, remdamiesi prak-
tiniais ir kitais faktiniais duomenimis.
Remiantis Lietuvos savivaldybių apklausos ir kitais 
duomenimis, savivaldybių biudžeto lėšomis atskirais 
metais galėjo būti palaidojama apie 0,5-1 proc. visų 
mirusių šalies gyventojų.
Analizuojant Vilniaus krašte* (pagal populiaciją – 
daugiau nei 28 proc. Lietuvos gyventojų: 2017 m. 
804,4 tūkst. gyv.) 1994-2017 m. palaidotų savival-
dybių biudžeto lėšomis 2360 mirusiųjų asmenų duo-
menis, sukauptus Valstybinės teismo medicinos tar-
nybos Vilniaus skyriuje, nustatyta, kad: 77,6 proc. 
palaidotųjų buvo vyrai ir 22,4 proc. moterys; 43 proc. 
(N꞊1010) buvo mirę nuo išorinių mirties priežasčių 
(tarp jų po 3,9 proc. tekus nužudymams ir savižu-
dybėms bei 35 proc. nelaimingiems atsitikimams); 
45,4 proc. buvo mirę nuo ligų ir 11,8 proc. mirties 
priežastis buvo nenustatyta. Nuo šalčio poveikio mi-
rusieji (kurių 50,7 proc. neturėjo pastovios gyvena
mos vietos) sudarė 12,5 proc. visų palaidotųjų, kas 
dešimtas iš visų palaidotųjų (10,5 proc.) buvo mi-
ręs nuo apsinuodijimų, nuo širdies-kraujagyslių ligų 

mirusių dalis tarp visų palaidotųjų sudarė 18,7 proc. 
Nuo ligų, susijusių su lėtiniu toksiniu alkoholio po-
veikiu, mirusiųjų buvo 14,9 proc. Kitiems atvejams 
teko mirtys nuo kt. išorinių mirties priežasčių ir kt. 
ligų. 61,3 proc. palaidotųjų buvo 40-60 m. amžiaus. 
Laidoti neatpažinti mirę asmenys sudarė 25 proc. 
visų palaidotų mirusių, iš kurių 207 buvo atpažinti 
po palaidojimo (likę neatpažinti sudarė 16,2 proc. 
visų palaidotųjų, jų skaičiui mažėjant).
Pastovios gyvenamos vietos neturėjo 42,7 proc. pa-
laidotųjų (N=1007), tarp kurių 81,7 proc. buvo vyrai. 
Iš visų palaidotųjų – 65,2 proc. neturėjo artimųjų arba 
jie buvo nesurasti. Net 821 atveju (34,8 proc. iš visų 
palaidotųjų) nustatyti mirusiųjų artimieji juos laidoti 
nesutiko. Apibendrinus 779 atsisakymus palaidoti 
savo giminaitį ar artimą mirusįjį nustatyta, kad daž-
niausiai buvo atsisakyta laidoti savo tėvus (29,3 proc. 
visų atsisakymų), brolius arba seseris (26,3 proc.), 
sutuoktinius (14,9 proc.), tolimesnius giminaičius 
(12,1 proc.), vaikus (11,7 proc.), sugyventinius (4,8 
proc.). Pagrindinėmis atsisakymų laidoti priežastimis 
buvo nurodytos: lėšų trūkumas (79,1 proc.) ir artimo 
ryšio praradimas (20,9 proc.). 
Kadangi teisės aktais nėra tinkamai reglamentuo-
tas mirusiųjų palaidojimo terminas po mirties, todėl 
praėjus net 30 parų po mirties (palaikų aptikimo), 
palaidotų mirusių asmenų savivaldybių biudžeto lė-
šomis buvo mažiau pusės (iš 2360 mirusiųjų  tik 42,3 
proc.). Atskirais atvejais nepalaidoti kūnai buvo lai-
komi daugiau nei metus.
Mūsų nuomone, duomenų apie palaidotus mirusius 
asmenis savivaldybių biudžeto lėšomis kai kurie ro-
dikliai gali būti svarbūs socialinės atskirties maži-
nimo, kitų socialinės gerovės politikos, visuomenės 
sveikatos uždavinių sprendimuose ir stebėsenoje. 
Duomenų bazės apie palaidotuosius  savivaldybių 

PALAIDOTŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETO LĖŠOMIS 
MIRUSIŲ ASMENŲ LIETUVOJE KAI KURIE APŽVALGOS 

DUOMENYS MIRTIES PRIEŽASČIŲ IR SOCIALINIU POŽIŪRIU

Alvydas Benošis1, Alvydas Navickas2

1Valstybinė teismo medicinos tarnyba,
2Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinika

* Vilniaus kraštas – Vilniaus apskrities atitikmuo, buvus ne-
žymiai aptarnaujamų savivaldybių kaitai atskirais metais: pagal 
populiaciją – daugiau nei 28 proc. Lietuvos gyventojų; 2017 m. 
804,4 tūkst. gyv.   
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biudžeto lėšomis sukūrimas šalyje taip pat galėtų 
būti vienu iš visuomenės gyvenimui svarbių įvykių, 
išsaugojant palaidotųjų atminimą ir galimybę juos 
atrasti ieškantiems. 

Įvadas
 Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo valstybės gy-

vavime įvyko daug teigiamų poslinkių, tačiau dėl vykstančių 
permainų, nestabilumo, netikrumo nemažai gyventojų daliai 
prasidėjo ir atstumties epocha, nulėmusi socialiai nepalankius 
jų būties rodiklius. Išryškėjo socialiniai iššūkiai, susiję su 
sparčiu gyventojų senėjimu, ilgalaikės priežiūros ir socialinių 
paslaugų poreikio augimu, priešpensinio amžiaus ilgėjimu, 
šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimu, emigracija, kuri  yra 
nepalanki ne tik darbo rinkai, bet ir visai socialinės apsaugos  
sistemai. Lietuvoje didėja paslaugų vaikams, šeimai, vyres-
nio amžiaus  asmenims ir neįgaliems, priklausomybės ligo-
mis sergantiems, iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, 
benamiams poreikis [ 8, 16, 19, 20, 23,  26, 29, 30]. Kažku-
riame valstybės valdymo etape išryškėjo socialinės atskirties 
reiškiniai, atsispindintys įvairiuose visuomenės gyvenimo 
etapuose. Vienu iš tokių reiškinių rezultatu tapo dalis miru-
siųjų šalies gyventojų, tam tikra prasme likusių pamirštais ne 
tik giminių, artimųjų (giminės – kraujo ryšį turintys asmenys; 
artimieji – šis terminas straipsnyje taikomas kaip svainystės 
atitikmuo) [3], šalia buvusiųjų bendruomenės narių, bet ir 
valstybės netgi dėl tinkamo dėmesio stokos juos nors paly-
dint amžinam poilsiui. Todėl tiek socialinės, tiek visuomenės 
ir asmens sveikatos politikos požiūriu plačiau analizuojant 
šalies gyventojų socialinę aplinką veikiančias negatyvias 
priežastis ir procesus, kaupiant apie tai faktinius duome-
nis, juos apibendrinant, gautus rezultatus plačiau galima 
būtų susieti su valstybėje taikomomis socialinės politikos 
priemonėmis ir visuomenės sveikatos bei gerovės siekiais. 
Išimtimi neturėtų likti ir mirusių šalies gyventojų laidojimo 
problematika, paliečiant ir tuos atvejus, kai mirusiuosius 
atsisakoma palaidoti giminių, artimųjų, bendruomenės narių 
ar jiems mirus vienišiems, likus neatpažintiems, apie kuriuos 
Lietuvos oficialioji statistika ir valstybinės institucijos duo-
menų išsamesniems socialinės analizės tikslams nekaupia. 
Vienišų, benamių, atstumtųjų gyventojų mirtys dažniausiai 
slepiasi už skurdo ir socialinės atskirties paliestų gyvųjų 
šalies piliečių gyvenimų, apie tai byloja ir Lietuvos statisti-
kos departamento duomenys [20], tapusių elgetaujančiais, 
valkataujančiais, benamiais gyventojų gyvensenos tyrimai 
[1, 2] ir kiti šaltiniai [21, 24, 30].   

2017 m. asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar sociali-
nėje atskirtyje, Lietuvoje  sudarė 29,6 proc. visų gyventojų. 
Materialinio nepritekliaus lygis Lietuvoje 2017 m. palietė 
24,4 procentus gyventojų. Labai didelė paskolų grąžinimo 

našta 2017 metais  lietė 29 proc. namų ūkių. Skurdo rizikos 
lygis iki socialinių išmokų, išskyrus pensijas, 2017 metais 
buvo pats didžiausias per visus buvusius penkerius metus  
– 29,8 procentai, (skurdo rizikos riba 2017 metais  vienam 
gyventojui buvo 307 Eur/mėn.,  namų ūkiui iš dviejų suau-
gusiųjų  ir 2-jų vaikų iki 14 metų – 644 Eur/mėn.). Dirbančių 
asmenų  skurdo rizikos  lygis sudarė 8,5 procento,  bedarbių 
– 61,5 proc., senatvės pensininkų – 36,7 proc., tarp visų 
gyventojų nuo 18 metų  – 22,3 procento. Absoliutaus skurdo 
gylis 2017 m. buvo – 26,4 procentai, o lygis – 13,8 proc. 
(absoliutaus skurdo riba 2017 m. – 238 Eur). 

2017 m. valdžios sektoriaus išlaidos socialinei sferai 
sudarė 69 proc. visų išlaidų: iš jų sveikatai – 17,1 proc., 
poilsiui, kultūrai ir religijai – 3,2, švietimui – 14,8, sociali-
nei apsaugai – 33,9 proc. 2017 metais socialinės apsaugos 
išmokų struktūroje vyravo išlaidos senatvėje – 42,6 proc. 
bei  ligos ir sveikatos priežiūrai  – 31,3 proc., o išlaidos 
išmokoms socialinės atskirties ir kitiems atvejams  mažėjo 
ir 2017 m. sudarė 1,7 proc. arba 102,8 mln. Eur (2013 m. 
jų buvus  net 4,3 proc.). Tarp socialinės atskirties ir kitiems 
atvejams mokėtų išmokų 2017 m. – apgyvendinimui  skirta 
17,0 mln. Eur, alkoholikų ir narkomanų reabilitacijai – 1,9 
mln. Eur, didėjant vienkartinėms piniginėms išmokoms bei 
pašalpoms netikrinant materialinės padėties,  mažėjant pa-
šalpų, patikrinus materialinę padėtį. 

2017 m. Lietuvoje nakvynės namuose buvo apgyvendinti 
2494 asmenys (vyrų – 2032, moterų – 462), iš kurių 2122 
buvo neturintys būsto, 82 grįžę iš laisvės atėmimo vietų, 83 
patyrę smurtą šeimoje ir t. t. Laikino gyvenimo įstaigų šalyje 
nuolat trūksta. Artimoje aplinkoje 2017 m. buvo registruota 
47 000 smurto atvejų, nužudytas buvo 31 artimos aplinkos 
asmuo (iš 78 nužudytų 2017 m. [20]). 2017 m. paleista iš 
įkalinimo įstaigų 4535 nuteistųjų asmenų. Lietuvoje 2017 
metais registruota bedarbių 139 600 (7,9 proc.visų darbingo 
amžiaus gyventojų), Vilniaus apskrityje – 34 600. Laikino 
gyvenimo įstaigų gyventojų skaičius 2017 m.  buvo 4024, 
Vilniaus apskrityje – 991. Vilniuje nakvynės namuose gy-
veno 463 gyventojai (du namai, turintys 455 vietas). Supran-
tama, kad mažinti socialinę atskirtį reikia didelių tiek fizinių, 
tiek materialinių resursų, ypač dirbant su socialiai degrada-
vusiais asmenimis, kurių gyvenimo būdu tapo valkatavimas, 
priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, jų 
benamystė ir integravimosi į visuomenę motyvacijos ne-
turėjimas. Tai ne vien socialinės sferos darbuotojų, bet ir 
sveikatos srities specialistų (taip pat ir psichikos sveikatos) 
išliekantis nepakankamas dėmesys tokiam reiškiniui bei jo 
prevencijai, nuo kurių veiksmų darnos priklauso ne tik jau 
esančių „atstumtųjų“ likimai, bet jais galinčių tapti rytojus.

Darbo tikslas: atlikti duomenų apie palaidotus Lietu-
voje savivaldybių biudžeto lėšomis mirusiuosius asmenis 
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analizę kai kurių mirties priežasčių ir kitų socialinių rodiklių 
požiūriu. 

