
Manoma, kad kas 4 žmogus 

kuriuo nors savo gyvenimo laikotarpiu 
gali turėti psichikos sutrikimų.

Kiekvienas žmogus yra išgyvenęs trumpas sumaišties, nerimo, liūdesio ar net nevilties valandas. Jei 
šie išgyvenimai turi aiškią juos sukėlusią priežastį, jei jie trunka neilgai, to nereikėtų laikyti liguista 
būkle.
Tačiau jei tokios būsenos užsitęsia kelias savaites ar mėnesius, jei sutrikdo įprastą elgesį ir gyvenimo 
būdą, reikėtų pradėti ieškoti pagalbos. 

Pagalbos galima kreiptis į:
 savo šeimos gydytoją, kuris nukreips psichologinės pagalbos;
 psichikos sveikatos centrą, kuris nukreips psichologinės pagalbos;
 privačiai dirbantį specialistą (psichologą, psichoterapeutą, psichiatrą- psichoterapeutą).

Kuo anksčiau sergantis asmuo kreipsis pagalbos ir bus pradėtas gydyti, tuo geresnių rezultatų jis 
pasieks gyvenime.
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Manoma, kad kas 4 žmogus 

kuriuo nors savo gyvenimo laikotarpiu 
gali turėti psichikos sutrikimų.

2013 m. Lietuvoje pas pirminės psichikos sveikatos priežiūros specialistus 
gydėsi beveik 166 tūkst. gyventojų*, iš kurių:

*Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys

Dėl sutrikimų:psichikos sveikatos 

   sergamumas     neįgalumas     laikinas ir pastovus nedarbingumas    nelaimingų atsitikimų skaičiussavižudybių skaičius     

        apie 58 proc. dėl psichikos sutrikimų;

        apie 42 proc. dėl priklausomybės ligų (iš kurių 91 proc. dėl priklausomybės alkoholiui ir 
9 proc. dėl priklausomybės psichoaktyvioms medžiagoms).                                                                                         

Mąstymo: 
neįprastos ar 

klaidingos idėjos ir 
įsitikinimai, pašalinių 

jėgų poveikis, įsitikininmas, 
kad žmogus persekiojamas, 

nuodijamas, stebimas 
arba jis tapo neįprastai 
galingu, didingu ir t.t.

Psichikos sveikatos sutrikimų požymiai: 

Ar aš galiu susirgti psichikos liga?

Polocko g. 12, 01204, Vilnius
Tel. 8-5 271 1244
El. paštas info@vvsb.lt
www.vvsb.lt

Polocko g. 12-2, 01204, Vilnius
Tel. 8-5 271 1244

El. paštas info@vvsb.lt
www.vvsb.lt

Fiziniai: 
kraujospūdžio 

svyravimai, 
virškinimo sutrikimai, 

apetito pokyčiai, 
svorio kitimas ir kt.

Emociniai:
 įtampa, 

vidinis diskomfortas, 
blogos nuojautos, 
miego sutrikimai 

ir kt.

Pažinimo: 
dėmesio sutrikimai, 

pakitęs požiūris 
į aplinką ir save, 
prarandamos 
turėtos žinios, 
patirtis ir t.t.

Suvokimo: 
garsai ir kvapai, 

kurių nėra, 
išgyvenimai, 

neegzistuojantys 
realybėje ir t.t.

Elgesio: 
keistas, agresyvus 
ar nesuprantamas 

elgesys, pozos, 
grimasos, 

gestai ir t.t.
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