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Santrauka

Straipsnio tikslas – apžvelgti literatūrą apie tėvų psichikos ligos poveikį vaiko sveikatai ir psichosocialinei raidai bei
užsienio šalių patirtį teikiant pagalbą šioje srityje.
Darbo metodika. Mokslinės literatūros paieška atlikta duomenų bazėse ScienceDirect ir Pubmed bei specializuotoje
informacijos paieškos sistemoje Google Scholar (2000–2021 m. laikotarpiu). Paieškoje naudotos šių reikšminių žodžių
kombinacijos: parent, mental illness, children, health. Atrankos kriterijus atitiko 59 straipsniai, papildomai į analizuojamos literatūros sąrašą buvo įtrauktas Tarptautinis psichikos ligų registras DSM-5. Duomenims nagrinėti taikyta aprašomoji analizė.
Rezultatai. Tėvų psichikos ligos turi neigiamą įtaką vaikų fizinei, psichikos ir emocinei sveikatai. Vaikai dažniau serga
infekcinėmis ligomis ir patiria fizines traumas, jiems dažnesnės alergijos. Nustatyta, kad tokių vaikų didesnis mirtingumas. Juos neigiamai veikia netinkamos aplinkos sąlygos (prasta finansinė padėtis, patiriama gėda dėl tėvų ligos stigmos,
psichologinis ir fizinis smurtas artimoje aplinkoje), kurias lemia tėvų psichikos liga. Vaikams trūksta informacijos apie
tėvų ligą, jiems dažnai neprieinama specializuota pagalba, todėl svarbu remtis bei diegti gerąsias užsienio šalių patirtis
šioje srityje.
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ĮVADAS

2016 m. nustatyta, kad daugiau nei 1 mlrd. pasaulio žmonių sirgo bent viena psichikos liga ar patyrė
priklausomybę [1]. Psichikos sveikatos sutrikimai
yra plačiai paplitę ir būdingi visiems planetos regionams [2]. Teigiama, kad daugiau nei 25 proc. pasaulio populiacijos per savo gyvenimą susiduria bent su
viena psichikos liga [3]. Psichikos liga apibūdinama
kaip sindromas, kuriam būdingas kliniškai svarbus
emocijų reguliavimo, mąstymo ar elgesio sutrikimas,
pasireiškiantis sutrikus psichikos funkcijoms ir su jomis susijusiems procesams [4].
Taip pat nustatyta, kad apie 30 proc. suaugusių psichikos ligomis sergančių asmenų globoja vaikus [5].
Tyrimai rodo, kad didelės dalies pasaulio vaikų bent
vienas iš tėvų serga psichikos liga [6]. 2005–2017 m.
Jungtinėje Karalystėje atlikta motinų psichikos ligų
paplitimo kohortinė analizė parodė, kad 1 iš 4 vaikų motina serga psichikos liga arba jai pasireiškia šis
sutrikimas [7]. Panašūs rezultatai (23,3 proc.) gauti
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ir Australijoje vykusiame psichikos liga sergančių
šeimos narių tyrime [8]. 2008–2014 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktos apžvalgos rezultatai
rodo, kad 12,8 mln. tėvų (apie 18,2 proc.) per pastaruosius metus sirgo bent viena psichikos liga [9].
Nors didelė dalis sergančių tėvų vaikų yra visiškai sveiki, o jų tėvai geba puikiai jais rūpintis, tačiau
daug vaikų patiria neigiamą savo tėvų ligos įtaką [10]. Tėvų psichikos liga dažnai neigiamai paveikia jų gebėjimą rūpintis savo vaikais [11]. Sergančių
tėvų vaikai dažniau susiduria su finansiniais sunkumais, nepriežiūra, smurtu, rūpesčio stoka [12].