Medžiaga ir metodai
Siekiant nustatyti palaidotųjų savivaldybių biudžeto lėšo-

mis mirusiųjų skaičių Lietuvoje 2017 metais, buvo kreiptasi 
į visas 60 šalies savivaldybių dėl duomenų apie savivaldybių 
biudžeto lėšomis palaidotųjų skaičių ir palaidotuosius bei 
informacijos apie galimą problemiškumą šioje srityje pa-
teikimo. Atsakymai gauti tik iš 31 savivaldybės (įskaitant ir 
didžiuosius Lietuvos miestus: kai kurių jų duomenys buvo 
palyginti su Valstybinės teismo medicinos tarnybos (toliau 
– VTMT) teritoriniuose padaliniuose turėtais duomenimis, 
nustatant, kad jie iš esmės nesiskyrė). Taip pat remtasi ir 
duomenimis, gautais iš Vilniaus m. savivaldybėje minėtų mi-
rusiųjų asmenų laidojimo paslaugas teikusiųjų įmonių UAB 
„Lakrima“ (2007-2017 m.) ir UAB „Ligamis“ (2018 m.). 
Išplėstinei analizei šiame darbe panaudoti VTMT Vilniaus 
skyriuje sukaupti duomenys apie palaidotuosius savivaldybių 
lėšomis mirusius asmenis Vilniaus krašte. Analizuojamą 
medžiagą sudarė prokuratūros ir policijos raštai-leidimai dėl 
palaikų laidojimo savivaldybių lėšomis (nesuradus giminių 
ar artimųjų, atsisakius jiems juos laidoti, likus neatpažin-
tam mirusiam asmeniui), pranešimai teisėsaugos įstaigoms 
apie neatsiimtus mirusiuosius iš VTMT Vilniaus skyriaus, 
medicininių mirties liudijimų įrašai ir kt. susirašinėjimo do-
kumentai). Taigi, detali duomenų analizė atlikta panaudojant 
VTMT Vilniaus skyriaus duomenis, vienam iš šios publika-
cijos autorių dar nuo 1985 metų dalyvaujant neatsiimamų 
mirusių žmonių palaikų laidojimo savivaldybių biudžeto 
lėšomis iki šiol išlikusių probleminių klausimų sprendimuose 
bei organizavus tokiu būdu palaidotųjų apskaitą 1994-2017 
metų laikotarpiu. Tiesioginis dalyvavimas neatsiimtų mirusių 
asmenų išdavimo laidoti savivaldybių lėšomis ir susijusių 
probleminių klausimų sprendimuose buvo vienas iš akstinų 
šiai publikacijai atsirasti ir kai kurioms įžvalgoms padaryti, 
nepaliekant surinktųjų duomenų, atspindinčių dalies mūsų 
šalies gyventojų buvusią būtį ir mūsų valstybės požiūrį į juos, 
išnykimui. Duomenų imtį (N=2360) sudarė beveik visų iš 
VTMT Vilniaus skyriaus išduotų ir savivaldybių biudžetų 
lėšomis palaidotų mirusių asmenų atvejų apžvalga (11 atvejų 
analizei nenaudoti dėl nenustatyto mirusiųjų amžiaus ir ly-
ties). Nužudymų ir savižudybių skaičius grįstas teismo me-
dicininių tyrimų duomenimis. Analizuoti duomenys apdoroti 
ir skaičiavimai atlikti panaudojant MS Excel skaičiuoklės 
programą. Duomenų apie palaidotus asmenis savivaldybių 
biudžeto lėšomis, apie Lietuvoje gyvenusius vienišus ir bena-
mius asmenis ieškota Lietuvos statistikos departamento [20, 
26], savivaldybių ir kituose internetinių svetainių šaltiniuose 
[21, 23, 24, 29,30].

Tyrimo rezultatai ir aptarimas 
1. Bendroji apžvalga apie palaidotus mirusius asmenis 

savivaldybių biudžeto lėšomis Lietuvoje. Lietuvoje miru-
siųjų gyventojų skaičius mažėja (2017 m. Lietuvoje mirė 40 
142 gyventojai, arba 964 asmenimis mažiau negu 2016 m., 
o 2018 m. mirusiųjų, pirminiais duomenimis, buvo 39 835). 
Vilniaus apskrityje 2017 m. buvo 9547 mirę asmenys (23,8 
proc. visų mirusiųjų Lietuvoje), Vilniaus m. savivaldybėje 
2017 m. buvo 5692 mirę asmenys (14,2 proc. visų mirusiųjų 
Lietuvoje), 2018 m. – 5826 (14,6 proc. visų mirusiųjų Lie-
tuvoje). 2017 m. mirusiųjų nuo išorinių mirties priežasčių 
buvo 2810 asmenų, tarp kurių mirusiųjų nuo savižudybių 
buvo 748, nužudytų – 78 [20].

Oficialiuose statistikos šaltiniuose duomenų apie šalyje 
palaidotų savivaldybių biudžeto lėšomis mirusių gyventojų 
skaičių nėra. Savivaldybių veiklos ataskaitose, seniūnijų 
veiklos ataskaitose duomenų, pagal kuriuos galima būtų 
patikslinti palaidotų  mirusių asmenų skaičių, neaptinkama. 
Lietuvos rajonų savivaldybėse paprastai mirusiųjų asmenų 
laidojimo funkcija yra pavesta teritorinėms seniūnijoms, 
kuriose mirusysis buvo gyvenęs arba mirė neturėdamas re-
gistruotos gyvenamos vietos, tačiau daugumoje teritorinių 
savivaldybių informacija apie palaidotus seniūnijose mirusius 
gyventojus biudžeto lėšomis ir kt. nekaupiama (Lietuvoje 
yra 60 savivaldybių, kuriose yra 536 seniūnijos [20]). Pagal 
gautus 31 savivaldybės  apklausos duomenis (kiek daugiau 
nei pusės savivaldybių, įskaitant ir didžiuosius miestus), nu-
statyta, kad 2017 metais tik 9 savivaldybėse buvo laidoti mirę 
gyventojai savivaldybių biudžeto lėšomis: iš viso palaidotas 
171 mirusysis, tarp jų buvus 10 nenustatytos tapatybės miru-
sių asmenų. Daugiau nei pusės palaidotųjų neturėjo giminių 
ir artimųjų arba jie buvo nesurasti. Kitus mirusius giminės 
ir artimieji atsisakė laidoti, nurodydami tokias priežastis: 
“<...> nebendravo, nepritarė gyvenimo būdui, nenori turėti 
nieko bendro, taip pat ir išlaidų“. Taip pat buvo akcentuo-
jama, kad valstybės skiriama išmoka žmogui mirus [7] yra 
per maža, todėl už ją nors minimaliai organizuoti mirusiojo 
palaidojimą mirusio giminaičiai ar artimieji, rečiau ben-
druomenės nariai negali, neatradus (neturint) tam savų lėšų 
(ypač mirus jaunam, negaunančiam pensijos, žmogui). Dėl 
to ir savivaldybėms (seniūnijoms), laidojant vienišus ar ne-
atpažintus mirusius asmenis, tenka naudoti papildomus biu-
džeto asignavimus, kartais pasitelkti bendruomenės narius, 
tačiau tai mažina savivaldos autoritetą, formuoja visuomenės 
nepalankų požiūrį į valstybę. Lietuvoje pašalpoms mirties 
atveju 2017 m. išmokėta 27,7 mln. Eur., o laidojimo išlaidų 
kompensancijai  buvo teskirta tik 0,4 mln. Eur. [20].

Didžiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje – savivaldybių biudžeto lėšomis  iš viso 2017 m. 
buvo palaidota 116 mirusiųjų (apie 1 milijono gyventojų 
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populiacijos imtyje). Tikėtina, kad visoje Lietuvoje savi-
valdybių biudžeto lėšomis atskirais metais (1994-2017 m. 
laikotarpiu) galėjo būti palaidojama maždaug nuo 200 iki 400 
vienišų, neatpažintų, giminių ar artimųjų atsisakytų laidoti 
mirusiųjų (tai galėjo būti maždaug nuo 0,5 iki 1 procento 
visų mirusiųjų Lietuvoje), jų skaičiui mažėjus. Kai kurios 
savivaldybės pateikė papildomą informaciją: pvz.: „<...> 
savivaldybėje tokių atvejų nebuvo, neteko mirusio asmens 
laidoti savivaldybės lėšomis. Visais atvejais atsirasdavo lai-
dojantis asmuo, kad ir nesaistomas su mirusiuoju giminystės 
ryšiais, kuris organizuodavo laidojimą.“; „<...> savivaldybė 
dalinai padėjo 2015-2016 m. palaidoti 5 mirusius asmenis.“; 
„<...> savivaldybėje 2016 m. buvo vienas atvejis, kai žmogus 
buvo palaidotas savivaldybės lėšomis. Žmogus neturėjo nei 
paso, nei pilietybės, nors gyveno Lietuvoje.“

Pagal UAB „Lakrima“ pateiktą informaciją, Vilniaus 
miesto savivaldybė 2007-2017  metais palaidojo ne mažiau 
kaip 1363 mirusius (nuo 2017 m. spalio mėnesio Vilniaus 
m. savivaldybė paslaugų teikėją pakeitė ir beveik iki metų 
pabaigos Vilniaus mieste mirusiųjų laidojimas buvo nevyk-
domas dėl organizacinių nesklandumų). Tarp palaidotųjų 
buvo 174 neatpažinti mirę asmenys (142 vyrai ir 32 moterys, 
nenustatytos tapatybės mirusių skaičiui mažėjant) bei 96 mirę 
naujagimiai ir negyvagymiai, kurių didžioji dalis perduoti 
laidoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų. 2007 metais 
Vilniuje buvo palaidoti net 209 mirę asmenys (2017 metų 
nurodytu laikotarpiu – 66 mirusieji). Palyginant atitinkamo 
laikotarpio duomenis, Iš VTMT Vilniaus skyriaus 2007-2017 
metais išduoti laidojimui savivaldybių lėšomis buvo 1132 
mirusieji (894 vyrai ir 238 moterys), tarp kurių buvo 198 
neatpažinti mirę asmenys – iš jų 164 vyrai ir 34 moterys (po 
palaidojimo atpažinti buvo 73). Pažymėtina, kad iki 2005 
metų į VTMT Vilniaus skyrių buvo atvežami tirti beveik visi 
mirę vieniši asmenys iš viso Vilniaus krašto (nepriklausomai 
dėl aiškios jų mirties priežastį lėmusios patalogijos). Ka-
dangi tokių mirusių asmenų laikymas ir laidojimas nebuvo 
tinkamai reglamentuotas, jie buvo laikomi Vilniaus skyriuje 
ir dauguma jų vėliau buvo palaidojami Vilniaus miesto sa-
vivaldybės lėšomis.

 Pagal UAB „Ligamis“ (įmonės, teikusios laidojimo 
paslaugas pagal  sutartį su savivaldybe) informaciją, 2018 
metais Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis buvo 
palaidoti 64 mirusieji (buvo pradėtas savivaldybės biudžeto 
lėšomis laidojamų palaikų kremavimas – buvo kremuoti visi 
nustatytos tapatybės 62 mirusių asmenų palaikai, 2 mirę 
neatpažinti asmenys palaidoti tradiciniu būdu).  Ar savivaldy-
bių biudžeto lėšomis laidojamų žmonių palaikų kremavimo 
reglamentacija Lietuvoje yra pakankama, ar buvo užtikri-
namos mirusiųjų asmenų valios, jų artimųjų (atsisakiusiųjų 
laidoti dėl lėšų neturėjimo ir kt. priežasčių) valios ir teisės 

priimant sprendimus kremuoti, kremuotus palaikus laikyti 
ar laidoti, pagarbos mirusio atminimui užtikrinimas – sunku 
vienšališkai vertinti [13]. Tikėtina, kad tokio būdo laidojimo 
procese buvo skiriamas didesnis dėmesys techninėms ir eko-
nominėms asmenų palaidojimo detalėms, o ne teisiniam ir 
žmogiškajam faktoriui (policijos raštuose dėl palaikų palai-
dojimo savivaldybės biudžeto lėšomis  nebuvo nei vienos 
nuorodos  į mirusiojo ar giminių-artimųjų valią dėl laidojimo 
būdo). Tai dar viena sritis, kurioje gali būti pamirštamas 
žmogus valstybės ir laidojimo verslo sandūroje, anksčiau 
ar vėliau turėsianti tapti ne tik socialinių tyrimų objektu. 

2. Duomenų apžvalga apie palaidotus mirusius asme-
nis savivaldybių biudžeto lėšomis Vilniaus krašte 1994-
2017 m. Per visą 1994-2017 m. laikotarpį iš Valstybinės 
teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus išduotų laidoti 
2360 mirusiųjų savivaldybių biudžeto lėšomis – Vilniaus 
miesto savivaldybėje galėjo būti palaidota per 90 proc. mi-
nėtų mirusiųjų (pavieniais atvejais laidojama buvo kitose 
Vilniaus apskrities savivaldybėse). Nei Vilniaus miesto, nei 
Vilniaus apskrities kitų savivaldybių informaciniuose ar ki-
tuose šaltiniuose statistinių apžvalgos duomenų apie palai-
dotuosius savivaldybių biudžeto lėšomis mirusius asmenis 
nerasta [20, 24, 26-30].

2.1. Bendroji palaidotų savivaldybių biudžeto lėšomis 
mirusių asmenų Vilniaus krašte charakteristika. Anali-
zuotų duomenų imtį sudarė 2360 palaidotų savivaldybių biu-
džeto lėšomis mirusiųjų, kurių kūnų tyrimai buvo atliekami 
Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriuje. 
Savivaldybių biudžeto lėšomis palaidotų moterų tarp visų 
palaidotųjų (N-2360) buvo kiek daugiau nei penkta dalis 
(vyrų 1831 – 77,6 proc., moterų 529 – 22,4 proc.) (1 lentelė). 
Palaidoti mirusieji, kurių asmens  tapatybė buvo nenustatyta 
(N=591), sudarė ketvirtą dalį visų palaidotųjų (25 proc.), iš 
kurių 207 buvo atpažinti po palaidojimo (likę 383 neatpa-
žinti sudarė 16,2 proc. visų palaidotųjų, jų skaičiui mažėjant: 
1994-2000 m. liko palaidoti neatpažinti 154 mirusieji, kai 
2011-2017 m. – 52). Tam didesnės įtakos turėjo išaugusios 
asmenų identifikavimo bei apskaitos galimybės [17, 19].

Tarp visų palaidotųjų savivaldybių biudžeto lėšomis, 
mirusių nuo išorinių priežasčių (toliau – IMP) buvo 1010 
(43 proc.), iš kurių po 3,9 proc. teko nužudymams ir savi-
žudybėms bei 35 proc. nelaimingų atsitikimų atvejams (1 
lentelė). Mirusiųjų nuo ligų ir nenustatytų mirties priežasčių 
dalis buvo 57 proc. (mirties priežastis nenustatyta 11,8 proc. 
visų mirusių). 

