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jo neturdjo trikdyti sve-

musti ar laikyti ilgai pririSto prie
lovos. Sveikstantiems ligoniams
sis gydytojas rekomendavo pasivaikSiiojimus sode, pokalbius,
kurie padetq imogui griZti j re-

nuleisti iiek tiek kraujo, naudoti
iiltas vonias, stengtis leisti jiems'
kuo daugiau iSsimiegoti. Kartais
psichikos ligoniai buvo laikomi
supamuosiuose lop5iuose, tarsi
kOdikiai, kad kuo ilgiau miegotq,
arba pririiami prie lovq, kurios

alq pasauli.

buvo sukamos ratu.

,,Velnio apsddimas"

I

ramyb6,

timi Zmonds. Ligonio negalima

Tatiau pasibaigus antikos laikotarpiui psichiatrijoje, kaip ir
daugelyje kitq medicinos sriiiq,
buvo Zengtas milZiniSkas 2ingsnis atgal. Viduram2iais pagrindine psichikos sutrikimq prieiastimi pradeta laikyti velnio,

demonq apsddimq. Psichikos
Psichikos risonis' kurio viena ranka ir

vi"'
+lii:fi
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Psichiatrija, skirtingai nei daugelis kitq
medicinos krypiiq, sunkai skynesi keliq i
pripaZini'mq ir pasitik imq. Psichikos ligos
dvasiq veikimu ir buvo gydomos (5iq dienq
Zmogaus akimis) itin keistais metodais.
Manvydas VITKUNA5

Gydymo biidas

atvenmas

-

kaukol6s

Zinios apie psichikos ligoniq
gydymA senov6je yra labai kuklios. Yra 2inoma, kad nuo seno
ivairias psichikos ligas 2olininkai bandd gydyti uZkalbejimais,

magi5kais veiksmais, Zoleliq
antpilais. Psiching negaliq turiniiu 2mogumi turdjo pasirupinti
ieima ir bendruomend.
lvai riose archajiSkose kult0rose

buvo tikima, kad piktqjq dvasiq,
apsedusiq Zmogq, galima iSleisti pro kaukoleje prakirstq skylg.
Taip atsirado trepanacija - kaukolds ertmds atverimas, nepa2eid2iant smegenq bei jq dangalq.
BeprotiSkai skausminga operaci-

ja buvo atliekama netgi titnaginiais, obsidianiniais (vulkaninio

stiklo) irankiais. Taip pat trepanacija buvo bandoma gydyti ir
galvos skausmq. Lietuvoje bene
seniausiq trepanacijq pddsakq
rasta pirmaisiais am2iais po Kristaus palaidotq 2moniq kaukolese
Marvelds kapinyne (Kaune).
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HumaniSki antikos

metodai
Jau Senoves Egipte buvo
susir0pinta psichikos ligoniq
prieglaudomis. Jos buvo isteigtos prie kai kuriq Sventyklq. eia
ligoniai buvo slaugomi, gydomi
ivairiais Zoliniais raminamaisiais
preparatais.
Medicinos tevas, senoves
graikas Hipokratas si0ld psichi-

kos sutrikimus gydyti poilsiu,
maudyn6mis ialtame vandenyje, gimnastika.
Vienas i5 senovds romenq gydytojq gana profesionaliai apra56 depresijq ir manijq, pateikd
teisingq pasirJlymq, kaip gydyti
ir slaugyti psichikos ligonius. Jis
teige, kad ligonius reikia izoliuoti, laikyti Sviesiose ir Siltose patalpose, kur langai yra saugiame

aukityje, kad ligonis nei5Soktq.
Ligoniui turejo buti uztikrinta
Ligoniui atliekama trepanacija - kaukolds
ertm0s atverimas. Jeronimo BoSo paveikslo
fragmentas (apie 1494 m.)

ligoniq gydymas tapb antraeiliu
uZdaviniu - svarbiausia buvo
tokius Zmones izoliuoti nuo visuomends. Netgi XVll ir XVlll a.
nemaZai psichikos ligoniq ilgus

metus praleisdavo sukaustyti
grandinemis. Yra 2inomas anglo
Viljamo Moriso atvejis. Sis psichikos negaliq turejqs vyras buvo prirakintas grandindmis prie
stulpo net 12 metq.
ViduramZiq Europoje 2inoma

kurtas,,psichosodas"