Psichikos ligos yra paveldimos ne tik dėl tėvų vaikams perduodamų genų, kurie koduoja polinkį į konkrečias ligas ar jų grupes, bet ir dėl gyvenimo sąlygų,
kurias lemia tėvų liga, bei sukeliamo nuolatinio streso, nes jis pats savaime yra psichikos sveikatos sutrikimų rizikos veiksnys. Nepaisant to, sergančių tėvų
vaikai patiria visuomenės stigmą dėl tėvų psichikos
ligos ir bejėgiškumą, kadangi jaučiasi negalintys
tėvams padėti. Taip pat jiems būdingas nuolatinis
sielvartas dėl tėvų psichologinio ir emocinio neprieinamumo, kurį lemia liga [13].
Tėvų psichikos ligų įtaka vaiko sveikatai yra aktuali tema Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Todėl
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svarbu ieškoti efektyvių pagalbos vaikams ir jų tėvams metodų ar būdų [14–16].
Tėvų psichikos ligos paliečia ir veikia kiekvieną
vaiko gyvenimo aspektą, todėl šio straipsnio tikslas
buvo surinkti ir apžvelgti literatūrą šia tema ir suprasti, kokia yra ligos įtaka ir kaip būtų galima padėti
sergančių tėvų vaikams, taip pat aptarti užsienio šalių
patirtį teikiant pagalbą su šia problema susiduriančioms šeimoms.

METODIKA

Mokslinės literatūros paieška atlikta duomenų bazėse
ScienceDirect ir Pubmed bei specializuotoje informacijos paieškos sistemoje Google Scholar. Paieškoje
naudotos šių reikšminių žodžių kombinacijos: parent,
mental illness, children, health. Atliekant mokslinių
straipsnių paiešką taikyti šie kriterijai: 1) laikotarpio (atrinkti straipsniai, paskelbti 2000–2021 m. laikotarpiu),
2) kalbos (atrinkti moksliniai straipsniai anglų kalba),
3) turinio (atrinkti moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamas tėvų psichikos ligų poveikis vaiko sveikatai
ir psichosocialinei raidai bei galimi sisteminiai pagalbos metodai). Atrankos kriterijus atitiko 59 straipsniai,
papildomai į analizuojamos literatūros sąrašą buvo
įtrauktas Tarptautinis psichikos ligų registras DSM-5.
Duomenims nagrinėti taikyta aprašomoji analizė.

REZULTATAI

Pavojus vaiko fizinei sveikatai ir saugumui
Svarbu suprasti, kad psichikos ligos, kuriomis serga
tėvai, daro įtaką ne tik vaiko psichikos ir emocinei
sveikatai bei jo kognityvinių funkcijų vystymuisi, bet
ir ne mažiau svarbiai vaiko fizinei sveikatai [17].
Brown ir kt. tyrimo duomenys parodė, kad sergančių tėvų vaikų didesnis mirtingumas. Genetiniai,
neurobiologiniai ir psichosocialiniai veiksniai lemia
neigiamą sergančių tėvų poveikį vaikų sveikatai.
Tėvų ligos sunkumas ir chroniškumas yra svarbiausias rizikos veiksnys, kuris veikia vaikus [18].
8 tyrimų, apėmusių 450 202 vaikus, metaanalizė
parodė, kad net 19 proc. tirtų vaikų, kurių tėvai sirgo
psichikos ligomis, sirgdavo astma (duomenys patvirtina didesnį ir kitų atopinių sutrikimų pasireiškimo
dažnį), jie patyrė ir didesnę nevisavertės mitybos riziką. Taip pat nustatyta, kad tėvų psichikos ligos net
15 proc. padidina vaiko riziką patirti įvairius sužalojimus ar nelaimingus atsitikimus [19]. Vaikų, kurių tėvai
serga sunkia psichikos liga, sužalojimų, hospitalizacijos rizika yra didesnė nei jų bendraamžių, jų mirtingumas taip pat padidėjęs. Taip yra dėl to, kad sergantys
tėvai negeba pakankamai kokybiškai prižiūrėti vaikų
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ir rūpintis visais jų poreikiais, skirti reikiamą dėmesį;
jų santykiai su vaikais dažnai yra prastesni [20, 21].
Ranning ir kolegoms ištyrus daugiau nei 2 mln.
jaunų žmonių Danijoje nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai serga sunkia psichikos liga, turi 17 proc.
didesnę tikimybę sirgti somatinėmis ligomis, o jų
mirtingumas yra 31 proc. didesnis nei bendraamžių.