Pastovios gyvenamos vietos neturėjo 42,7 proc. 
(N=1007) iš visų palaidotų mirusiųjų (tai 50,9 proc. nusta-
tytos tapatybės mirusiųjų), tarp kurių buvo 823 (81,7 proc.) 
vyrai ir 184 moterys. Turėjusių pastovią gyvenamą vietą 
(pagal teiktus duomenis) buvo beveik kas trečias miręs – 
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753 (31,9 proc. iš visų palaidotųjų arba 38 proc. nustatytos 
tapatybės mirusiųjų), o apie 25,4 proc. mirusiųjų duomenų 
apie turėtą ar neturėtą gyvenamą vietą negauta (įskaitant 
palaidotus likusius neatpažintais mirusius asmenis).

Iš visų palaidotųjų, kurių tapatybė buvo nustatyta 
(N=1977), 1152 (58,3 proc.) neturėjo artimųjų ir giminių 
arba jie buvo nesurasti (tarp jų buvus 221 vienišam miru-
siam). Įskaitant palaidotus  nenustatytos tapatybės mirusius, 
kurie liko neatpažinti (N=383), giminių ir artimųjų  neturėjo 
arba jie buvo nesurasti net 65,2 proc. palaidotųjų. Iš vienišų 
mirusių asmenų (N=221), neturėjusių giminių ir artimųjų 
pagal patvirtintus objektyvius duomenis, 147 buvo vyrai ir 74 
moterys, 79 vieniši asmenys (35,7 proc.) neturėjo pastovios 
gyvenamos vietos (67 vyrai ir 12 moterų), 9 iš vienišų as-
menų buvo nužudyti, 11 nusižudė, 52 mirė nuo kitų išorinių 
mirties priežasčių (traumų, apsinuodijimų), 118 mirė nuo ligų 
ir 31 mirusiajam mirties priežastis buvo nenustatyta. 41,5 
proc. (N=821) palaidotųjų nustatytos tapatybės mirusiųjų 
turėjo giminių ar artimųjų, tačiau jų palaidoti nebuvo (tai 
34,8 proc. iš visų palaidotųjų). 

Šaltuoju metų laiku mirusių asmenų, palaidotų savivaldy-
bių biudžeto lėšomis,  buvo daugiau nei šiltuoju: jų daugiau 
nei penktadalis (21,9 proc.) buvo mirę per gruodžio ir sausio 

mėnesį (21,6 proc. visų mirusių vyrų ir 22,5 proc. moterų), 
mirus didesniam skaičiui nuo išorinių mirties priežasčių ir 
neturėjusių pastovios gyvenamos vietos asmenų (2 lentelė). 

Daugiausia palaidotųjų mirusiųjų asmenų buvo 40-60 
m. amžiaus grupėje (61,3 proc.) (1 lentelė). Vyriausias pagal 
amžių palaidotas Vilniaus m. savivaldybės biudžeto lėšomis 
buvo 97 metų vyras, neturėjęs artimųjų (miręs 2006 metais 
nuo sušalimo, palaidotas po 56 parų po mirties).

2.2. Palaidotų savivaldybių biudžeto lėšomis Vilniaus 
krašte palaikų laikymo iki palaidojimo apžvalga. Šian-
dieniniais teisės aktais mirusiojo žmogaus palaikų palai-
dojimo terminas nėra tinkamai reglamentuotas [4, 13, 18], 
o senesniaisiais (reikalingais peržiūros) teisės aktais nors 
ir yra apibrėžiamas palaikų laikymo terminas 30 parų iki 
laidojimo [15], tačiau praktikoje tai nėra įgyvendinama dėl 
įvairių priežasčių (laiku neužtikrinant mirusio asmens tapa-
tybės nustatymo, artimųjų paieškos ir jų informavimo apie 
mirusį asmenį, leidimo išduoti laidoti palaikus savivaldybių 
biudžeto lėšomis vilkinimas, savivaldybių, jų įgaliotų įmonių 
laidojimo paslaugai atlikti vėlavimas ir netinkams pasiruo-
šimas operatyviai įgyvendinti paslaugą bei kt.). Būtent dėl 
to įstaigoms, kurioms tenka laikyti mirusius iki jų išdavimo 
laidoti (dažniausiai atvežus mirusiuosius tyrimams), tenka 

Mirties priežastys Iš viso
Amžiaus grupės (metais)

< 1 m. 1-10 
m. 11-18 m. 19-30 m. 31-40 m. 41-50 

m. 51-60 m. 61-70 m. 71-80 
m. ˃ 80 m.

1. Išorinės mirties priežastys 1010 26 2 4 57 168 316 301 113 20 3

1.1.Nužudymai 91 11 1 1 8 16 31 17 5 1 0

1.2.Savižudybės 92 0 0 0 14 18 21 25 12 2 0

1.3. Nelaimingi atsitikimai 827 15 1 3 35 134 264 259 96 17 3

2. Ligos 1071 2 4 0 25 119 307 349 177 66 22

3. Nenustatytos mirties priežastys 279 10 0 2 15 37 74 65 41 25 10

IŠ VISO 2360 38 6 6 97 324 697 715 331 111 35

Dalis tarp visų palaidotųjų, % 100% 1.6% 0.3% 0.3% 4.1% 13.7% 29.5% 30.3% 14.0% 4.7% 1.5%

Moterų 529 17 1 3 23 57 114 155 83 52 24

Vyrų 1831 21 5 3 74 267 583 560 248 59 11

*Palaidota neatpažintų 591 37 3 3 34 88 192 169 62 3 0

Moterų 119 18 0 1 6 17 33 30 13 1 0

Vyrų 472 19 3 2 28 71 159 139 49 2 0

Atpažinta po palaidojimo 207 1 1 0 15 36 62 69 22 1 0

Liko neatpažinti 383 36 2 3 19 52 130 100 40 2 0

1 lentelė. Palaidotų savivaldybių biudžeto lėšomis mirusių asmenų 1994-2017 m. Vilniaus krašte pokytis pagal mirties priežastis ir 
amžiaus grupes (Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus duomenimis).
* Palaidota neatpažintų – tai palaidoti mirusieji, kurių asmens tapatybė buvo nenustatyta 
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ne tik papildoma organizacinė našta, bet patiriami ir ekono-
miniai nuostoliai užtikrinant palaikų laikymą. Tokia našta 
dažniausiai ir teko Valstybinei teismo medicinos tarnybai, 
nors dar nuo 1994 metų teisės aktas įpareigojo palaikus po 
tyrimo atlikimo laikyti ne ilgiau 4 parų, po to funkciją turėjo 
vykdyti teritorinės lavoninės (savivaldybių įmonės) [12]. Tik 
2018 m. atsirado poįstatyminis teisės aktas, įpareigojantis 
savivaldybes užtikrinti mirusių žmonių palaikų vežimą, jų 
trumpalaikį ir ilgalaikį laikymą [10], kurio įgyvendinimas 
daugelyje savivaldybių dar nėra tinkamai išspręstas, nes 
tam per mažai skiriama ne tik savivaldybių administracijų, 
bet ir policijos ir prokuratūros dėmesio. Mūsų nuomone, 
šie procesai yra aktualūs žmonių visuomenės gyvenime, jie 
skausmingais tampa atsitikus nelaimei – mirus jos nariui.

Ilgiausiai VTMT Vilniaus skyriuje palaikai iki jų pa-
laidojimo buvo laikomi 390 parų dėl užsitęsusių tyrimų ir 
leidimo laidoti neišdavimo (1995 metais neatpažinto apie 50 
metų amžiaus vyro suirę palaikai, kurie ir po palaidojimo 
liko neatpažinti). Tik 158 atvejais iš 2360 (6,7 proc.) dėl 
mirusiųjų laidojimo savivaldybės biudžeto lėšomis buvo 
priimtas sprendimas per 10 dienų po mirties. Nuo 11 iki 20 
dienų po mirties  palaidotų dalis sudarė 14,1 proc (N=333), 
nuo 21 iki 30 parų po mirties  palaidotų dalis sudarė 21,5 
proc. (N=507). Taigi, per mėnesį laiko – 30 parų po mirties 
(palaikų aptikimo) palaidotų savivaldybių biudžeto lėšomis 
mirusių asmenų buvo mažiau nei pusė  – 42,3 proc. (N = 
998). Nepalaidotų dalis  daugiau kaip per 30 parų sudarė 
57,3 proc., o iki 60 parų po mirties nepalaidotas buvo likęs 
kas  ketvirtas  mirusysis (palaidotųjų dalis sudarė 75,5 pro-
cento visų mirusių, kurie buvo laidoti savivaldybių biudžeto 
lėšomis). Maždaug kas vienuoliktas (9,2 proc. ) buvo nepa-
laidotas praėjus 90 parų nuo mirties, 4,3 proc. praėjus 120 
parų po mirties, 43 (1,8 proc.) buvo likę nepalaidoti praėjus 
150 parų, 31 (1,3 proc.) pusei metų (180 parų) po mirties, 17 
mirusių nebuvo palaidoti praėjus 240 parų, o 8 net 300 parų 
po mirties. Netgi 2017 metais vasario mėnesį aptikti irstantys 
nenustatytos tapatybės vyro palaikai po mirties nelaidoti 
buvo 166 paras (buvo nepriimtas ikiteisminio tyrimo įstaigos 
pareigūnų sprendimas). Turimais neoficialiais duomenimis, 
kitų Lietuvos regionų savivaldybėse palaikai savivaldybių 
biudžeto lėšomis laidojami operatyviau.

2.3. Palaidotieji savivaldybių biudžeto lėšomis Vil-
niaus krašte pagal mirties priežastis. Išskirtos 3 grupės 
mirties priežasčių: išorinės mirties priežastys (nužudymai, 
savižudybės, nelaimingi atsitikimai),  mirties priežastys nuo 
ligų ir nenustatytos mirties priežastys.

2.3.1. Išorinės mirties priežastys. Nuo išorinių mirties 
priežasčių (IMP) mirusiųjų ir palaidotųjų savivaldybių biu-
džeto lėšomis buvo 1010, iš kurių – 795 vyrai (78,7 proc.) 
ir 215 moterų. Net 30,7 proc. (N=310) jų buvo palaidoti 

nenustačius tapatybės (52 proc. visų palaidotų neatpažintų 
mirusiųjų). Po palaidojimo buvo atpažinti 133 mirusieji nuo 
IMP, o likusių nenustatytos tapatybės palaidotų mirusiųjų 
dalis tarp IMP sudarė 17,4 proc. (N=177). Tarp nustatytos 
tapatybės palaidotųjų (N=833) daugiau nei pusės – 62,7 proc. 
(N꞊522) mirusiųjų nuo IMP giminės ar artimieji buvo ne-
surasti. Tarp nustatytos tapatybės mirusiųjų nuo IMP buvo 
72 vieniši mirę asmenys (patvirtintais policijos paieškos 
duomenimis – neturėję giminių ir artimųjų), tarp kurių buvo 
58 vyrai ir 14 moterų. Iš jų 37 neturėjo pastovios gyvenamos 
vietos, 9 buvo nužudyti, 11 nusižudžiusių. Daugiau nei pusė 
mirusių nuo IMP nustatytos tapatybės asmenų (52,7 proc.) 
neturėjo pastovios gyvenamos vietos (N꞊439): 363 vyrai ir 
76 moterys (17,3 proc.). Tarp jų 258 (58,8 proc.) neturėjo 
artimųjų arba jie buvo nerasti, 43 buvo nužudyti, 26 nusi-
žudę, 370 buvo mirę nuo nelaimingų atsitikimų. Taigi, tarp 
neturėjusių pastovios gyvenamos vietos asmenų, kurie mirė 
nuo IMP, nužudytų buvo beveik kas dešimtas (9,8 proc.), nu-
sižudžiusių – 5,9 proc. Iš patikslintų 292 atsisakymų laidoti 
mirusįjį nuo IMP, 40 atsisakymų laidoti buvo pareiškę mi-
rusiųjų tėvai, 78 – broliai ar seserys, 79 – vaikai, 42 – teisėti 
sutuoktiniai, 34 kiti giminaičiai, sugyventiniai – 19. Iš jų 206 
atvejais buvo pareikšta, kad palaidoti negali dėl lėšų trūkumo 
ir 45 atvejais nesutiko laidoti dėl nutrūkusių santykių.

2.3.1.1. Nužudymai. Tarp palaidotųjų Vilniaus krašte sa-
vivaldybių biudžeto lėšomis 1994-2017 m. buvo 91 nužudy-
tas asmuo (69 vyrai ir 22 moterys). Vyravo mirtinos traumos 
dėl sumušimų – 61 atvejis: 50 vyrų, 11 moterų (smūgiuojant 
rankomis, spardant, panaudojant daiktus, bukus įrankius). 
Nužudytų aštriais daiktais (peiliais ir kt.) buvo  20 (13 vyrų, 
7 moterys), šaunamaisiais ginklais – 7 atvejai (6 vyrai ir 1 
moteris), 3 asmenys buvo pasmaugti. 27 nužudyti asmenys 
(29,7 proc. visų nužudytų) buvo palaidoti nenustačius as-
mens tapatybės (iš kurių 10 buvo atpažinti po palaidojimo). 
Daugiau nei pusė nužudymų aukų (N꞊46) neturėjo pastovios 
gyvenamos vietos, o 36 nužudytų ir neturėjusių pastovios 
gyvenamos vietos asmenų artimieji buvo nesurasti. Net 63,5 
proc. (N=47) nustatytos tapatybės nužudytų asmenų giminių 
ir artimųjų neturėjo arba jie buvo nesurasti. Iš patikslintų 22 
atsisakymų laidoti nužudytą giminaitį ar artimą, 1 jų buvo 
pareiškę nužudytojo tėvai, 8 – broliai ar seserys, 5 – vaikai, 
5 – teisėti sutuoktiniai, 2 kiti giminaičiai, 1 – sugyventinė. 
Iš jų 15 atvejų buvo pareikšta, kad palaidoti negali dėl lėšų 
trūkumo ir 5 atvejais nesutiko laidoti dėl nutrūkusių santykių.