Daug nelaim6liq psichikos ligoniq tapdavo valkatomis ir mirdavo vieniSi kur nors patvoriuose.
llgainiui Europoje nepakantumas
sergantiesiems psichikos ligomis
vis didejo. lmta reikalauti, kad
artimieji silpnaproiius kuo grieZiiau izoliuotq ar net iivytq kuo

toliau nuo tos vietoves, kurioje
nelaim6lis gyveno. ISkalbingas

- 1399 m. Vokietijoje,
FranKurte prie Maino, buvo pagautas nuogas miesto gatvdmis
pavyzdys

begiojqs psichikos ligonis. Nelaimdli isodino ivalti, nuplukdd toli
pasroviui ir paliko likimo valiai.
Jei tokie ligoniai grizdavo iteviskq,juos vdl vydavo lauk, o neretai
- ir smarkiai iSplakdavo.
Tiesa, Londone jau Xlll a. bu-

pavyzdiitl, kai psichikos ligos
buvo,,gydomos" plakant nelaiminguosius ryk5temis, badant
spyg liuotomis iakomis, iStepant
k0nq garstyiiomis, kad,,sveikos

vo isteigta Betliejaus ligonin6,

mintys pabustq i3 sqstingio". HumaniSkas gydymo b0das buvo

ligonio girdymas ivqstu vande-

ileid2iami lankytojai (net iki 40
t0kst. lankytojr.l per metus). Taigi
psichikos ligoniai buvo priversti

niu. Ligoniams rekomenduota

gyventi lyg 2v6rys zoologijos

vadinama ,,Bedlam'1 skirta beproiiams. Svarbiausias ligoniq

iilaikymo Saltinis buvo labdara.
| Siq ligoning uZ uZmokesti buvo

a

rgu myna

i

sode. Panaius,,psichosodas", va-

dintas ,,Lunatikq bokstu", buvo
ikurtas Vienoje.

Visgi poZi0ris

i

psichikos

sutrikimus po truputi keitdsi.
XVI a. vokieiiq gydytojas Johanas Vejeris savo darbuose ra56,

kad 2mogaus sqmond taip pat
paZeid2iama ligq kaip ir klnas.
XVI-XVIll a. psichiniq ligoniq gydymas praddjo ger6ti. Vienas i5
daugiausiai tuo metu nuveikusiq
gydytojq buvo pranc0zas Filipas
Pinelis, pasiekgs, kad daugelyje
Salies psichiatrijos klinikq ligoniams bfitq nuimtos grandinds ir

pradeta taikyti humani5kesnius
gydymo metodus. F. Pinelio ddka Anglijos baZnyiiose buvo
renkamos aukos, skirtos paddti
ieimoms, iSlaikantioms psiching

Psichiatrijos ligonind Naujojoje Vilnioje,
atidaryta 1903 m., buvo viena didiiausiq
t0kio tip0 istaigq tu0metoje Rusijos
rmpenJ0Je

neitiko carinei vald2iai. 1843 m.
bonifratrq vienuolynas u2darytas, o jame veikusiq ligoning perem6 carin6 administracija.

1780 m. panaiiq ligoninq vienuoliai rokitai ikur€ Varniuose.

negaliq turintius asmenis.

Vienuoliq r0pestis
ViduramZiais psichikos sutri-

kimai paprastai buvo siejami
su melancholija. Sis isitikinimas
tgsesi ir iki naujqiq amZiq. Moks-

linds psichiatrijos pradininkas
Lietuvoje Steponas Laurynas
Bizijas 1772 m. para56 veikalq
psichiatrijos tema, kuris vadinosi ,,Atsakymas biiiuliui filosofui

ddl melancholijos, manijos ir
kaltOno". Nuosekliau psichiatrija

praddta destyti Vilniaus universitete apie 1800 m. Ypai daug
iioje srityje nuveikd gydytojas
Jozefas Frankas, dali dvitomio
veikalo,,PraktiSki medicinos pa-

tarimai" skyrgs psichikos ligq
analizei ir gydymo metodikai.5i

knyga laikoma pirmuoju Lietuvoje psichiatrijos vadov6liu.
Musq kra5te proto negaliq turiniiais 2mon6mis bene pirmieji
organizuotai dmd rupintis kataIikq vienuoliai. Ypai dideli darbq
5ioje srityje nuveikd vienuoliq
bonifratrq ordinas. Bonifratrai

savo vienuolyne prie 5v. Kry2iaus baZnyiios (Vilniuje, greta
dabartinds Prezidenturos r0mq)
1635 m. ik0re pirmqjq Lietuvoje
psichinq negaliq turiniiq 2moniq

prieglaudq ir ligoning (infirmarUq). XIX a. prad2ioje bonifratrai
Lietuvoje r0pinosi iSskirtinai psichikos ligoniais. Deja, ir toki kilnq
darbq dirbq katalikq vienuoliai