Tyrimo metu nustatyta, kad 0–7 m. amžiaus vaikų
grupė yra jautriausia tėvų psichikos ligų poveikiui,
ypač kai psichikos liga serga motinos. Jie turi didelę riziką susirgti endokrininėmis, kvėpavimo takų
ir infekcinėmis ligomis, taip pat patirti įvairių kūno
sužalojimų. Nagrinėjamame tyrime pateikti keli paaiškinimai: įrodyta, kad sunkios psichikos ligos susijusios su silpnesne imunine sistema, kurią paveldi
vaikai; vaikai gali perimti savo sergančių tėvų žalingus gyvenimo būdo įpročius (tokius kaip rūkymas,
nesveika mityba, judėjimo stoka); tokios šeimos dažnai patiria socialinę atskirtį, jų prastesnė socioekonominė padėtis, o tai irgi neigiamai veikia somatinę
vaiko sveikatą. Sergantys tėvai vaikų priežiūrai skiria
mažiau laiko ir jėgų, todėl dažnai pavėluotai kreipiasi
į gydymo įstaigą dėl savo vaikų sveikatos sutrikimų,
tai taip pat prisideda prie gautų tyrimo rezultatų [22].
Keliuose tyrimuose nurodoma, kad vaikams, kurių
tėvai serga II tipo bipoliniu sutrikimu, būdingesni tokie
somatiniai simptomai, kaip dažnas galvos skausmas ir
virškinamojo trakto sutrikimai. Vis dėlto iki galo nėra
žinomos tokio simptomų pasireiškimo skirtumo tarp
sergančių ir sveikų tėvų vaikų priežastys [23, 24].
Ranning ir kolegų kohortiniame tyrime taip pat pastebėta, kad didesnė tikimybė sirgti ausų, akių ir neurologinėmis ligomis priskiriama vaikams, kurių tėvai
serga šizofrenija ar depresija. Be to, dėl psichozinių
ar bipolinio sutrikimų didėja vaiko rizika sirgti epilepsija. Tyrime taip pat pabrėžiama, kad visos psichikos
ligos, kuriomis serga vaiko tėvai, didina trauminių
galvos smegenų sužalojimų ir visų su jais susijusių
liekamųjų reiškinių riziką [22]. Nustatyta, kad didesnė
smurto prieš vaikus tikimybė yra tada, kai bent vienas iš vaiko tėvų serga kokia nors psichikos liga [25].
Afifi ir bendraautorių Kanadoje atliktas tyrimas, kuriame naudoti šalies psichikos sveikatos tyrimo (angl.
2012 Canadian Community Health Survey: Mental
Health) duomenys, parodė, kad 32 proc. tirtos populiacijos vaikystėje patyrė smurtą, stipriai susijusį su tėvų
psichikos sveikatos problemomis [26].
Keliuose tyrimuose pažymima, kad motinos depresija, nerimas, smurtas, kurį ji patyrė vaikystėje ar
šiuo metu patiria artimojoje aplinkoje, gali padidinti tikimybę vaikui patirti smurtą artimoje aplinkoje.

„VISUOMENĖ S S V EIK ATA”

Vis dėlto reikėtų neužmiršti, kad dėl tėvo psichikos
ligų, nors ir retai aptariamų moksliniuose tyrimuose, taip pat padidėja netinkamo elgesio su vaiku šeimoje tikimybė. Neigiamą įtaką daro ir tai, kad vaiko
tėvai negyvena kartu ar smurtauja vienas prieš kitą.
O’Donnell ir kolegų atliktas kohortinis 1990–2005 m.
Vakarų Australijoje gimusių vaikų tyrimas rodo, kad
tik 1 iš 10 vaikų, kurių motinos serga kokia nors psichikos liga, patiria smurtą. Tyrimuose nurodoma, kad
vienas iš svarbių veiksnių, kurie lemia tikimybę, kad
vaikas patirs smurtą, yra tėvų psichikos ligos sunkumas. Kitas – papildomos aplinkybės, kurios yra ne
mažiau svarbios nei tėvų psichikos sveikatos sutrikimai. Tokios aplinkybės apima patiriamą socialinę
izoliaciją ir paramos stoką auginant vaiką [27, 28].