2.3.1.2. Savižudybės. 1994-2017 m. VTMT Vilniaus 
skyriaus išduota laidoti savivaldybių biudžeto lėšomis 92 
mirusieji nuo savižudybių (83 vyrai ir 9 moterys). Vyraujantis 
savižudybės būdas (94,6 proc.)buvo pasikorimas (N=87, 
2 asmenys nusinuodijo, po 1 atvejį buvus savižudybėms 
nusišaunat, nušokant iš aukštumos, persipjaunant riešą ir 
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nukraujuojant. Palaidota nenustačius nusižudžiusio asmens 
tapatybės buvo 19 asmenų, kurių 8 buvo atpažinti po palai-
dojimo (11 nusižudžiusių liko neatpažintų). Neturėjo pasto-
vios gyvenamos vietos kas ketvirtas nusižudęs (N꞊23, tarp 
jų 2 moterys): iš jų 3 buvo vieniši ir 6 giminės ar artimieji 
nesurasti (teiktais duomenimis, gyvenusius be pastovios 
gyvenamos vietos savižudžius 3 atvejais atsisakė palaidoti 
teisėti sutuoktiniai, 4 atvejais tėvai, 2 atvejais vaikai, 2 atve-
jais broliai ir seserys). Daugiau nei pusės 54,3 proc. (N=44) 
nustatytos tapatybės nusižudžiusiųjų giminės ar artimieji 
nebuvo surasti. Giminės ir artimieji atsisakė palaidoti 37 
(45,7 proc.) nustatytos tapatybės nusižudžiusius. Iš patiks-
lintų 34 atsisakymų laidoti nusižudžiusį giminaitį ar artimą, 
9 jų buvo pareiškę nusižudžiusiojo tėvai (atsisakyta palaidoti 
8 sūnus ir 1 dukrą), 6 – broliai ar seserys, 3 – vaikai (atsi-
sakyta palaidoti tėvą ir 2 motinas), 8 – teisėti sutuoktiniai 
(atsisakyta palaidoti 8 vyrus ir 1 žmoną), 6 kiti giminaičiai, 
2 – sugyventiniai. Iš jų 23 atvejais buvo pareikšta, kad palai-
doti negali dėl lėšų trūkumo ir 5 atvejais nesutiko laidoti dėl 
nutrūkusių santykių (1 atveju vaikai, 4 atvejais  sutuoktinė, 
1 atveju sutuoktinis).

2.3.1.3. Kitos išorinės mirties priežastys (mirtys nuo 
nelaimingų atsitikimų). Iš VTMT Vilniaus skyriaus 1994-
2017 m. laidoti savivaldybių biudžeto lėšomis buvo išduoti 
827 mirę asmenys nuo kitų išorinių mirties priežasčių, pri-
skirtinų nelaimingiems atsitikimams (642 vyrai ir 185 mo-
terys). Net 31,8 proc. (N꞊264) jų (203 vyrai ir 60 moterų) 
buvo palaidoti nenustačius asmens tapatybės (iš kurių 115 
buvo atpažinti po palaidojimo). 

Vyravo mirties priežastys nuo sušalimo (ilgalaikio šalčio 
poveikio), kurios sudarė 29,3 proc. (N=296) visų mirusiųjų 
nuo išorinių mirties priežasčių arba 12,5 proc. visų palaidotų 
mirusiųjų savivaldybių biudžeto lėšomis. Nuo šalčio povei-
kio mirusių vyrų buvo 227, arba 76,7 proc. visų mirusiųjų 
nuo šalčio poveikio (mirtinai sušalusių moterų buvo 69). 
Daugiau nei pusė (50,7 proc.) mirtinai sušalusiųjų asmenų 
(N=150) neturėjo pastovios gyvenamos vietos, iš kurių 92 
(61,3 proc.) buvo palaidoti nenustačius asmens tapatybės 
(41 buvo atpažintas po palaidojimo).

Kita vyraujančių išorinių mirties priežasčių grupė tarp 
palaidotųjų savivaldybių biudžeto lėšomis buvo apsinuodi-
jimai (tai kas dešimta mirties priežastis nuo išorinių mirties 
priežasčių). Nuo apsinuodijimų buvo mirę 248 asmenys (196 
vyrai ir 52 moterys), iš kurių 73 buvo palaidoti nenustačius 
asmens tapatybės (iš jų po palaidojimo buvo atpažinti 38). 
Vyravo  mirtini apsinuodijimai alkoholiais ir smalkėmis (de-
gimo produktais dažniausiai gaisrų metu). Nuo apsinuodi-
jimų alkoholiais mirusių buvo 158 (126 vyrai ir 32 moterys), 
iš jų 38 buvo palaidoti nenustačius asmens tapatybės, tačiau 
23 jų buvo atpažinti po palaidojimo (64 mirusiųjų nuo apsi-

nuodijimų alkoholiais giminės ar artimieji nebuvo surasti). 
Mirtini apsinuodijimai smalkėmis nustatyti 63 atvejais (mirę 
nuo apsinuodijimo smalkėmis buvo 49 vyrai ir 14 moterų, 
iš kurių 29 buvo palaidoti nenustačius asmens tapatybės, 
tačiau 12 jų atpažinti po palaidojimo). Mirtinų apsinuodi-
jimų narkotinėmis ir kitomis nuodingomis medžiagomis 
buvo fiksuotas 21 atvejis. Nuo transporto įvykių metu (au-
tomobilinių, geležinkelio ir kt.) patirtų traumų savivaldybių 
biudžeto lėšomis buvo palaidoti 69 žuvę asmenys (53 vyrai 
ir 16 moterų), iš kurių 21 buvo be pastovios gyvenamosios 
vietos, 25 mirusiųjų nerasti giminės ar artimieji, 32 jų pa-
laidoti nenustačius asmens tapatybės (13 jų atpažinus po 
palaidojimo). Kitos išorinės mirties priežastys (griuvimai, 
paskendimai, paspringimai ir kt.) buvo mažiau skaitlingos, 
todėl išsamiau atskirai nenagrinėtos.

Nuo nelaimingų atsitikimų mirusių nustatytos tapatybės 
asmenų 54,5 proc. buvo neturėję pastovios gyvenamos vietos 
(306 vyrai ir 64 moterys). Iš jų net 221 (59,7 proc.) giminės 
ar artimieji nebuvo surasti. Giminių ar artimųjų nesutikta 
palaidoti pastovios gyvenamos vietos neturėjusius mirusius 
buvo 149 atvejais (turimais duomenimis, 17 atvejų atsisakė 
laidoti  teisėtas sutuoktinis (16 atvejų – žmonos, 1 atveju 
– vyro), 9 atvejais sugyventiniai, 14 atvejų tėvai (13 sūnų, 
1 dukros), 47 atvejais – vaikai (tėvo – 32 atvejais, mamos 
– 15 atvejų), brolių – 31 atveju, seserų – 5 atvejais, kiti 
giminaičiai – 17 atvejų. Atsisakymas laidoti motyvuojamas 
lėšų trūkumu buvo 97 atvejais, 25 atvejais buvo nurodyta, 
kad su mirusiaisiais santykiai nebuvo palaikomi (13 atvejų 
apie tai teigė vaikai, 9 atvejais – sutuoktiniai, 4 atvejais – 
broliai ir seserys).

Net 63,5 proc. (N꞊431) mirusiųjų nuo visų nelaimingų 
atsitikimų, kurių asmens tapatybė buvo nustatyta (N꞊679), 
giminės ar artimieji nebuvo surasti. Tarp jų 52 mirusieji (41 
vyras ir 11 moterų, 26 jų neturėjus pastovios gyvenamos vie-
tos) buvo gyvenę vieniši (patvirtintais duomenimis – giminių 
ir artimųjų neturėjo). Kitais atvejais mirusių giminaičiai ar 
artimieji buvo nustatyti, tačiau laidoti mirusiuosius atsisakė. 
Iš patikslintų 236 atsisakymų laidoti giminaitį ar artimą, 30 
jų buvo pareiškę tėvai, 64 – broliai ir seserys, 71 – vaikai 
(atsisakyta palaidoti 44 tėvus ir 27 motinas), 29 – teisėti 
sutuoktiniai (atsisakyta palaidoti 25 vyrus ir 14 žmonų), 26 
– kiti giminaičiai, 16 – sugyventiniai. Iš jų 168 atvejais buvo 
pareikšta, kad palaidoti negali dėl lėšų trūkumo ir 35 atvejais 
nesutiko laidoti dėl nutrūkusių santykių (13 sutuoktinių, 15 
vaikų, 6 broliai ir seserys, 1 motina, 1 tolimesnis giminaitis).

2.3.2. Ligos. Nuo ligų (įvairios patologijos) buvo miręs 
1071 palaidotas savivaldybių biudžeto lėšomis gyventojas: 
823 vyrai ir 248 moterys. 133 mirusieji nuo ligų buvo palai-
doti nenustačius asmens tapatybės, iš kurių 47 buvo atpažinti 
po palaidojimo (po palaidojimo likę neatpažinti mirusieji 
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sudarė 8 proc. palaidotųjų mirus nuo ligų). 
Didžiausią mirties priežasčių nuo ligų dalį (41,3 proc.) 

sudarė mirtys nuo širdies-kraujagyslių ligų (N꞊442): 342 
(77,4 proc.) vyrai ir 100 moterų. Be pastovios gyvenamos 
vietos  tarp jų buvo 188, o 190 jų giminės ar artimieji buvo 
nesurasti.

Antrąją pagal dydį mirties priežasčių nuo ligų grupę su-
darė ligos, susijusios su lėtiniu toksiniu alkoholio poveikiu 
(alkoholinė kepenų liga, kepenų cirozė, alkoholinė kardio-
patija, pankreatitas ir kt.). Tai beveik trečia dalis (32,8 proc.) 
visų mirties priežasčių nuo ligų (N꞊351), mirus 257 vyrams 
(73,2 proc.) ir 94 moterims. Iš jų 180 mirusių asmenų netu-
rėjo pastovios gyvenamos vietos (134 vyrai ir 46 moterys),  
63 jų buvo palaidoti nenustačius asmens tapatybės, tačiau 19 
atpažinti po palaidojimo, 164 mirusiųjų giminės ir artimieji 
buvo nesurasti arba jie buvo vieniši. 

Pažymėtina, kad nuo plaučių uždegimo (įvairios etio-
logijos) per gruodžio-sausio mėnesį buvo mirę 28 asmenys 
iš 100 (83 vyrų ir 17 moterų) mirusių 1994-2017 m. nuo 
plaučių uždegimo,  kuriuos teko laidoti savivaldybių biu-

džeto lėšomis. Daugiau nei pusė jų (N꞊53) neturėjo pastovios 
gyvenamos vietos, 11 jų buvo palaidoti nenustačius asmens 
tapatybės, tačiau 3 atpažinus po palaidojimo, 39 buvo nerasti 
giminės ar artimieji. 

Tarp kitų susirgimų, buvusių mirties priežastimi, buvo 
navikiniai susirgimai, skrandžio-žarnyno opaligės, plaučių 
tuberkuliozė ir kitos ligos, kurios dėl mažos jų imties detaliau 
nenagrinėtos. 

Pastovios gyvenamos vietos neturėjo 48,6 proc. (N꞊520) 
mirusių nuo ligų, kurie buvo palaidoti savivaldybių biudžeto 
lėšomis 1994-2017 m. Tarp jų buvo 421 vyras ir 99 moterys, 
kurių daugiau nei pusės (50,8 proc.) giminės ar artimieji 
nebuvo surasti. Tarp visų mirusių nuo ligų ir kurių tapatybė 
buvo nustatyta, giminės ar artimieji nebuvo rasti 517 atvejų 
(52,5 proc. atvejų), tarp jų buvus 118  vienišų mirusiųjų (76 
vyrams ir 42 moterims). 468 mirusių  giminės ar artimieji 
buvo surasti, tačiau palaidoti mirusius, apie kuriuos jiems 
buvo pranešta, atsisakė.  Iš patikslintų 437 atsisakymų laidoti 
giminaitį ar artimą, 44 jų buvo pareiškę tėvai (atsisakyta pa-
laidoti 34 sūnų ir 10 dukrų), 113 brolių ir seserų (atsisakyta 
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Mirę nuo visų išorinių 
mirties priežasčių 128 88 91 92 64 49 63 63 57 87 98 130 1010

Dalis šioje grupėje, % 12.7% 8.7% 9.0% 9.1% 6.3% 4.9% 6.2% 6.2% 5.6% 8.6% 9.7% 12.9% 100.0%

Nužudymai 7 4 7 8 10 9 13 10 5 7 4 7 91

Savižudybės 7 6 13 9 12 8 11 8 5 2 7 4 92

Nelaimingi atsitikimai 114 78 71 75 42 32 39 45 47 78 87 119 827

Mirę nuo ligų 113 94 96 76 80 79 72 73 81 98 97 112 1071

Dalis šioje grupėje, % 10.6% 8.8% 9.0% 7.1% 7.5% 7.4% 6.7% 6.8% 7.6% 9.2% 9.1% 10.5% 100.0%

Mirusieji, kurių mirties 
priežastis nenustatyta 14 15 13 39 27 36 31 31 20 14 20 19 279

Dalis šioje grupėje, % 5.0% 5.4% 4.7% 14.0% 9.7% 12.9% 11.1% 11.1% 7.2% 5.0% 7.2% 6.8% 100.0%

Iš viso: 255 197 200 207 171 164 166 167 158 199 215 261 2360

Dalis šioje grupėje, % 10.8% 8.3% 8.5% 8.8% 7.2% 6.9% 7.0% 7.1% 6.7% 8.4% 9.1% 11.1% 100.0%

Vyrų 184 152 156 162 134 123 137 133 119 152 166 213 1831

Moterų 71 45 44 45 37 41 29 34 39 47 49 48 529

Neturėję pastovios gyve-
namos vietos 123 75 88 85 56 72 78 55 76 99 84 116 1007

Palaidoti neatpažintais 55 44 42 60 55 44 45 43 36 47 58 62 591

2 lentelė. *Vilniaus krašte palaidotų savivaldybių biudžeto lėšomis mirusiųjų asmenų 1994-2017 m. mirties priežasčių pokytis 
pagal mirties datą atskirais metų mėnesiais (Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus duomenimis).
* – tais atvejais, kai palaikai buvo su ryškiais pomirtiniais pakitimais, dažniausiai aptikto mirusiojo asmens mirties data buvo laikoma palaikų aptikimo data.
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palaidoti 100 brolių ir 13 seserų), 137 – vaikai (atsisakyta 
palaidoti 85 tėvus ir 52 motinas), 66 – teisėti sutuoktiniai 
(atsisakyta palaidoti 58 vyrus ir 8 žmonas), 52 kiti giminai-
čiai, 25 – sugyventiniai. Iš jų 302 atvejais buvo pareikšta, 
kad palaidoti negali dėl lėšų trūkumo ir 86 atvejais nesutiko 
laidoti dėl nutrūkusių santykių  (29 sutuoktiniai, 36 vaikai, 
14 brolių ir seserų, 2 tėvai, 5 tolimesni giminaičiai).