Nagioioje.Vilnjoie
drdzrule lrg0nrne

-

XIX amZiaus pabaigoje - XX
am2iaus prad2ioje psichikos li-

goniai jau buvo konsultuojami,
jiems skiriamas medikamentinis
gydymas. Pradejo aiSketi genetinds kai kuriq ligq prieiastys.
XIX am2iaus pabaigoje carin€
administracija susir0 pino steigti
didelq psichiatrijos ligoning Lietuvoje. Net t0kstaniio lovq Vilniaus apygardos ligonind buvo
pastatyta per puskilometri nuo
Naujosios Vilnios gele2inkelio
stoties. Statyba kainavo apie

milijonq cariniq rubliq. Pirmieji
pacientai ligonindje priimti 1903

m, Ligonin6je gyddsi pacientai
ne tik ii Vilniaus, bet ir ii aplinkiniq gubernijq. Po 200 lovq buvo
skirta Vilniaus, Kauno, Gardino,
Minsko ir Vitebsko gubernijoms,
o esant laisvq vietq buvo galima
priimti ligonius ir i5 tolimesniq
vietoviq. Gubernijq le5omis ligonine buvo ir i5laikoma.Valstybds

pinigais galejo blti gydomi ne
daugiau kaip penktadalis pacientq, kitq ligoniq gydymu tu16jo r0pintis patys pacientai arba
jq artimieji. Gydymas pirmosios
klases palatoje kainavo 10 rubliq
per mdnesi, antrosios klas€s palatoje - 5 rublius.

Naujosios Vilnios ligoninds
pirmuoju direktoriumi tapo iymus to meto rusq psichiatras

Nikolajus Krainskis, gydymo sistemqgrindgs ne ligoniq suvar2ymo ir izoliacijos, bet humanizmo
principais. Direktorius moke personalq gerbti ligonius, ,,nors jq
asmenyb6 ir slypi po pamiSimo

kauke". Ligoniai buvo laikomi
palatose, bet jiems buvo leista ir
pasivaikitioti. Ligoniai dirbo sode, gdlynuose, darle, diiaug6si

dine psichikos ligoniq gydymo

istaiga tarpukario Lietuvoje.
Psichiatrijos ligonin6 Kalvarijoje
veike iki 1950 m., kai buvo iikelta i Pa2aisli. ldomus faktas - tarpukario Lietuvoje del Kalvarijoje
veikusios psichiatrinds ligonines
iis miestelis piktai pajuokaujant
kartais b0davo vadinamas,,Dur-

niq Kalvarija".

ligonindje rengiamais vaidini-

Vakarineje Lietuvos dalyje

mais ir koncertais. Deja, 1905 m.
\1. Krainskis buvo nuialintas nuo

nuo seno garsios 5v6k5nos psichiatrijos ligonin6s istorija susi-

direktoriaus pareigq. Ligoniq

jusi su Antaninos Zemgulytds,

teises buvo apribotos, isivyravo
kalejimo dvasia, gydymas labai

vadinamos Marija Bonita, ir jos
sesers Julijos Zemgulyt€s-Mickiends, vardu. 1935 m. Marija

sumenko. Tokia situacija buvo
iki pat Pirmojo pasaulinio karo,
kurio metu ligonind evakuota i
Rusijos gilumq. Naujosios Vilnios

ligoninds palatose isik0rd kaizerinds Vokietijos kareiviai. Veliau
iia buvo dislokuoti Lenkijos,
Lietuvos, hitlerinds Vokietijos,
sovietq kariuomends daliniai.
Psichiatrijos ligonin6 Naujojoje
Vilnioje atkurta 1 96'l m.

,,Durniq Kalvarija"
Pirmojo pasaulinio karo me-

tais psichiatrijos ligonind buvo
isteigta ir Tauragdje. Gydymas

joje buvo gana prastas.

Karo

metais nuo ivairiq (daZniausiai
infekciniq) ligq iioje ligonin6je
mire net 63 procentai visq pacientq. 1926 m. i5 Tauragds ii
ligonind perkelta iapleistas caro
laikq kareivines, esaniias Kalvarijoje. eia buvo atidaryta tiems
laikams didele (500 lovq) psichiatrijos ligonind.Tai buvo pagrin-

Bonita buvo paskirta dirbti

i

Svekinq: sesuo el2bietiete tvark6 parapijos seneliq prieglaudq

ir Svdkinos gimnazijos mokiniq

bendrabuti. eia dirbant seseriai kilo mintis statyti ligoning
ir prie jos vienuolynq. Vatikano
nuncijus davd leidimq statyti
vienuolynq ir ligoninq. Projek-

tq suk0rd architektas

Vytautas
Landsbergis-Zemkalnis. I 939 m.
rugpj0iio 15 d. buvo iSkilmingai

pa5ventintas kertinis ligoninds
akmuo. Dali pinigq statybai paaukojo JAV lietuviai.
Tokia buvo psichiatriniq ligoniniq krlrimosi Lietuvoje prad2ia.

Siandien mOsq Salyje veikia ke-

liolika psichiatrijos ligoniniq,
kuriq didZiausios yra Vilniuje
(Vasaros gatveje bei Naujojoje
Vilnioje), Kaune, ZiegZdriuose
(Kauno r.), Klaipedoje, Svekinoje
(Silutes r.), Siauliuose, Saukdnuose (Kelm6s r.), Roki5kyje.
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