Bassani ir kolegų Kanadoje atliktame tyrime, kuriame buvo tirta apie 570 000 jaunesnių nei 12 m.
amžiaus vaikų, pastebėta, kad dažniausiai pasitaikiusios tėvų psichikos ligos buvo priklausomybė nuo
psichotropinių medžiagų (11,4 proc.) ir alkoholio
(8,3 proc.). Autoriai taip pat nustatė, kad rizika patirti
psichologinę, emocinę ar seksualinę prievartą yra didesnė vaikams, gyvenantiems šeimose, kuriose bent
vienas iš tėvų serga psichikos liga [28].
Tarp psichikos ligomis sergančių tėvų vaikų dažniau pasitaiko bandymai nusižudyti, įvairių rūšių
nelaimingi atsitikimai ir įvairūs kūno sužalojimai
vaikystėje. Depresija sergančios motinos dėl ligos
negali skirti pakankamai dėmesio savo vaikams, todėl didėja tikimybė, kad jie susižalos. Taip pat reikia
turėti omenyje tai, kad dažnai pasitaikanti psichikos
liga yra alkoholio ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimas, o tai dažnai sukelia tėvų agresiją ir padidina
smurto artimoje aplinkoje tikimybę, todėl kelia grėsmę vaiko fizinei sveikatai [19, 22].
Atliktas 2,5 mln. 1978–2004 m. Švedijoje gimusių asmenų tyrimas taip pat parodė, kad grėsmė, jog
kūdikis mirs nuo staigios kūdikių mirties sindromo,
yra 2 kartus didesnė tada, kai bent vienas iš tėvų serga psichikos liga. Nustatyta, kad rizika yra dar didesnė, jei motina ar abu tėvai vartoja narkotikus ar yra
priklausomi nuo alkoholio [29].
Vaiko patiriamas stresas ir psichologinės
problemos
Sergančių tėvų vaikai patiria gėdos ir kaltės jausmus dėl tėvų ligos. Juos dažnai kamuoja nuolatinis
nerimas, jie jaučiasi izoliuoti ir negalintys pritapti prie savo bendraamžių. Nors tėvai kartais bando
slėpti savo psichikos sveikatos sutrikimus norėdami
apsaugoti vaikus, jie vis tiek susiduria su socialine

LIT ER AT ŪRO S A PŽ VA LGO S

izoliacija, liūdesiu ir traumuojančiais įvykiais. Tokiems vaikams tenka ieškoti pusiausvyros tarp savo
ir tėvų poreikių patenkinimo, slopinti šeimoje kylančias stresines situacijas [30–32].
Vaikai dažnai patiria psichosocialinių ir edukacinių problemų savo gyvenime. Viena iš to priežasčių gali būti poreikis rūpintis sergančiais tėvais ir tai
tampa viso gyvenimo įsipareigojimu. Tokiu atveju
sutrinka vaiko edukacijos procesas, susiduriama su
nerimu, vienatve ir tėvų psichikos ligos stigma [33].
Ligos paveiktose šeimose taip pat dažniau pasitaiko konfliktų, socioekonominių problemų. Jei
psichikos liga serga vienas iš tėvų, sergančiam asmeniui gali būti sunku dalyvauti šeimos gyvenime, jam
trūksta empatijos ir prisirišimo prie vaiko [34].
Vaikai yra linkę kaltinti save dėl tėvų ligos ir prisiimti
atsakomybę už tėvų gerovę [35]. Dam ir kolegų Farerų
salose atliktame kokybiniame tyrime teigiama, kad situacijose, kai vaikai nesulaukia aplinkinių pagalbos, jie
yra linkę prisiimti atsakomybę už namų priežiūrą, tapti
savo jaunesnių brolių ar seserų globėjais. Vaikai dažnai
bando apsaugoti savo tėvus ir padėti jiems, net jei iki
galo jų nesupranta [36]. Jiems trūksta informacijos apie
tėvų ligą, o tai trukdo suprasti jų elgesį ir simptomus,
todėl apsunkina ir taip įtemptus santykius [37].