2.3.3. Nenustatytos mirties priežastys. Dažniausiai 
mirties priežastis buvo nenustatyta dėl palaikų pomirtinių 
natūralių ir nenatūralių pakitimų. Per 1994-2017 m. savival-
dybių biudžeto lėšomis buvo palaidoti 279 mirusieji asmenys 
(76,7 proc. – 214 vyrų ir 65 moterys). Iš jų neturėję pasto-
vios gyvenamos vietos buvo 45 (28,5 proc.). Buvo palaidoti 
148 mirę asmenys, kurių tapatybė ir mirties priežastis liko 
nenustatyta (27 jų atpažinti po palaidojimo). Nustatyta as-
mens tapatybė buvo 158 mirusiems. 104 mirusių giminės ar 
artimieji nebuvo surasti. Iš patikslintų 50 atsisakymų laidoti, 
7 jų buvo pareiškę mirusiųjų tėvai, 14 – broliai ar seserys, 
12 – vaikai, 8 – teisėti sutuoktiniai, 1 – sugyventinė, 8 – kiti 
giminaičiai. Iš jų 33 atvejais buvo pareikšta, kad palaidoti 
negali dėl lėšų trūkumo ir 10 atvejų dėl nutrūkusių santykių. 

2.4. Palaidotieji mirusieji asmenys savivaldybių 
biudžeto lėšomis pagal amžių. Palaidotųjų savivaldybių 
biudžeto lėšomis 1994-2017 m. Vilniaus krašte mirusiųjų 
gyventojų mirties priežasčių ir kitų rodiklių analizės duo-
menys atskirose amžiaus grupėse šioje publikacijoje nepa-
teikiami dėl jų apimties (dėl išsamesnių minėtų duomenų 
galima kreiptis į autorius tiesiogiai). Būtina akcentuoti, kad 
su amžiumi daugėjo socialinės atskirties paliestų mirusiųjų 
gyventojų (neturėjusiųjų pastovios gyvenamos vietos, netu-
rėjusių artimųjų – gyvenusių vienišais, nepalaikiusių ryšio su 
giminėmis ir artimaisiais ar buvusiais jų atstumtais, likusiais 
palaidotais nenustačius asmens tapatybės), kurie mirė būdami 
darbingo amžiaus tiek nuo išorinių mirties priežasčių, tiek 
nuo ligų (kuriomis sirgo laiku negaudami kokybiškų medi-
cinos paslaugų – liko valstybės pamiršti ir šioje srityje) (1 ir 
2 lentelės). Pažymėtina, kad teisės aktais siekiama minėtos 
kategorijos gyventojų sveikatos priežiūros, sveikos gyven-
senos, reintegracijos į visuomeninį gyvenimą realizacijos 
[5, 6, 8, 9, 11, 19, 22, 23, 25, 27-29], tačiau tai sunkiai 
įgyvendinama praktiškai ir dėl medicininių bei socialinių 
paslaugų prieinamumą lemiančių priežasčių (dažniausiai 
dėl finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo).

Taigi, daugiau nei 80 proc. visų palaidotųjų savivaldybių 
biudžeto lėšomis buvo ikipensinio amžiaus. Nežiūrint to, 
kad dauguma jų galbūt kurį laiką buvo integravęsi į darbo 
rinką ir mokėjo socialinio draudimo įmokas (taip pat ir į 
pensijų fondą, kuris jiems jau bus nereikalingas), jų laidoji-
mui valstybės skiriama laidojimo išmoka nebuvo papildoma 
iš liekančių valstybei kitų sumokėtų socialinių įmokų. Gal 

todėl didelė dalis Lietuvos gyventojų susiduria su finansiniais 
sunkumais laidojant priešpensinio amžiaus mirusį, kurio 
sukauptos socialinės įmokos lieka „valstybei“, net mažiausia 
jų dalis neskiriama palaidojimui. Tam tikra prasme apie tai 
turėtų būti diskutuotina, kadangi šalies gyventojai susiduria 
su finansiniais sunkumais laidojant mirusį artimąjį, kuriam 
dar nesukako pensinis amžius, nors kartais jis turėjo ir gan 
didelį darbo stažą. Tikėtina, kad šią įvardintiną socialinės 
nelygybės išraišką galima būtų sumažinti (nors dalį miru-
sio asmens sukauptų pensinių įmokų skiriant jo palaidoji-
mui, laidojimo vietos sutvarkymui). Tai būtų ne tik vienas 
iš socialinio teisingumo ir paramos laidojantiems akstinų, 
bet sumažintų atsisakymų palaidoti giminaitį ar artimą bei 
savivaldybių biudžeto naštą.

2.5. Palaidotieji savivaldybių biudžeto lėšomis Vil-
niaus krašte, kuriuos atsisakė laidoti giminės ir artimieji. 
Savivaldybių biudžeto lėšomis 1994-2017 m. Vilniaus krašte 
buvo palaidotas 821 mirusysis, kurių nesutiko laidoti surasti 
jų giminės ar artimieji (tai sudarė daugiau nei trečią dalį – 
34,8 proc. iš visų palaidotųjų arba 41,5 proc. iš visų palaidotų 
nustatytos tapatybės mirusiųjų). Prokuratūros ir policijos 
pareigūnai 779 atvejais pateikė išsamesnius duomenis apie 
mirusiuosius, atsisakiusius laidoti gimines ar artimuosius. 
Tais atvejais, kai buvo nurodyti atsisakę palaidoti mirusįjį 
giminaitį ar artimąjį kelių eilių  giminaičiai ar artimieji, ana-
lizei buvo pasirinkti artimiausieji pagal giminystę (artumą). 

Iš 779 mirusių, kuriuos atsisakė palaidoti giminės ar 
artimieji (3 lentelė), dažniausiai buvo atsisakyta palaidoti 
savo tėvus (29,3 proc. visų atsisakymų laidoti), toliau sekė 
broliai ir seserys (26,3 proc. visų atsisakymų laidoti), teisėti 
sutuoktiniai – nenutraukę santuokos sutuoktiniai (14,9 proc. 
atsisakymų laidoti), tolimesni giminaičiai (12,1 proc. atsi-
sakymų laidoti), tėvai savo vaikus (11,7 proc. atsisakymų 
laidoti), likę sugyventiniai (5,8 proc. atsisakymų laidoti).

Buvo atsisakyta palaidoti 601 vyriškos lyties mirusįjį 
(77,2 proc.) ir 178 moteris (22,8 proc.). Žmonų nepalaidoti 
buvo 102 jų teisėti sutuoktiniai – vyrai (88 proc. visų teisėtų 
sutuoktinių). Tik 14 teisėtų sutuoktinių buvo atsisakę palai-
doti savo žmonas. Tėvai atsisakė palaidoti 72 mirusius sūnus 
(79,1 proc. atsisakytų palaidoti vaikų) ir 19 mirusių dukrų. 
205 atvejais atsisakyta palaidoti savo brolį (N=179, tai 87,3 
proc. atsisakytų laidoti brolių ar seserų) arba seserį (N=26). 
Vaikai atsisakė palaidoti savo tėvus ar motinas (gimdytojus) 
228 atvejais: tėvus – 138 atvejais (60,5 proc.) ir 90 motinų 
(39,5 proc.). 107 atvejais atsisakymą palaidoti savo vieną iš 
gimdytojų (tėvų) buvo išreiškę dukros, 105 atvejais – sūnūs, 
likusiais atvejais sūnūs ir dukros kartu. Kiti giminaičiai ne-
pageidavo laidoti  77 mirusių vyriškos lyties gimnaičių (jų 
- 81,9 proc.)  ir 17 moteriškos lyties giminaičių. 77,2 proc. 
atvejų buvo atsisakyta laidoti savo buvusį sugyventinį (mi-



81

rusį vyriškos lyties atstovą) ir 12 atvejų (22,8 proc.) – savo 
buvusią sugyventinę. 

Nustatyta, kad tarp atsisakytų palaidoti mirusių asmenų 
– daugiau nei pusė jų (55,3 proc.) neturėjo pastovios gyve-
namos vietos, t. y. buvo likę benamiais. Mažiausiai benamių 
buvo tarp atsisakytų palaidoti sugyventinių (46,7 proc.) ir 
vaikų (48,4 proc.), daugiausia – tarp mirusių, kuriuos atsi-
sakė palaidoti kiti giminaičiai ir atsisakytų palaidoti tėvų 
(per 58 proc.).

Dėl kokių priežasčių buvo atsisakoma palaidoti mirusį 
giminaitį ar artimą buvo nurodyta 681 atveju. Buvo išskir-
tos dvi vyraujančios priežastys: finansiniai sunkumai (lėšų 
trūkumas) bei santykių nepalaikymas (tais atvejais, kai buvo 
nurodomos abi priežastys – pagrindine jų laikyta lėšų laido-
jimui trūkumas). Buvo nurodomos ir kitos priežastys, kurios 
analizei nenaudotos (artimo žmogaus, kad ir norinčio palai-
doti, liga, giminaičių gyvenimas užsienyje ir dėl to atsisa-
kymas laidoti, bausmės atlikimas įkalinimo įstaigoje  ir kt.). 

 Beveik 4 atvejais iš 5 atsisakymo palaidoti priežasčių 
buvo nurodomas lėšų laidojimui neturėjimas (N-539), o kiek 
daugiau nei penktadalis atsisakymų palaidoti artimą (gimi-
naitį) buvo grindžiami santykių nepalaikymu (artimo ryšio 
praradimu). Apie tai, kad atsisakoma laidoti dėl trūkstamų 
lėšų, pareiškė buvę visi sugyventiniai, 96,3 proc. tėvų, 91,4 
proc. kitų (tolimesnių) giminaičių, 87,4 proc. brolių arba 
seserų, 71,9 proc. vaikų ir tik 48,6 proc. teisėtų sutuoktinių.

Pagal buvusių sugyventinių atsisakymo motyvą dėl lėšų 
trūkumo (N=37) laidoti savo sugyventinį arba sugyventinę 
(N=12), buvus mažiausiai jų daliai tarp neturėjusių pastovios 
gyvenamos vietos, rodo, kad ryšys su mirusiuoju buvęs arti-
mas ir jo laidojimą sugyventiniai tikriausiai būtų organizavę 
turėdami tam atitinkamas lėšas. Tik 3 atvejais iš 80 tėvai 
atsisakė palaidoti savo vaikus nurodydami priežastis dėl 
nutrūkusio ryšio su jais (nebendravimo). Tuo tarpu vaikai 
net 55 atvejais (28,1 proc.) atsisakė palaidoti savo tėvus, 
nurodydami, jog su jais nebendravo (nepalaikė artimų san-
tykių). 12,6 proc. (1 iš 9 atvejų) savo brolių ar seserų atsi-
sakyta laidoti dėl santykių nepalaikymo (nebendravimo). 
Akcentuotina tai, kad didžiausia dalis dėl santykių nepalai-
kymo teko atsisakius laidoti savo teisėtą sutuoktinį: iš 105 
atvejų – daugiau nei pusė (51.4 proc.) sutuoktinių  atsisakyta 
palaidoti dėl nutrūkusių santykių. Tai atspindi tam tikroje 
visuomenės dalyje vyravusius nepalankius šeimų santykius, 
nenutraukus santuokos, gyvenant atskirai (3 iš 5 neturint 
pastovios gyvenamos vietos). 

Tarp atsisakytų palaidoti giminių ir artimųjų pagal mirties 
priežastis daugiau nei pusė buvo mirę nuo ligų (56,1 proc.). 
Tarp tokių mirties priežasčių vyravo širdies-kraujagyslių 
ligos ir su lėtiniu alkoholio vartojimu susiję ligos.

