
Dėl leidinio “Atsako į AIDS ir narkomaniją kontraversijos” 

 

Leidinys “Atsako į AIDS ir narkomaniją kontraversijos” įdomus ir išties kiek 

kontraversiškas, bet reikalingas ir savalaikis. Jame bene pirmą kartą yra pasisakoma viešai kai 

kuriais klausimais apie kuriuos specialistai, ekspertai ar net ir politikai diskutuodavo 

neoficialiuose pokalbiuose. Tačiau nekeliant tų vienų ar kitų klausimų viešam aptarimui, jų 

niekada ir neišspęsime, o teisingiausi sprendimai paprastai priimami išklausant ir įsiklausant į 

visas tuo klausimu pasisakančias puses.  

Nemažai vietos leidinyje yra skirta gydymo metadonu vertinimams, kurie išties 

yra nevienareikšmiai. Reikia pripažinti, kad priklausomybės ligomis sergančiųjų gydymas, 

nesvarbu kokią gydymo taktiką ar metodiką bepasirinktų specialistai kartu su pacientu, yra 

gana neefektyvus, jeigu kalbame apie pacientų visiškai atsisakiusių kvaišalų vartojimo 

procentą. Mano nuomone labai svarbi leidinio dalis, kurioje aptariamas žalos mažinimo 

priemonių veiksmingumas. Visgi manau, kad kol kas pas mus mažai diskutuojama kiek viena ar 

kita programa yra gydymo, o kiek žalos mažinimo. Taip pat labai svarbu rasti sutarimą kokie 

visgi kriterijai yra laikytini programos efektyvumo rodikliais. Juk šiuo metu, nors pačią 

programą mes kartais vadiname gana kategoriškai gydymo programa, bet kaip pradedame 

kalbėti apie šios programos efektyvumo rodiklius, jau kalbame apie žalos mažinimui 

priskirtinus kriterijus (pvz. nusikalstamumo sumažėjimas, asocialaus elgesio mažėjimas ir 

pan.).  

Labai įdomi ir svarbi leidinyje pradėta diskusija stigmos ir destigmatizacijos 

procesų bei dorovinio auklėjimo vertinimo ir visuomenės tolerancijos klausimais. Manau šios 

temos vertos tolimesnio dėmesio ir yra bei bus vertinamos nevienareikšmiai. Nors šiandien 

Lietuvoje girdimi tik pavieniai pasisakymai dėl galimo kai kurių narkotinių medžiagų 

legalizavimo, visgi apsimesti, kad tokių diskusijų pas mus nėra ir negirdėti tuo klausimu 

kalbančiųjų, manau, būtų klaida, galinti kartais sudaryti sąlygas „pražiopsoti“ kai kuriuos 

atskirose visuomenės grupėse besirituliojančius procesus.  

Labai svarbu, kad knygoje skiriama dėmesio atvejo vadybos diegimui. Psichikos 

sveikatos priežiūroje, ir ypač priklausomybių ligų atveju, atvejo vadyba kuo toliau tuo bus 

svarbesnė siekiant teigiamo rezultato ir padedant pacientui bei jo šeimai susigaudyti galimybių 

ir būtinybių gausoje. 

Ir visgi labiausiai norisi padėkoti knygos autoriui už tą paprovokavimą diskutuoti visais su 

priklausomybėmis susijusiais klausimais. Deja, kol kas mes bandome sukurti ar priimti taisykles ar teisės 

aktus ir manome, kad jie jau yra absoliuti dogma, o jeigu kas nors mano kitaip, tai jo nuomonė yra 

klaidinga, nekompetentinga ar tiesiog bloga. Kartu su autoriumi norėtųsi visus pakviesti turėti daugiau 

lankstumo ir tolerantiškumo nuomonių įvairovei ir pamatysime, kad ir mes patys nebūtinai visada 

esame teisūs ir kad tik atviroje diskusijoje randami teisingi sprendimai. 

O. Davidonienė    

                                                                Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė 