Tėvų ligos sukeliamos kognityvinės ir psichikos
sveikatos problemos
Kahn ir kitų autorių atliktas 822 vaikų nuo 3 iki 12 m.
amžiaus tyrimas parodė, kad vaikai, kurių tėvai serga
psichikos ligomis, taip pat dažniau susiduria su psichikos sveikatos problemomis, būna sutrikęs jų emocinis,
kognityvinis ir socialinis vystymasis [38]. Abiejų tėvų
psichikos sveikata daro įtaką vaikų gerovei, nors tyrimai
rodo, kad motinos įtaka yra didesnė [39]. Daugelyje tyrimų nurodoma, kad abiejų tėvų psichikos sveikata daro
įtaką vaikų gerovei, tačiau dažnai pažymima, jog motinos
psichikos liga yra kiek svaresnė nei sergančio tėvo.
Socialinė izoliacija ir dažnai patiriamos neigiamos emocijos (liūdesys, baimė, pyktis) lemia didesnę
eksternalizacijos (agresyvaus ir nepaklusnaus elgesio) bei internalizacijos (nerimo ir depresijos) problemų atsiradimo riziką. Tokie vaikai taip pat patiria
daugiau sunkumų mokykloje ir užmegzdami artimus
socialinius santykius. Be to, nustatyta, kad jų didesnė
suicidinio elgesio rizika [40–42].
Psichikos ligos poveikis emocinei, psichikos ir
kognityvinei vaiko raidai dažnai lemia intelektinį
atsilikimą, lyginant su bendraamžiais, emocines ir
elgesio problemas, padidėjusią nusikalstamumo ir
suicidinio elgesio bei savižudybės riziką [43].
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Mensah ir Kiernan 4 781 šeimos kohortinis tyrimas
parodė, kad socialinis ir emocinis vystymasis, raštingumas, kalbos ir bendravimo raida gali būti atsilikusi
tų vaikų, kurių tėvai patiria didelį psichologinį stresą
ir kenčia dėl psichikos sveikatos sutrikimų [39].
Motinos depresija yra rimtas vaiko vystymosi sutrikimų atsiradimo rizikos veiksnys, nes motinos ir
vaiko ankstyvasis ryšys yra svarbi vaiko kognityvinio
brendimo dalis. Depresija, ypač chroniška, sergančių
motinų vaikų kognityviniai, kalbos, psichomotoriniai
gebėjimai nesiekia pagal amžių rekomenduotinos normos, o jų intelekto koeficientas yra maždaug 6,7 balo
žemesnis, palyginti su jų bendraamžiais, kurių motinos niekada nesirgo depresija. Intelekto koeficiento
sumažėjimas berniukams būdingesnis nei mergaitėms.
Tai gali būti paaiškinta tuo, kad berniukai prasčiau
prisitaiko prie motinos depresijos simptomų. Autoriai
svarsto kelias šio reiškinio priežastis: gali būti, kad
bendri genetiniai veiksniai lemia motinos depresiją ir
vaiko kognityvinius gebėjimus, nors laikomasi nuomonės, jog aplinkos sąlygos turi didžiausią įtaką vaiko
vystymuisi; motinos depresija gali skatinti netinkamą
vaikų auklėjimą ir elgesį su jais, o tai savo ruožtu neigiamai veikia kognityvinį vaiko vystymąsi [44]. Tikimybė, kad pogimdymine depresija sergančių motinų
16 m. amžiaus vaikų matematikos žinių patikrinimo
rezultatai bus prastesni nei jų bendraamžių buvo 2 kartus didesnė nei sveikų motinų vaikų [45].