Nuo išorinių mirties priežasčių mirusių (IMP), kuriuos 
atsisakė laidoti giminės ir artimieji, buvo 37,4 proc. (tarp jų 
beveik kas penktas buvo nužudytas ar nusižudęs: nužudytų 

Atsisakę palaidoti
(artimieji, giminaičiai)

Rodikliai  pagal lytį ir kt. Rodikliai pagal  mirties priežastis
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Teisėti sutuoktiniai 116 102 14 60 51 54 42 5 8 29 66 8
 dalis, % *14,9% 88% 12% 51,8% 48,6% 51,4% 36,2% 4,3% 6,9% 25% 56,9% 6,9%
Tėvai 91 72 19 44 77 3 40 1 9 30 44 7
dalis, % *11,7% 79,1% 20,9% 48,4% 96,3% 3,7% 44% 1,1% 9,9% 33% 48,3% 7,7%
Vaikai 228 138 90 133 141 55 79 5 3 71 137 12
dalis, % *29,3% 60,5% 39,5% 58,3% 71,9% 28,1% 34,6% 2,2% 1,3% 31,1% 60,1% 5,3%
Broliai, seserys 205 179 26 118 159 23 78 8 6 64 113 14
dalis, % *26,3% 87,3% 12,7% 57,6% 87,4% 12,6% 38% 3,9% 2,9% 31,2% 55,1% 6,8%
Kiti giminaičiai 94 77 17 55 74 7 34 2 6 26 52 8
dalis, % *12,1% 81,9% 18,1% 58,5% 91,4% 8,6% 36,2% 2,1% 6,4% 27,7% 55,3% 8,5%
Sugyventiniai 45 33 12 21 37 0 19 1 2 16 25 1
dalis, % *5,8% 73,3% 26,7% 46,7% 100% 0% 42,2% 2,2% 4,4% 35,6% 55,6% 2,2%
Iš viso 779 601 178 431 539 142 292 22 34 236 437 50
Iš jų, dalis tarp atsisakytų laidoti, % 100% 77,2% 22,8% 55,3% 79,1% 20,9%    37,4% 2,8% 4,4% 30,1% 56,1% 6,4%
Dalis atsisakytų laidoti mirusiųjų tarp 
visų palaidotų grupėje, % **33% 32,8% 33,6% 42,8% - - 28,9% 24,2% 37% 28,5% 40,8% 17,9%

3 lentelė.  Duomenys apie palaidotus savivaldybių biudžeto lėšomis mirusius asmenis Vilniaus krašte 1994-2017 m., kuriuos atsisakė 
laidoti nustatyti giminės ar artimieji (parengta pagal Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus duomenis).
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buvo 7,5 proc., nusižudžiusių 11,6 proc., arba atitinkamai 
2,8 proc. ir 4,4 proc. visų mirusių, kuriuos atsisakyta laidoti). 
Tėvai buvo atsisakę palaidoti kas dešimtą nusižudžiusį savo 
vaiką (tarp nuo IMP mirusių ir atsisakytų palaidoti – atsisa-
kytų laidoti vaikų buvus didžiausiam santykiui – 44,3 proc.). 
Vaikai atsisakė laidoti 34,6 proc. savo tėvų, kurie buvo mirę 
nuo IMP (kas 10-tas jų buvo nužudytas arba nusižudęs). 
Broliai ir seserys nepalaidojo savo brolių ar seserų, kurių 38 
proc. buvo mirę nuo IMP (tarp jų nužudytų ir nusižudžiusių 
dalis sudarė apie 18 proc.). Tuo tarpu tarp atsisakytų laidoti 
teisinių sutuoktinių – mirusių nuo IMP buvo 36,2 proc., bet 
tarp jų net 31 proc. buvo nužudyti arba nusižudę. Kiti gimi-
naičiai atsisakė laidoti 36,2 proc. giminaičių, kurie buvo mirę 
nuo IMP (nužudytų ir nusižudžiusių dalis sudarė 23,5 proc.). 
Nuo IMP mirusių, kuriuos atsisakė palaidoti sugyventiniai, 
buvo net 42 proc. (N=19), bet nužudytų ar nusižudžiusių iš 
jų buvo tik 3 (15,8 proc.). 

Mirties priežastis buvo nenustatyta 50 mirusiųjų, kuriuos 
giminės ar artimieji atsisakė palaidoti (tai 6,4 proc. atsisakytų 
palaidoti mirusių asmenų). Dažniausiai mirties priežastis 
nenustatyta buvo dėl kūno pomirtinių pakitimų (puviminio 
irimo ir kt.). 

Palyginant atsisakytų laidoti mirusių asmenų apžvalgos 
duomenis (N꞊779) su visų palaidotų savivaldybių biudžeto 
lėšomis duomenimis, matyti, kad atsisakytų palaidoti mo-
terų buvo santykinai daugiau nei vyrų (tarp visų palaidotųjų 
moterų, kurias buvo atsisakyta palaidoti, dalis sudarė 33,6 
proc.) (3 lentelė). Iš visų palaidotųjų savivaldybių biudžeto 
lėšomis, giminių ar artimųjų buvo atsisakyta palaidoti 42,8 
proc. buvusių benamių (neturėjusių pastovios gyvenamos 
vietos mirusių asmenų), 28,9 proc. mirusių nuo IMP (24,2 
proc. visų nužudymų, 37 proc. visų savižudybių, 28,5 proc. 
visų nelaimingų atsitikimų), 40,8 proc. mirusių nuo ligų ir 
17,9 proc. mirusių, kurių  mirties priežastis liko nenustatyta.

Apibendrinant konstatuotina, kad savivaldybių biudžeto 
lėšomis palaidotųjų mirusiųjų asmenų daugumą sudarė so-
cialinės rizikos asmenų grupei priskirtini asmenys, atsidūrę 
socialinėje atskirtyje dėl įvairių aplinkybių, nulėmusių jų 
gyvenimo būdą, asmenybės degradavimą, nevykusią rein-
tegraciją į pilnavertį visuomenės gyvenimą. Tačiau tarp pa-
laidotųjų buvo ir vienišų, neturėjusių giminių ir artimųjų 
(ar jiems buvus, bet patiems atsidūrus socialinėje atskirtyje: 
tapus benamiais, nuteistaisiais, degradavusiais ir t.t., nega-
lėjusiais ar nenorėjusiais palaidoti artimą mirusįjį), kurie 
buvo palaidoti be jokios pagarbos, palikti neprižiūrimuose 
kapuose, nors jie valstybei buvo tarnavę sąžiningu darbu, 
jai atiteko netgi jų turėtas būstas ir kitas turtas. Nors šalyje 
yra nemažas skaičius įsisteigusių įvairių nevyriausybinių 
organizacijų, visuomeninių ir religinių bendruomenių mažinti 
socialinę atskirtį ir skurdą, tačiau jų veikloje (kartais finan-

suojamoje valstybės ar Europos Sąjungos programų lėšomis) 
dėmesys mirusio bendruomenės nario palydėjimui amžinam 
poilsiui beveik neskiriamas. Netgi artimiausių giminaičių 
atsisakymai palaidoti savo tėvus, vaikus, brolius ar seseris 
bei valstybės nutolimas nuo to atveria mūsų visuomenėje 
ir valstybės politikoje požiūrio į žmogų, savo šalies pilietį 
sunkiai gyjančias žaizdas. Tai rodo ir mūsų atlikto darbo 
rezultatai, kurie gali būti postūmiu susimąstymui ir naujiems 
darbams šioje srityje.

Išvados
1. Tarp palaidotų Vilniaus krašte 1994-2017 m. savival-

dybių biudžeto lėšomis mirusiųjų asmenų, su jų amžiumi 
daugėjo socialinės atskirties paliestų mirusiųjų gyventojų 
(neturėjusiųjų pastovios gyvenamos vietos, neturėjusių arti-
mųjų – gyvenusių vienišais, nepalaikiusių ryšio su giminėmis 
ir artimaisiais ar buvusiais jų atstumtais, likusiais palaidotais 
nenustačius asmens tapatybės), kurie mirė būdami darbingo 
amžiaus tiek nuo išorinių mirties priežasčių, tiek nuo ligų. 

2. Vilniaus krašte 1994-2017 m. savivaldybių biudžeto 
lėšomis palaidotų mirusiųjų asmenų vyraujančiomis mirties 
priežastimis buvo: a) mirties priežastys nuo ligų  – 45,2 proc. 
visų palaidotųjų, tarp jų vyraujant širdies-kraujotakos ligoms 
ir ligoms, susijusioms su lėtiniu alkoholio vartojimu; b) mir-
tys nuo išorinių mirties priežasčių – 43 proc. visų palaido-
tųjų, iš kurių po 3,9 proc. teko nužudymams ir savižudybėms 
bei 35 proc. nelaimingų atsitikimų atvejams; tarp išorinių 
mirties priežasčių vyravo mirties priežastys nuo ilgalaikio 
šalčio poveikio 29,3 proc.: tai 12,5 proc. visų palaidotų mi-
rusiųjų savivaldybių biudžeto lėšomis (50,7 proc. mirtinai 
sušalusiųjų asmenų neturėjo pastovios gyvenamos vietos); 
c) 11,8 proc. palaidotųjų sudarė mirę asmenys, kurių mirties 
priežastis buvo nenustatyta.

3. Vilniaus krašte 1994-2017 m. 58,3 proc. palaidotų 
nustatytos tapatybės mirusių asmenų neturėjo giminių ar 
artimųjų arba jie buvo nesurasti; 50,9 proc. nustatytos tapa-
tybės mirusiųjų neturėjo pastovios gyvenamos vietos; kas 
ketvirto laidoto mirusiojo asmens tapatybė nebuvo nustatyta: 
po palaidojimo likę neatpažinti mirusieji (N-383) sudarė 16,2 
proc. visų palaidotųjų.

4. Remiantis savivaldybių apklausos ir kitų šaltinių duo-
menimis bei atliktos analizės rezultatais, konstantuotina, kad 
didelė dalis Lietuvos gyventojų susiduria su finansiniais 
sunkumais laidojant mirusius asmenis, todėl valstybės tei-
kiamos paramos mirties atveju išmokų dydį reikėtų didinti, 
siekiant sudaryti geresnes finansines sąlygas laidojantiems 
asmenims. Nustatyta, kad: a) ikipensinio amžiaus palaidotųjų 
mirusiųjų asmenų buvo daugiau nei 80 proc.; b) 41,5 proc. 
nustatytos tapatybės mirusiųjų buvo atsisakyta palaidoti gi-
minių ar artimųjų; c) beveik 4-rių atsisakymų iš 5 palaidoti 
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savo giminaitį ar artimą priežastimi buvo nurodomas lėšų 
laidojimui neturėjimas: atsisakymą laidoti dėl trūkstamų lėšų 
buvo pareiškę visi sugyventiniai, 96,3 proc. tėvų, 91,4 proc. 
tolimesnių giminaičių, 87,4 proc. brolių arba seserų, 71,9 
proc. vaikų ir tik 48,6 proc. teisėtų sutuoktinių.

5. Mirusiųjų asmenų palaidojimo terminas po mirties 
nėra tinkamai reglamentuotas, todėl daugiau nei 57,3 proc. jų 
nebuvo palaidoti praėjus net 1 mėnesiui (30 parų) po mirties. 
Manome, kad yra būtina teisės aktų peržiūra ir jų papildy-
mas ne tik dėl mirusiųjų palaidojimo savivaldybių biudžeto 
lėšomis terminų reglamentavimo, bet ir detalesnio teisinio 
įvertinimo kremuojant vienišų ar atsisakytų laidoti mirusiųjų 
asmenų kūnus, atsižvelgiant į mirusiųjų ar jų atstovų buvusią 
teisėtą valią.

6. Savivaldybių biudžeto lėšomis palaidotų mirusiųjų 
asmenų duomenų apie mirties priežastis, kitų teismo medi-
cininių mirusiųjų tyrimų duomenų bei kitų rodiklių analizė 
gali būti vertinga visuomenės sveikatos, sociologiniuose 
tyrimuose, savižudybių, nužudymų, traumatizmo, alkoholio 
ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos tyrimuose, 
gyventojų socialinės gerovės politikos stebėsenai. 
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THE REVIEW OF DATA ON THE STATE/MUNICIPAL 
FUNDED BURIALS OF THE DECEASED 

IN LITHUANIA FROM THE CAUSES OF DEATH AND 
SOCIAL PERSPECTIVE

A.Benošis, A.Navickas
Key words: homeless, burial, causes of death, unidentified 

deceased.
Summary
Statistical data on the state/municipal funded burials of the 

deceased population in Lithuania, whose relatives refused to bury 
the deceased, who were lonely or remained unidentified are not 
collected. Neither any comprehensive analysis with regard to the 
social lifestyle of such deceaded people in the context of causes of 
death has been conducted. Therefore, this work is aimed at focusing 
on this issue, based on the data from practise and other factual data.

According to the Lithuanian municipal survey and other data, 
in different years, the burial of about 0.5-1 % of the total deceased 
population in Lithuania is likely to be state/municipal funded. 

Analysis of the data on the state/municipal funded burials of 
2360 deceased people in Vilnius region (by population – more 
than 28% of the total Lithuanian population: in 2017 - 804.4 thou-
sand people) during the period of 1994-2017, collected in Vilnius 
division of the State Forensic Medicine Service, revealed the fol-
lowing: 77.6% of the buried were male and 22.4 % - female;  43 
% (N=1010) had died from external causes of death (including 
3.9% of homicides and suicides and 35% of accidents); 45.4 % 
had died from diseases and in 11.8 % of cases the cause of death 
was not determined. Deaths caused by the effects of cold (50.7% 
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of the deceased had no permanent place of residence) accounted 
for 12.5% of the total buried population; every tenth of all the 
buried deceased (10.5%) had died from poisoning, the proportion 
of cardiovascular deaths among the total buried was 18.7%. 14.9 
% of deaths occured due to the chronic toxic effect of alcohol. 
Other cases included deaths from other external causes of death 
and other diseases. 61.3 % of the buried were 40-60 years of age. 
The unidentified deceased made 25 % of the total buried deceased 
population, 207 of whom were identified after burial (16,2 % of 
the total buried remain unidentified, their number decreasing).

42.7 % of the buried had no permanent place of residence 
(N=1007), including 81.7 % of male. 65.2 % of the total buried 
deceased had no relatives or they were not found. Even in 821 cases 
(34.8 % of the total buried), the relatives of the deceased refused 
to bury them. Summarizing 779 refusals to burry a relative or next 
of kin, it was found that most of them refused to bury their parents 
(29.3 % of the total refusals), brothers or sisters (26.3 %), spouses 
(14.9 %), distant relatives (12.1%), children (11.7%), cohabitants 
(4.8%). The main reasons for refusals included: the lack of funds 
(79.1%) and a loss of a close relationship (20.9%).

