
 
GALIMOS PAGALBOS, ESANT PIN 
 
Žemiau lentelėje pateikiamas demonstracinis terapijos  kursas( 2-6 mėnesiai ir ilgiau), sudarytas iš trijų 
etapų:  
1. Motyvacijos stiprinimo etapas (1 savaitė),  
2. Aktyvios terapijos etapas (4-8 savaitės, konsultacijos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę), 
3. Palaikomojo gydymo etapas (4-12 savaičių, ne rečiau kaip 1 kartą per dvi savaites). 

 

Galimos pagalbos, esant PIN, kurso, remiantis KET, plano metmenys  

1. Motyvacijos stiprinimo etapas. Jį sudaro pradinė konsultacija su pacientu bei (esant galimybei) jo artimaisiais. 
Pirmosios konsultacijos tikslai yra: informacijos surinkimas, diagnozės nustatymas, terapijos plano sudarymas.  

 
Pirminės konsultacijos metu svarbu:  

• Svarbu išsiaiškinti, kas paskatino ateiti į terapiją, nes tai padeda numatyti kliento motyvaciją ir susidaryti 
pradinę nuomonę apie kliento aplinką (santykius šeimoje).  

• Pradinis ligos ir gyvenimo objektyvios ir subjektyvios anamnezės surinkimas. 
• Paties kliento savo problemos vertinimas.  
• Paties kliento mintys apie terapiją. 
• Kliento mintys apie galimus terapijos rezultatus. 
• Vertinant kliento skundus jau galima identifikuoti kliento disfunkcinius įsitikinimus (pvz., gali būti kliento 

išsireiškimai pvz.: „mano silpnavališkumas“, „mano nesėkmingas gyvenimas“).  
• Svarbu naudoti motyvuojančio pokalbio principus ir metodikas. 

 
2. Aktyvios terapijos etapas. Prasideda po psichoterapinio kontrakto sudarymo.  
Tikslai:  

• Paciento adekvataus suvokimo apie savo sutrikimą formavimas.   
• Probleminio elgesio suvokimas, jo ryšys su disfunkciniais įsitikinimais, emocine būsena.  
• Savikontrolės įgūdžių mokymasis, efektyvių įveikos strategijų, kovojant su 

impulsyvumu/azartu/įpročiais  mokymasis, jų išbandymas praktikoje. 
• Probleminių šeimos/artimųjų santykių koregavimas, pagalba kuriant adekvačią kliento sveikimui atmosferą 

kliento aplinkoje.  
• Darbas su artimaisiais, artimųjų supažindinimas su probleminiu elgesiu, jo įveikos būdais bei jų palaikymas.  

Metodikos: 
• Įsisąmoninimo metodikų naudojimas 
• Motyvuojančio pokalbio principų naudojimas  
• Savo priklausomybės istorijos rašymas 
• „Dienoraščio“ pildymas fiksuojant su PIN susijusį elgesį, kokiu būdu buvo elgtasi, kiek laiko praleista internete. 

Automatinių minčių lapo pildymas padeda išsiaiškinti tipines situacijas, provokuojančias patologinį ar neadaptyvų 
(negebantį prisitaikyti) kliento elgesį, jų individualią reikšmę pacientui.   
Psichoterapijos metu identifikuojamos disfunkcinės automatinės mintys ir įsitikinimai yra modifikuojami. Tam 
naudojami „Sokrato klausimai“, minčių registravimo blankai, įrodymų patvirtinimas – „už ir prieš“ technika (pateikta 
minčių registravimo lape), alternatyvų paieška, kognityvinių klaidų stebėjimas.  
Kitos intervencijos / metodikos:  
Desensitizacija vaizduotėje ir in vivo. Ekspozicijos vaizduotėje ar realiose situacijose su vis stiprėjančiais trigeriais.  