Sanger ir kolegos teigia, kad yra didelė tikimybė,
jog vaikai, kurių motinos sirgo persistuojančia vidutinio sunkumo ar sunkia pogimdymine depresija, patirs
nepageidautinas motinos ligos pasekmes savo gyvenime. Tirtos moterys, kurios pranešė apie pogimdyminės depresijos simptomus praėjus 2 ir 8 mėnesiams
nuo gimdymo. Šios moterys depresija sirgo ir praėjus
11 metų nuo gimdymo. Mažiau nei 1 proc. iš jų vartojo
antidepresantus. Rizika, kad jų vaikai, būdami 3–4 m.
amžiaus, turės elgesio problemų, buvo 4 kartus didesnė nei jų bendraamžiams, kurių motinos nesirgo depresija. Tokių motinų vaikų depresijos rizika sulaukus
18 m. buvo 7 kartus didesnė [45].
Rasic ir kolegų Danijoje atlikta daugiau kaip
2,6 mln. vaikų ir jų biologinių tėvų apimanti tyrimų
metaanalizė parodė, kad ši rizika yra 32 proc. didesnė
[5]. Nesvarbu, kokia psichikos liga serga tėvai, padidėja rizika susirgti ne tik tėvų sergama liga, bet ir
kitais psichikos sutrikimais. Nėra svarbu ir tai, kaip
sunkiai serga tėvai ar kokie ligos simptomai jiems
pasireiškia. Tikimybė susirgti vaikui ypač padidėja,
jei psichikos sutrikimų turi abu jo tėvai [46, 47].
Vaikai, kuriuos augina depresija sergantys tėvai, dažnai patys serga depresija ir kitomis psichikos
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ligomis suaugę. Tokiu būdu liga ir jos pasekmės perduodamos iš kartos į kartą [48]. Vaikai, kurių bent vienas iš tėvų serga kokia nors psichikos liga, turi didesnę
riziką susirgti psichikos liga savo gyvenime [45].
Teikiama pagalba
Reupert ir kolegų Australijoje atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad sergančių tėvų vaikai dažnai negauna
reikiamo dėmesio ir jų gerovei neteikiamas prioritetas, todėl jiems pagalba sunkiai prieinama. Taip
pat nėra lengva rasti vietų, kuriose teikiama pagalba
jaunesniems nei 8 m. vaikams, nors jie yra imliausi
neigiamai tėvų ligos įtakai. Psichologinių ar elgesio
problemų turintys vaikai dažnai ignoruojami [49].
Handley ir kolegų tyrimo duomenimis, pagrindinė
problema, su kuria susiduria sergančių tėvų vaikai,
yra informacijos apie tėvų psichikos ligą stoka. Vaikų
informavimas, individuali ir grupinė psichoterapija
yra vaikams reikalingos pagalbos priemonės [50].
Nustatyta, kad mažiau nei 50 proc. psichikos ligomis sergančių žmonių šeimų gauna pakankamai
informacijos ir medicinos darbuotojų palaikymo.
Psichikos sveikatos apsaugos sistema dažnai nuvilia
sergančiųjų artimuosius, kurie nori įsitraukti į pagalbos sergančiajam procesą [51, 52]. Jie dažnai jaučiasi
nedalyvaujantys gydymo procese, ignoruojami gydančių gydytojų [53].
Siekiant užtikrinti sergančių tėvų vaikų gerovę,
rekomenduojama plėsti gydytojų psichiatrų edukaciją, kuri padėtų parengti gydytoją ir jo komandą priimti ne tik pacientui, bet ir jo vaikams ar globotiniams
geriausius sprendimus. „Psichikos ligomis sergančių
tėvų vaikai“ (angl. Children of Parents with a Mental Illness, COPMI) – tai Australijos organizacija,
kuri užsiima tokia veikla [54]. Kitų žmonių (senelių,
draugų, mokytojų, kaimynų) parama ir palaikymas
gali apsaugoti vaiką nuo žalingo tėvų ligos poveikio.