As the deadline for the burial of the deceased after death is 
not properly regulated by the legislation, even after 30 days after 
death (detection of the remains), the funeral of less that a half of 
the deceased was state/municipal funded (only 42.3% out of the 
total 2360 deceased). In separate cases, the unburied bodies were 
kept for over a year.

In our opinion, some indicators of the data on the state/munici-
pal funded burials of the deceased may be relevant for the solution 
and monitoring of the issues related to reducing social exclusion, 
other social welfare policies and public health challenges. The 
creation of a database of the state/municipal funded burials of the 
deceased in the country could also be an important event in the 
life of society, preserving the memory of the buried people and 
a possibilty of finding them for those who are looking for them. 

Correspondence to: alvydas.benosis@vtmt.lt  

Gauta 2019-02-05



86

Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu                                                                                     Adresas susirašinėti: Vinsas Janušonis, el. p. janusonis@kul.lt

APŽVALGA. INFORMACIJA / REVIEW. INFORMATION

Raktažodžiai: sveikatos apsaugos sistema, sveikatos 
apsaugos sistemos vadovas.

Santrauka
Darbo tikslas. Įvertinti vadybos tapatumus ir poky-
čius Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje ir jos or-
ganizacijose istoriniame kontekste. Darbas skirtas 
sveikatos apsaugos ministro doc.dr. Vytauto Antano 
Kleizos gimimo šimtosioms metinėms.
Darbo objektas ir metodai. Darbo objektas – istori-
nis sveikatos priežiūros vadybos procesas Lietuvoje. 
Darbo metodai – sisteminė mokslinės literatūros ana-
lizė, praktinės patirties interpretavimas, teorinis api-
bendrinimas.
Rezultatai. Sveikatos apsaugos sistemos vadovui turi 
būti būdingas keturių sudedamųjų kompleksas – po-
litikas, vadybininkas, mokslininkas ir medikas.
Analizuojant buvusių sistemos vadovų biografijas, šių 
sudedamųjų dalis įvairiai varijuoja. Vertinant rusiš-
kąją Semaškos modelio sveikatos apsaugos sistemą, 

                                                                           Skiriama Vytauto Antano Kleizos 100-osioms gimimo metinėms

SENOJI NAUJOJI VADYBA

Vinsas Janušonis
Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universitetinė ligoninė

pastebėta, kad ji turėjo ir kai kurių teigiamų bruožų. 
Todėl kai kuri vadovavimo senajai sveikatos apsau-
gos sistemai patirtis gali tikti perkelta ir vadovaujant 
dabartinei sveikatos apsaugos sistemai. 
Išvados. Dabartinė šalies sveikatos apsaugos sistema 
yra perėmusi kai kuriuos teigiamus Semaškos siste-
mos bruožus ir atsisakiusi neigiamų bruožų.
Sistemos vadovų atitikimas pareigybę buvo įvairus, 
nevienareikšmis ir tai atsispindi vadybiniuose spren-
dimuose ir rezultatuose (personaliniai pokyčiai lemia 
sisteminius vadybinius pokyčius).

Įvadas
Vadybos mokslas, kaip ir kiti mokslai, remiasi patirtimi, 

analizuoja ją, apibendrina ir  kuria naujas teorijas, modelius, 
metodus.

Šiuolaikinis vadybos mokslas, remdamasis kritiniu po-
žiūriu į tradicinę vadybą, jos sampratos, metodinių žinių, 
praktikos ir ideologijos hegemoniją, kelia daug iššūkių ir 
reikalauja netradicinių pokyčių (1).

Dabartinės ir prieš kelis dešimtmečius taikytos sveikatos 
priežiūros vadybos pagrindinė sąsaja – profesionali vadyba. 
Ji atspindi šios sistemos išskirtinius bruožus, interesus, vei-
klos metodus, kurie, laikui bėgant, palyginus nedaug  kinta.

Specifinės žinios, specifinis veiklos turinys ir būdai bei 
metodai – profesionalios vadybinės veiklos sveikatos apsau-
gos sistemoje pagrindas. Bendrosios vadybos žinios būtinos 
kiekvienos sistemos vadovams (2,3). Tačiau vien jų, turint 
galvoje sveikatos priežiūros sistemos ir jos organizacijų vei-
klos, o tuo pačiu ir vadybos išskirtinumą, nepakanka.

Sveikatos priežiūros vadyba turi glaudžias sąsajas su 
žmonių sveikata ir gyvybe, pacientų sveikatos priežiūra ir 
klinikine vadyba (4). Todėl tvari sveikatos priežiūros sistema 
ir tvarios jos organizacijos yra svarbiausias, pirmutinis tiks-
las (5). Bėgant laikui besikeičiantys įstatymai bei sveikatos 
priežiūros vadovai turi tą patį tikslą – žmonių sveikatos sti-
prinimą, palaikymą bei išsaugojimą (6,7).

Didžiulis technologinis proveržis sveikatos priežiūroje, 
gausybė naujų žinių reikalauja iš sistemos ir jos organizacijų 
vadovų specifinių gebėjimų ir žinių, elastingumo, produk-
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tyvumo, ypatingų vadybos metodų ir mechanizmų, laips-
niškumo vykdant reformas ir pokyčius. Net ir revoliucinių 
pokyčių ar reformų turi būti siekiama „taikiu“ keliu (1,8). 
Nematymas ar nežinojimas istorijos, patirties, izoliuotas 
problemų sprendimas be sistemos vystymosi konteksto su-
kelia chaosą,  netvarką, painiavą, netikėtumus ir gali būti 
nenaudingas ar net žalingas pacientams (2,9).

Praktinėje sveikatos priežiūros vadybos veikloje susidu-
riama su daugybe dichotomijų, dilemų, paradoksų, interesų 
konfliktų – bendrojoje vadyboje to ženkliai mažiau (2,8,9). 
Visas šias problemas tinkamai išspręsti būtina patirties, 
specifinių ir profesinių žinių, gebėjimų, sisteminio kritinio 
mąstymo, gebėjimo nustatyti prioritetus ir vykdyti pokyčius 
kombinacija (4,10).

Istorinės atminties ir patirties naudojimas šiuolaikinėje 
sveikatos priežiūros vadyboje yra labai svarbus.

Darbo tikslas - įvertinti vadybos tapatumus ir pokyčius 
Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje ir jos organizacijose 
istoriniame kontekste. 

Darbas skirtas sveikatos apsaugos ministro doc.dr. Vy-
tauto Antano Kleizos gimimo šimtosioms metinėms.

Darbo objektas ir metodai 
Darbo objektas – istorinis sveikatos priežiūros vadybos 

procesas Lietuvoje. Darbo metodai – sisteminė mokslinės 
literatūros analizė, praktinės patirties interpretavimas, teo-
rinis apibendrinimas.

Rezultatai ir jų aptarimas
Sveikatos apsaugos sistemos vadovas – ministras. Ide-

aliam vadovui būdingas keturių sudedamųjų kompleksas : 
politikas, vadybininkas, mokslininkas, profesionalus me-
dikas. Kiekvienam sistemos vadovui šių sudedamųjų dalis 
bendrame komplekse yra skirtinga -  vienas daugiau politikas 
ar vadybininkas, kitas daugiau mokslininkas ar klinicistas. 
Be to, žvelgiant istoriškai ar vertinant kitų šalių patirtį, ats-
kiriems sistemos vadovams būna būdingos ne visos sudeda-
mosios – o tik trys, dvi ar net viena (dažniausiai politikas). 
Visa tai atsispindi sistemos veikloje (9,11).

Sistemos vadovas, kaip politikas, įvairių visuomenės 
grupių ar politinių darinių suvokiamas skirtingai. Vargu ar 
galima vadinti politiku žmogų, kuris tik paskiriamas sistemos 
vadovu, tačiau iki tol jokioje politikoje nedalyvavo ir net 
buvo eilinis, niekuo neišsiskiriantis žmogus.

Sistemos vadovo, kaip politiko pagrindinės funkcijos:
• žmonių (pacientų) teisių ir laisvių užtikrinimas svei-

katos gyvybei išsaugoti;
• sveikatos apsaugos sistemos efektyvios veiklos sąvei-

koje su kitomis sistemomis palaikymas;
• sveikatos ir sveikatos priežiūros politikos kūrimas bei 

įgyvendinimas šalyje ir tarptautiniame kontekste;
• asmens ir visuomenės sveikatos palaikymas, stiprini-

mas ir formavimas.
Iki mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo politika buvo 

centralizuota, todėl vystyti kažkokią politinę veiklą nebuvo 
galimybių. Tačiau tam tikrą sveikatos priežiūros bei sveikatos 
politiką sistemos vadovas vis dėlto galėjo formuoti – pa-
gal galimybes efektyvią sistemos veiklą, ligų profilaktiką, 
sveikatos priežiūros prieinamumą. Po nepriklausomybės 
atkūrimo, sistemos vadovo galimybės ir laisvės išsiplėtė, jis 
galėjo veikti jau plačiame politinės veiklos lauke.  Išsiplėtė 
ir funkcijos, ypač pacientų teisių, tarptautinio bendradarbia-
vimo ir kitose srityse. Kita vertus, atsiradus mažiau ribojimų 
ir sutelkus visas galias, sistemos vadovui atsiranda galimybė 
priimti vienašališkus, ne visada teisingus sprendimus, ypač 
paskirstant išteklius.

Sistemos vadovas –  vadybininkas – labai svarbi sude-
damoji. Jos buvimas reikiamoje apimtyje įgalina sėkmingai 
vadovauti sistemai, palaikyti ją tvarią, efektyvią ir naudingą 
žmonėms. 

Pagrindinės sistemos vadovo – vadybininko funkcijos:
• sistemos veiklos planavimas ir  strategavimas, jos sta-

bilumo palaikymas;
• sveikatos apsaugos sistemos valdymas ir  tobulinimas, 

jos tvarumo palaikymas, taikant profesionalios vadybos me-
todus;

• įvairių politinių bei socialinių grupių tikslų bei inte-
resų derinimas sprendžiant sudėtingas sveikatos priežiūros 
problemas;

• racionalus ir teisingas įvairių išteklių pritraukimas ir 
paskirstymas (žmogiškųjų, finansinių, informacinių ir kt.);

• sudėtingų sistemos problemų sprendimas, suprantant 
priežasčių – pasekmių ryšį;

• sistemos žmonių (medikų, pacientų) tinkamų tarpusa-
vio santykių organizavimas ir palaikymas.

Rusiškajam (tarybiniam) periodui buvo būdingas pro-
fesionalios vadybos sistemoje palaikymas, išteklių, nors 
ir  skurdžių, paskirstymas, tinkamas tarpusavio santykių 
tarp medikų ir  tarp medikų bei pacientų  palaikymas. Šios 
funkcijos buvo būdingos ir po devyniasdešimtų metų, nors 
ne visiems sistemos vadovams. Neturint reikiamo profe-
sionalaus vadybinio pasiruošimo sistemos vadovui sunku 
suprasti priežasčių – pasekmių ryšį priimant sprendimus, 
sunku suprasti, kad izoliuotas problemos sprendimas gali 
sąlygoti visą eilę daug rimtesnių problemų. 

Pagrindinis sistemos vadovo – vadybininko uždavinys 
– palaikyti sistemos santykinį stabilumą ir tvarumą. Šio užda-
vinio negalima išspręsti, nesuprantant, kad sistema susideda 
iš organizacijų (ligoninių ir kitų) ir kad organizacija yra labai 
svarbi sistemos funkcionavimui. Net ir planinė biudžetinė ta-
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rybinė sistema tą suvokė. Septintojo dešimtmečio sąjunginio 
sveikatos apsaugos ministro įsakyme jau buvo traktuojama, 
kad „pagrindinė sistemos struktūrinė ląstelė – organizacija 
(ligoninė), kuri apsprendžia sistemos funkcionavimą“ (12).

Sistemos vadovo, kaip mokslininko pagrindinės funk-
cijos:

• sisteminis, analitinis, kritinis mąstymas;
• įrodymų svarbos sistemos vadyboje ir klinikiniuose 

procesuose supratimas;
• vadybinių sprendimų priėmimas mokslinių įrodymų 

pagrindu;
• medicinos mokslo vystymas ir skatinimas;
• medikų (gydytojų, slaugytojų, kitų specialybių medikų) 

ruošimas;
• kūrybinės, inovatyvios atmosferos kūrimas sistemoje 

ir organizacijose;
• teorijos ir praktikos naujovės, jų neatsiejamumo bei 

tarpusavio sąveikos supratimas ir taikymas veikloje.
Sveikatos apsaugos sistemos vadovas privalo turėti tam 

tikrą santykį su mokslu, net ir būdamas ne mokslininkas. Tą 
suprato net ir rusiškoji sveikatos apsaugos sistemos vado-
vybė. Mokslininkui ar „mokslinio tipo“ žmogui būdingas 
sisteminis, kritinis, analitinis mąstymas, mokslinių įrodymų 
suvokimas ir jų taikymas priimant sprendimus, teorinių ir 
praktinių veiklos sąsajų suvokimas.

Deja, nepriklausomybės laikotarpiu šita sudedamoji buvo 
būdinga ne visiems sistemos vadovams ir tai matėsi iš jų 
sprendimų, ypač darant pokyčius,  reformas, paskirstant iš-
teklius ir priimant kitus sprendimus.