Sensibilizavimas vaizduotėje. „Užtvindymas“ negatyviom pasekmėm išliekant destruktyviam elgesiui. Kiekvieną kartą 
kilus minčiai apie PIN, klientui siūloma įsivaizduoti galimas baisiausias to pasekmes.   
Emocijų reguliavimas naudojant relaksacines technikas, mindfulness, saviįtaigą. 
Elgesio technikos: „elgesio repeticijos“, vaidmenų žaidimai (pvz.: tvirtabūdiškas pasakymas „ne“ atitinkamose 
situacijose.), įveikos kortelės, dėmesio atitraukimo technikos.  

 
3. Palaikomojo gydymo etapas. Sesijos 1-2 kartus per mėnesį. 
Šiame etape klientas skatinamas brandžiai įsisąmoninti savo mąstymo-jautimosi-elgesio algoritmą, atlikti situacinę 
analizę ir naudotis atkryčio prevencinėmis priemonėmis.   
Nuo automatinių minčių analizės pereinama prie suvokimo apie savo kognityvines schemas ir strategijas. Siekiama kuo 
stabilesnio elgesio pokyčio (remisijos). Klientui padedama pritaikyti savo gyvenimą prie PIN atsisakymo.  
Klientas mokomas savistabos, emocijų perdirbimo (įsisąmoninimo, priėmimo ir keitimo).  
Klientas mokosi naujų elgesio būdų, ieško adaptyvių įveikos strategijų ir jas tobulina. Taip šiame etape kaupiama 
teigiama patirtis, atsisakant PIN tose situacijose, kuriose anksčiau PIN patirdavo.   

 

Edukacinė medžiaga asmenims, pasižymintiems PIN, padedanti siekti sveikimo  

Svarbiausi patarimai, siekiant gyventi be PIN  
Pergalės ateina pasiruošusiems, todėl verta žinoti, kad:   

• Deja, daugelis psichikos sutrikimų pasižymi atkryčio tikimybe, tačiau, laimei, jo riziką galima stipriai sumažinti, 
o į atkrytį tinkamai reaguojant – susitvarkyti 

• KET ir su ja susijusios metodikos yra labai veiksmingos, tik reikia pasinaudoti jų galimybėmis. Šias žinias ir 
įgūdžius galima naudoti dviem būdais: 

o Sumažinti ar pašalinti simptomus 
o Labai svarbu yra žinoti, kokie požymiai rodo, kad galimai vystosi atkrytis ir kaip reaguoti juos 

pastebėjus. 
o Verta iš anksto įvertinti, kokie gyvenimo realijų pokyčiai gali skatinti atkrytį ir jiems pasiruošti. 

• Bendradarbiaukime su specialistais, naudokimės jų nurodymais ne tik vartodami medikamentinį gydymą, bet 
ir keisdami gydymą ar psichologines savo reakcijas.  

 

Atkryčio prevencijos planas  

Mano artimieji tikslai yra .......................................................................... 

Mano tolimesni tikslai yra  .......................................................................... 

Pokyčių noriu todėl, kad  .......................................................................... 

Mane motyvuoja  .......................................................................... 

Iššūkiai su kuriais galiu susidurti .......................................................................... 

Požymiai, kurie gali rodyti aukštą atkryčio riziką .......................................................................... 

Aš jau moku (tvarkymosi su iššūkiais būdai) .......................................................................... 

Kokių priemonių imsiuosi, kad išvengčiau atkryčio .......................................................................... 

Mano pasirūpinimo savimi būdai yra  .......................................................................... 

Žmonės, kurie man gali padėti .......................................................................... 

Pirmas dalykas ką padarysiu iškilus problemai .......................................................................... 

Esu dėkinga(s) už .......................................................................... 
 

 
     



 