Tėvus gydančio psichiatro parama ir dėmesys vaikui
taip pat gali teikti didelę naudą [41]. Svarbu leisti vaikui lankyti savo tėvus psichiatrinio gydymo įstaigoje,
jei yra tokia galimybė. Tai teikia naudą ir vaikui, ir
psichikos liga sergantiems tėvams [33]. Pagalba kasdienėje veikloje (maisto gaminimas, apsipirkimas,
namų tvarkymas) suteikia psichikos liga sergančiam
asmeniui galimybę daugiau laiko ir jėgų skirti savo
vaikui, o tai naudinga visai šeimai [55].
Šiaurės Airijoje organizuojama iniciatyva „Pagalvok apie šeimos socialinio darbo vertinimą“
(angl. Think Family Social Work Assessment) siekiama užtikrinti geresnius socialinių darbuotojų darbo
su psichikos ligomis sergančiais tėvais ir jų vaikais
rezultatus, išsamesnį specifinių vaikų poreikių
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suvokimą ir jų patenkinimą. Ši iniciatyva buvo teigiamai įvertinta ne tik pačių socialinių darbuotojų,
bet ir psichikos ligos paveiktų šeimų [56].
Edukacinė programa „Šeima šeimai“ (angl. The
Family-to-Family Education Program) yra 12 savaičių
trukmės kursai, kuriuos organizuoja Nacionalinis psichikos ligų aljansas (angl. National Alliance on Mental Illness, NAMI) Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jų
metu teikiama psichologinė pagalba ir parama psichikos ligomis sergančių žmonių artimiesiems. Kursuose suteikiama reikalinga informacija, jų dalyviai gali
tarpusavyje dalytis savo patirtimi ir išgyvenimais. Palengvinti psichikos liga sergančiais asmenimis besirūpinančių artimųjų patiriamus sunkumus, suteikti emocinį
palaikymą, išmokyti svarbių savigalbos įgūdžių – tai
šios programos tikslai. Programoje dalyvavę asmenys
patiria mažiau neigiamų emocijų, jaučiasi stipresni, geriau geba spręsti kasdienio gyvenimo problemas [57].
Dixon ir kolegų tyrime nustatyta, kad tokia pagalba sumažina artimųjų patiriamą stresą ir nerimą,
edukuoja psichikos sveikatos tema, moko spręsti šeimoje kylančias problemas. Pozityvus kursų poveikis
išlieka ir praėjus kuriam laikui [58, 59].
Lietuvoje esantys psichikos sveikatos centrai
(PSC) teikia psichologines ir psichikos sveikatos
paslaugas vaikams ir paaugliams. PSC komandose
dirba suaugusiųjų ir vaikų psichikos sveikatos specialistai, psichologai, psichoterapeutai ir socialiniai
darbuotojai, kurie gali suteikti visokeriopą pagalbą
vaikui ir jo tėvams [60].
Didžiausios problemos, su kuriomis susiduria psichikos ligomis sergančių tėvų vaikams pagalbą teikiantys centai Lietuvoje, yra finansavimo, ilgalaikės
pagalbos, specializuotų programų stoka. Pagalba taip
pat dažnai neprieinama kaimo vietovėse gyvenantiems ir nepasiturintiems asmenims [61].
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Summary

Purpose. To collect and review the literature on the
impact of parental mental illness on the child‘s health and
psychosocial development, as well as the experience of
foreign countries in providing assistance in this field.
Methods. The search for scientific literature was
performed using the databases ScienceDirect and Pubmed,
and the specialized information search system Google
Scholar. Combinations of the following keywords were
used: parent, mental illness, children, health. 59 articles
met the selection criteria, and the International Register of
Mental Illness DSM-5 was added to the list of literature to
be analyzed.
Results. Parental mental illnesses have a negative
impact on children’s physical, mental and emotional
health. Affected hildren are more likely to suffer from
infectious diseases, physical injuries, and allergies. In
addition, the children whose parents have a psychiatric
disorder have been found to have a higher mortality

rate. Children are adversely affected by inappropriate
environmental conditions (poor financial situation,
stigma of parental disorders, psychological and physical
violence in the immediate environment). Children lack
information about their parents‘ illness and often do not
have access to proffesional help, therefore, it is important
to use and implement the best practices of foreign
countries in this field.
Keywords: parents, mental illness, children, health.
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