Sistemos vadovas profesionalus medikas – idealus vari-
antas.  Jam būdingos funkcijos :

• sveikatos apsaugos sistemos ir jos organizacijų, kaip 
išskirtinių, unikalių, specifinių supratimas;

• atsakomybės dėl žmonių sveikatos ir gyvybės  priimant 
sprendimus suvokimas;

• sveikatos priežiūros organizacijų, kaip pagrindinių 
esminių sistemos elementų, vaidmens supratimas;

• bendrosios ir klinikinės vadybos tarpusavio sąveikos 
ir įtakos procesams bei rezultatams išmanymas.

Rusiškoji  (tarybinė) sistema neįsivaizdavo sistemos ir 
jos organizacijos vadovo – nemediko (13).

Jais buvo skiriami gydytojai, turintys vadybinę ir moks-
linę patirtį. 

Atkūrus nepriklausomybę pasitaikė, kad sistemai vado-
vavo neprofesionalūs medikai ir tai atsispindėjo jų sprendi-
muose bei tų sprendimų pasekmėse. Tokie vadovai sunkiau 
suvokia sveikatos apsaugos sistemos išskirtinumą, savo 
atsakomybę, priimant sprendimus, dėl žmonių sveikatos ir 
gyvybės, ypač specifinius sveikatos priežiūros klinikinius 
procesus. 

Rusiškajai (tarybinei) Semaškos modelio sveikatos ap-
saugos sistemai buvo būdingas planiškumas bei kai kurie 
kiti, kartais deklaratyvūs bruožai:

• kaip sudėtingos ir svarbios srities socialinei žmonių 
gerovei ir ekonomikai pripažinimas;

• sveikatos apsaugos ir mokslinio – techninio progreso 
ryšys;

• sveikatos apsaugos valdymo tobulinimas;
• sveikatos priežiūros prieinamumo (hospitalizacijos 

apimčių) didinimas;
• kokybinių rodiklių gerinimas (per kiekybę);
• išteklių paskirstymas „pagal darbą“ viduje sistemos.
Kai kurie sveikatos apsaugos sistemos vystymosi veiks-

niai būdingi tiek Semaškos modelio sistemai, tiek dabartinei 
sistemai (žinoma, skirtinga apimtimi):

• medicinos mokslo pasiekimai (šalyje ir užsienyje);
• materialinės – techninės bazės vystymasis;
• medicinos technikos progresas;
• medicinos personalo ruošimas;
• profilaktikos sistemos tobulinimas (dispanserizacija 

ir kt.).
Pagrindiniai Semaškos modelio sveikatos apsaugos sis-

temos ypatumai:
• pagrindinius sprendimus dėl sveikatos priežiūros pri-

imdavo gydytojas;
• pacientas buvo „pririštas“ prie paskirtos sveikatos prie-

žiūros įstaigos ar gydytojo, neturėjo teisės rinktis;
• buvo išplėtota sveikatos priežiūra namuose ir darbo-

vietėse, plačios indikacijos stacionariniam gydymui;
• stacionarai buvo sujungti su poliklinikomis (ambula-

torine grandimi);
• diagnostikos ir gydymo kompleksiškumo reikalavimai 

(tyrimas ir gydymas visų galimų ligų);
• ilgalaikis vadovavimas sistemai ir organizacijoms, 

esant teigiamiems veiklos rezultatams;
• didelių, daugiaprofilinių ligoninių statyba;
• tinkamas jų tinklas (išdėstymas, ryšys su kitomis įs-

taigomis);
• poliklinikų ir ligoninių sujungimas;
• greitosios pagalbos ir reabilitacijos ligoninių vystymas;
• ligoninės su valdymo funkcijomis (organizaciniais – 

metodiniais skyriais, vyriausiaisiais specialistais).
Žinoma, juos galima kritikuoti ar kai kuriuos iš jų laikyti 

teigiamais, tačiau dalis jų tinka ir mūsų dabartinei sistemai.
Pasižiūrėkime, kokie bendrai visų modelių sveikatos 

apsaugos sistemų ypatumai įvairiose pasaulio šalyse:
• nuolatinis lėšų stygius, išteklių ribojimas;
• išsilavinęs, aukšto intelekto personalas;
• nerealūs politikų ir pacientų lūkesčiai;
• suteiktų galių ir atsakomybės neatitikimas;
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• rezultatų priklausomybė nuo individualios organiza-
cijos narių veiklos, ne tik nuo vadybos;

• sistemos atsiliepiamumo (pasiūlos ir paklausos) nea-
titikimo problemos;

• didelė biurokratija;
• didelis reguliavimas;
• centralizacija.
Įvertinant tai, giliau analizuojant Semaškos sveikatos 

apsaugos sistemą, ypač retrospektyviai, susidaro tikslesnis 
tos sistemos vaizdas (1,4,14,15).

Pagrindiniai šio modelio sveikatos apsaugos sistemos  
tikslai bei uždaviniai buvo:

• planų laikymasis;
• prieinamumo užtikrinimas;
• sistemos palaikymas;
• stabili struktūra;
• centralizuotas valdymas su linijine valdymo struktūra;
• mokslo (pagal galimybes) vystymas;
• medicinos personalo ruošimas.
Pagrindiniai Semaškos modelio sveikatos apsaugos sis-

temos teigiami bruožai, kuriuos galima būtų iš dalies perimti 
mūsų sistemai, ir neigiami bruožai, kurie nebūdingi mūsų 
sistemai, analizuojami mokslinėje literatūroje (2,16-19).

Teigiamiems ar iš dalies teigiamiems  Semaškos modelio 
sistemos bruožams priskirtina: 

• pakankamas prieinamumas ir nemokama priežiūra, 
taip pat namuose;

• profilaktinė kryptis (dispanserizacija ir kt.);
• santykinis struktūros aiškumas ir stabilumas su ga-

limybe keisti procesus tiek sistemoje, tiek organizacijose;
• pakankamas dėmesys sistemos ir organizacijų vadybai 

(profesinis paruošimas - gydytojas), būtinas ir vadybinis 
paruošimas;

• pakankamas dėmesys medikų kvalifikacijai kelti.
Kaip matome, iš svarbesnių bruožų yra profilaktinė šio 

modelio kryptis. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas dis-
panserizacijai (20,21), sistemos  ir organizacijų vadybai, 
medikų kvalifikacijai.

Dispanserizacija išliko ir  šiuolaikinėje sveikatos apsau-
gos sistemoje.

Neigiamiems Semaškos modelio sveikatos apsaugos 
sistemos bruožams priskirtini:

• daug smulkiai specializuotų (vienos ligos) įstaigų;
• biudžetinis finansavimas ir valstybinis valdymas;
• perteklinė hospitalizacija (nuo 5,1% 1940 m. iki 22% 

1975 m.);
• kokybės siekis per kiekybę.
Čia ypač pažymėtinas kokybės siekis per kiekybę – dau-

giau lovų, daugiau personalo, daugiau hospitalizuotų ligonių 
bei valstybinis biudžetinis valdymas.

Kokybės per kiekybę buvo siekiama šiais būdais :
• daug lovų (naujų ligoninių statyba, plėtra);
• daug medikų (augantys gydytojų ir slaugytojų skai-

čius);
• ilgas gydymosi laikas;
• išvystytas sanatorinio gydymo tinklas;
• gydymo kompleksiškumas.
Mūsų laikų sveikatos apsaugos sistemoje ypatingas lūžis 

įvyko atsisakius biudžetinės finansavimo ir valstybinio val-
dymo sistemos 1997 metais ir  suteikus sveikatos priežiūros 
įstaigoms tam tikrą autonomiją. Nuo tų metų iš esmės page-
rėjo sveikatos priežiūros kokybė.

Priklausomai nuo veikiančios sistemos,  reikalingi ir 
tam tikri sistemos vadovo gebėjimai bei bruožai. Vieni jų 
buvo būdingi Semaškos modelio sistemai su tam tikrais tik 
mūsų šaliai būdingais bruožais (22,23), kiti – kitų modelių 
sistemoms (2,4,6,8).

Pagrindiniai sveikatos apsaugos sistemos vadovo gebė-
jimai ir bruožai :

• užtikrinti sistemos ir jos organizacijos tvarumą ir san-
tykinį stabilumą;

• suvaldyti pokyčius;
• strateguoti sistemos ateitį ir jos vietą tarp kitų sistemų;
• užtikrinti normalų psichologinį ir darbinį klimatą sis-

temoje ir jos organizacijose ;
• priimti reikiamus ir laiku sprendimus;
• turėti lyderio savybių ir bruožų;
• užtikrinti sistemos ir jos organizacijos atsparumą išo-

rinei aplinkai ir santykinį saugumą;
• derinti praktinę veiklą su moksline veikla (asmeniškai 

ir sistemoje).
Šie gebėjimai ir bruožai padeda formuoti vadovo auto-

ritetą ir jo žymenis:
• vadybos ir profesinės žinios, kompetencija;
• specifinės asmeninės savybės (elgsena, išvaizda, iš-

kalba, įgimti gebėjimai, darbštumas, pareigingumas);
• santykis su išorine aplinka (politine valdžia, profesi-

nėmis sąjungomis ir kt.);
• santykis su vidine sistemos aplinka (organizacijomis, 

jų vadovais, profesinėmis grupuotėmis);
• vadovavimas „taikiai ir ramiai“;
• sisteminis požiūris ir analitinis kritinis mąstymas .
Neigiami vadovo autoriteto žymenys :
• sistemos vadovo pareigybės reikalavimų ir profesinio 

– vadybinio pasiruošimo neatitikimas;
• sistemos vadovo veiklos prioritetų, lūkesčių ir vertybių  

neaiškumas;
• profesinių – vadybinių reikalavimų lygis per aukštas 

potencinėms galimybėms;
• sistemos vadovo bendravimo su pavaldiniais, organi-
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zacijų vadovais nepakankamumas (abejojimas savo kompe-
tencija, nepatogių klausimų baimė ir kt.).

Kadangi šis darbas skirtas ministro doc. dr. Vytauto An-
tano Kleizos gimimo šimtmečiui, būtina pažymėti, kad V.A. 
Kleiza, dirbdamas ir vadovaudamas rusiškajai (tarybinei) 
Semaškos modelio sistemai, turėjo ryškius būtinus sistemos 
vadovui bruožus, reikiamą kvalifikaciją ir autoritetą. Tai 
buvo tikras vadovų vadovas.

Išvados
1. Dabartinė šalies sveikatos apsaugos sistema yra per-

ėmusi kai kuriuos teigiamus Semaškos sistemos bruožus ir 
atsisakiusi neigiamų bruožų.

2. Sistemos vadovų pareigybės atitikimas buvo įvairus, 
nevienareikšmis ir tai atsispindi vadybiniuose sprendimuose 
ir rezultatuose (personaliniai pokyčiai lemia sisteminius va-
dybinius pokyčius).
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THE OLD NEW MANAGEMENT
V. Janušonis

Key words: health care system, head of health care system.
Summary
The aim of the study – to evaluate management identities and 

changes in the health care system of Lithuania and its organizations 
in the historical context.

The work is dedicated to the hundredth anniversary of the 
birth of the minister of health care assoc. prof. dr. Vytautas An-
tanas Kleiza. 

The object and methods. The object of the study – historical 
process of health care management in Lithuania. Methods – sys-
tematic analysis of scientific literature, interpretation of practical 
experience, theoretical generalization.

Results. The head of health care system must have a complex 
of four components – politician, manager, scientist and medic (phy-
sician, public health professional).

The analysis of the biographies of former health care system 
heads has shown that these components vary widely.

The assessing the Semashko health care system has shown it 
had some positive features.

Therefore, some experience of running an old health care sys-
tem can be transferred to the current system.

Conclusions. The current health care system of Lithuania has 
taken on some positive features and has given up the negative. 

The health care system heads’ compliance with the position 
was varied, ambiguous and reflected in management decisions and 
results (personal changes lead to systemic management  changes).
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REIKALAVIMAI MOKSLINIAM STRAIPSNIUI ŽURNALE 
„SVEIKATOS MOKSLAI“

Tai medicinos mokslo ir medicinos praktikos žurnalas gydytojams ir medicinos darbuotojams, kitiems specialistams.
Moksliniai straipsniai, siunčiami mūsų žurnalui, privalo atitikti nustatytus reikalavimus. Po lietuviško rašomas 

angliškas pavadinimas. Autorių vardai ir pavardės rašomos mažosiomis raidėmis, pvz., Antanas Jonaitis. Straipsniuose 
turi būti mokslo darbui būtinos dalys: raktažodžiai; santrauka; įvadas; darbo tikslas; tyrimo medžiaga (objektas) 
ir metodai, tyrimų aprašymas; gauti rezultatai /diskusija; numeruotos išvados; panaudotos literatūros sąrašas; 
straipsnio pavadinimas, raktažodžiai ir išsami santrauka anglų kalba. Nuorodos į autorius iš literatūros sąrašo deda-
mos po minimo autoriaus pavardės arba sakinio gale. Jei nurodoma daug šaltinių, kurių numeriai eina vienas po kito, 
šaltiniai rašomi per brūkšnelį, pvz.: [4,7,9-12]. Vertėtų atsiminti, kad dešimtainėse trupmenose rašomas ne taškas, o ka-
blelis, pvz., 17,5 ir pan. (Angliškuose tekstuose rašomas taškas).

Literatūros apžvalgoms, praktiniams straipsniams, kazuistiniams atvejams struktūra skiriasi. Tačiau privalomas straip-
snio pavadinimas ir santrauka anglų kalba.

Straipsniai pateikiami autoriaus pasirašyti nurodant jo el. susirašinėjimo adresą. Straipsnių apimtis – iki 6-8 psl. (Gali 
būti ir išimčių). Lotyniški ir kitų kalbų žodžiai rašomi kursyvu. 

Straipsniai neturi būti kur nors kitur anksčiau skelbti, rankraščiai išspausdinti aiškiai, per pusantro intervalo.
Iliustracijos pateikiamos tekste, po piešiniais, lentelėmis rašomas eilės numeris, pavadinimas. Tekste nurodoma, kur 
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