Probleminio elgesio įveikos įgūdžiai (informacija vartotojams) 
Socialinis palaikymas 
Priklausomybės atveju labai svarbu turėti žmogų, kuriuo galima pasikliauti. Žinojimas, kad palaiko draugai, šeima ar 
kiti grupės nariai, sustiprina ryžtą pasikeisti. 
Kasdieninis socialinis palaikymas 
Tai reiškia daugiau, nei ištikus krizei galėti kažkam paskambinti. Žmonės, turintys tvirtus socialinius santykius, yra 
atsparesni susidūrę su gyvenimo kliūtimis ir labiau linkę įveikti priklausomybę. Pasistenkite stiprinti savo santykius, 
lankyti palaikymo grupes, kurti naujas draugystes.  
Socialinis palaikymas krizės metu 
Ištikus krizei, svarbu turėti asmenį, kuriuo galite pasikliauti, žmogų, kuriam galite paskambinti, kuris padės išsiaiškinti 
situaciją. Sudarykite sąrašą žmonių, su kuriais galite susisiekti tokioms situacijoms nutikus, pasižymėkite kaip galite 
juos pasiekti. 
Veiklos nukreipimas 
Potraukis problemiškai elgtis gali augti, atslūgti ir dar daugiau augti. Troškimo viduryje gali pasirodyti, kad nėra 
galimybės atsisakyti, belieka tik pradėti PIN. Bet tada, jei mes pasipriešiname, potraukis pradeda blėsti. Galų gale jis 
išnyksta. Dauguma potraukių baigiasi per valandą nuo jo pradžios. 
Idėjos, kaip nukreipti potraukį vartoti į pageidaujamą elgesį: 

• eiti pasivaikščioti 
• pažiūrėti įtraukiantį filmą 
• tvarkytis kieme 
• žaisti žaidimą 
• groti instrumentu 
• eiti į žygį gamtoje bet kokiu oru  
• paskaityti knygą 
• papraktikuoti hobį 
• piešti ar spalvinti 
• važinėti dviračiu 
• paskambinti draugui 
• pafotografuoti 

• parašyti dienoraščio puslapį ar kelis 
• pakilnoti svorius 
• pažaisti su augintiniu 
• pasiklausyti muzikos 
• valyti namus 
• virti arba kepti mėgstamą patiekalą  
• ilgai pasimaudyti vonioje 
• nueiti į baseiną 
• pertvarkyti kambarį 
• intensyviai pasportuoti 
• eiti pabėgioti 
• padirbėti labai svarbų, įtraukiantį darbą  

 
Naujų įpročių kūrimas 
Įveikti priklausomybes reikia daug laiko. Galvojimas apie probleminį elgesį gali užimti didžiąją dienos dalį. Kai 
probleminis elgesys įveikiamas, atsiranda daugiau laisvo laiko. Jeigu naujai atrastas laikas nebus užpildytas sveika 
veikla, kils pavojus grįžti prie senų įpročių. 
Naujų įpročių kūrimas skiriasi nuo veiklos nukreipimo, nes dėmesys sutelkiamas į ilgalaikius ar nuolatinius gyvenimo 
pokyčius. Tai ne tik potraukio atsikratymas – tai geresnio savo gyvenimo kūrimas. 

• Puoselėkite naujus santykius. 
• Prisijunkite prie vietinės sporto komandos. 
• Dalyvaukite vietiniuose susitikimuose pomėgiams praktikuoti. 
• Įsitraukite į savo bendruomenės veiklą savanoriaudami. 
• Ugdykite naujus profesinius įgūdžius 

Grįžkite prie studijų ar tęskite jus dominančią veiklą.  
• Dirbkite svarbų jums darbą visą darbo dieną arba ieškokite naujos, jums patinkančios karjeros. 
• Kurkite naujus įgūdžius ir praktikuokite jau turimus jums padedančius įgūdžius. 

Sutelkite dėmesį į esamus santykius 



• Sukurkite bendravimo su draugais ir šeima rutiną. Pavyzdžiui, sekmadienį vakarieniaukite su šeima, o vakarais 
pasivaikščiokite su draugais. 

• Imkitės iniciatyvos – nelaukite, kol kiti su jumis susisieks. 
• Priimkite kiekvieną kvietimą susitikti, kuris nekelia atkryčio rizikos.  

 

 

Atkryčio prevencija (informacija asmenims, pasižymintiems PIN) 
Trigerių/pavojingų situacijų vengimas 
Nelaukite, kol atsidursite blogoje situacijoje, kad išsiaiškintumėte, kaip jos išvengti. Saugokitės tokių situacijų. 
Sudarykite sąrašą žmonių, vietų ir dalykų, kurie gali sukelti atkrytį, ir sugalvokite planą, kaip jų išvengti ateityje. Kartais 
tai labai paprastos priemonės, pvz., grįžti iš darbo namo kitu maršrutu namo. Kartais gali tekti kardinaliai pakeisti 
gyvenimo būdą. 
Sveikas gyvenimo būdas 
Sveikas gyvenimo būdas padarys jus atsparesnius susidūrus su kliūtimis. Daugelis nesveikų įpročių, tokių kaip 
nepakankamas miegas ir mankšta, yra glaudžiai susiję su daugeliu psichikos ligų formų. Sutelkite dėmesį į rutiną, kuri 
padeda kurti sveikos gyvensenos įgūdžius: 

• Miegas 
• Mankšta 
• Medicininių reikalavimų laikymasis (pvz., vaistų vartojimas taip, kaip nurodyta ir apsilankymas palaikymo 

grupės susitikimuose) 
• Sveika mityba 

Emocijų valdymas / Atsipalaidavimas 
Daugelis probleminių elgesių tarsi „padeda“ išvengti nemalonių emocijų, tokių kaip stresas, nerimas ir pyktis. 
Atsisakius jų, gali tekti iš naujo išmokti valdyti savo emocijas. Jei neišmoksite atsipalaiduoti, įtampa didės ir didės, kol 
sukels atkrytį. Reguliariai praktikuodami tam tikrus metodus, galėsite sveikai valdyti emocijas. 
Gilus kvėpavimas 
Gilus kvėpavimas yra paprastas emocijų valdymo būdas. Atsisėskite patogiai ir vieną ranką padėkite ant pilvo. 
Įkvėpkite giliai, kad jūsų ranka pradėtų kilti ir kristi. Įsivaizduokite, kad bandote pilnai užpildyti oru savo plaučius. 
Kiekvieno įkvėpimo metu nustatykite įkvėpimo (4 s), pauzės (4 s) ir iškvėpimo (6 s) laiką. Treniruotės trukmė yra nuo 3 
iki 5 minučių.  
Dienoraščio rašymas 
Rašymas apie asmeninę patirtį padeda smegenims apdoroti informaciją ir suskirstyti ją į atskiras, valdomas dalis. 
Dienoraščio rašymas pagerina psichinę savijautą ir mažina nemalonias emocijas. Rašydami dienoraštį, būtinai 
apibūdinkite savo jausmus kartu su savo patirties faktais. 
Nedvejodami rašykite dienoraštį, o jeigu rašyti sekasi sunkiau, išbandykite šiuos patarimus: 

• Dienos žurnalas: kasdien užsirašykite kelias pastabas apie tai, kaip praėjo ta diena. Rašykite viską, kas ateina į 
galvą. 

• Laiškas: parašykite kam nors laišką. Nepamirškite apibūdinti savo jausmų. Šį laišką visai nebūtina išsiųsti! 
• Dėkingumas: apibūdinkite tris gerus dalykus, kurie šiandien nutiko, kad ir kokie nereikšmingi jie atrodytų. 

Vaizduotė 
Smegenys turi galią paversti mintis tikromis emocijomis ir fiziniu atsaku. Pavyzdžiui, pagalvojus apie mėgstamą maistą, 
pradeda kauptis seilės, o laimingas prisiminimas sukelia šypseną ar juoką.  
Pagalvokite apie vietą ar situaciją, kuri padeda atsipalaiduoti. Tai gali būti prisiminimas ar fantazija. Galbūt gulite 
saulėtame paplūdimyje ar sėdite vienas kalno viršūnėje arba vakarieniaujate su artimais draugais. Tada įsivaizduokite 



šią sceną per kiekvieną savo jutimą. Negalvokite apie kiekvieną smulkmeną ir judėkite toliau – tikrai įsivaizduokite jas. 
Ką tu matote? Kokius garsus girdite? Ką jaučiate? Kokie kvapai aplink jus? 
Kai tik atsiranda staigus poreikis atsipalaiduoti, pasitelkite vaizduotės techniką bent 5 minutes.  

 


