AKTUALIJOS

Staþuotë ligoninëje,
kurioje prasidëjo
neuroleptikø era
Giedrius Gerulskis
Respublikinë Vilniaus psichiatrijos ligoninë
Ðiø metø spalio pabaigoje Respublikinë Vilniaus psichiatrijos ligoninë man
suteikë galimybæ tris savaites staþuoti
Paryþiaus Ðv. Onos ligoninëje (Centre
hospitalier Sainte-Anne). Staþuotës tikslas buvo pagilinti þinias transkranijinës
magnetinës stimuliacijos (TMS) srityje,
ágauti daugiau patirties taikant ðá metodà
klinikiniu, praktiniu bei techniniu
poþiûriu.

1. Ðv. Onos ligoninë
Ðv. Onos ligoninë  tai aukðtos reputacijos Prancûzijos ligoninë, garsi savo
istorija ir plaèia veikla. Ligoninëje yra
didþiulis neurologijos ir neurochirurgijos
centras, kuriame teikiamos moderniausios neurologijos ir neurochirurgijos paslaugos. Ligoninës istorija prasideda
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1650 m.  bûtent tais metais Prancûzijos karaliaus Liudviko XIV motina
karalienë Ana Austrietë (Anne dAutriche) ásakë pastatyti Paryþiuje ligoninæ
ir pavadino jà Ðv. Onos garbei. Pradþioje
èia buvo izoliuojami maru sergantys ligoniai. Pasibaigus maro epidemijai buvo
nuspræsta ligoninæ paversti fermà  á jà
buvo siunèiami dirbti tuometinës
visuomenës atmatos: asocialûs asmenys,
prostitutës, sergantieji sifiliu, psichikos
ligoniai. Tuo metu pastarieji buvo izo^
liuojami gretimoje Bisetro (Bicetre)
ligoninëje. Po Prancûzijos revoliucijos
(1789-1794) tobulëjo mokslas, daugiau
dëmesio atkreipta ir á psichikos ligas.
1838 m. buvo iðleistas ástatymas kurti
Prancûzijos departamentuose pamiðëliø
prieglaudas. 1863 m. Napoleonas III
ásakë perstatyti tuometinius prieglaudos
pastatus, ir juose buvo ákurta psichiatrijos ligoninë. Senos prefektas baronas
Hausmanas, imperatoriui ásakius, perstatë Paryþiø  pavertë já miestu su plaèiomis alëjomis ir aikðtëmis, taip pat suprojektavo didingus ligoninës pastatus.
Istoriðkai ði ligoninë psichiatrijoje garsi
tuo, kad bûtent joje ir prasidëjo neuroleptikø era  èia 1952 m. pirmà kartà
iðbandytas chlorpromazinas. Lygiagreèiai ligoninëje vystantis neurochirurgijai,
1947 m. buvo atrastas stereotaksinës
neurochirurgijos principas, iki ðiol plaèiai taikomas neurochirurgijoje. Anksèiau èia buvo atliekamos ir lobotomijos
operacijos psichikos ligoniams. Su neurochirurgø pagalba rezistentiðkiems gydymui psichiatrijos pacientams èia taiko-
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mi ir giluminës smegenø stimuliacijos
gydymo metodai, todël á ligoninæ siunèiami sunkiausi pacientai ne tik ið ligoninës aptarnaujamos zonos, bet ir ið kitø
Prancûzijos departamentø.
Ligoninë yra pietinio Paryþiaus 14ajame rajone, jos teritorija didþiulë,
uþima 60 ha plotà. Èia iðsibarstæ senoviniai ir modernûs pastatai, plyti graþûs
parkai. Ligoninëje yra 7 suaugusiøjø
psichiatrijos sektoriai, 2 vaikø ir paaugliø
sektoriai. Nuo praëjusio amþiaus 7-ojo
deðimtmeèio visi psichiatrijos skyriai
Prancûzijoje yra miðrûs. Pasak vietos
psichiatrø, tokiuose skyriuose þymiai
sumaþëjo agresyviø pacientø, taèiau
neiðvengiama nepageidaujamø nëðtumø,
nors skyriuose dirba gausus ir kvalifikuotas slaugos personalas.
Psichiatrijos sektoriai pagal teritoriná
padalijimà aptarnauja pietinæ Paryþiaus
dalá. Yra universitetinis sektorius, kuriam vadovauja profesorius Jean Pierre
Olie. Skyrius aptarnauja vienà Paryþiaus
rajonà, taip pat á já siunèiami pacientai,
kuriems reikalingi konsiliumai diagnozei
patikslinti. Skyriuje taip pat organizuojami tobulinimosi kursai gydytojams, yra
rezidentûros bazë, mokymo bazë 5-tojo
Paryþiaus universiteto medicinos ir psichologijos studentams; yra priklausomybës ligø sektorius, specializuotas sektorius pacientams su valgymo sutrikimais,
depresijomis ir saviþudiðkais ketinimais.
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Yra keli dienos stacionarai, regioninis ambulatorinis
skyrius  panaðus á mûsø psichikos sveikatos centrus, ten
vadinamas medicinos ir psichologiniu centru.
Psichiatrijos sektoriai dideli, ásikûræ atskiruose trijø
arba keturiø aukðtø pastatuose. Sektoriuose yra specializuoti stacionariniai skyriai po 50-60 lovø, kriziø intervencijos skyrius, po atskirà dienos stacionarà, psichoterapijos skyrius. Kiekvienas sektorius turi po keletà vietø
socialinio bûsto programoje, á jas po stacionarinio gydymo gali bûti siunèiami pacientai siekiant gerinti jø savarankiðkumà, psichosocialinius ágûdþius. Ði programa gali
trukti nuo keliø mënesiø iki keliø metø.
Staþavau klinikinës neurofiziologijos skyriuje. Skyrius
nedidelis, panaðus á Respublikinës Vilniaus psichiatrijos
ligoninës (RVPL) Elektrofiziologiniø tyrimø skyriø. Èia
uþraðomos EEG, atliekami sukeltøjø potencialø tyrimai,
yra ir epileptologijos centras. Skyriuje taip pat atliekama
TMS. Procedûrà atlieka gydytojai neurologai-neurofiziologai ir jiems pavaldûs medicinos biologai. Pacientus
transkranijinei stimuliacijai atsiunèia ligoninës psichiatrijos sektoriai, taip pat ambulatoriniai centrai. Atliekamos ir palaikomosios TMS procedûros ambulatoriniams
pacientams, kuriems po sëkmingo gydymo TMS ávyksta
atkrytis.
Turëjau progà dalyvauti bendrojoje vizitacijoje universitetinio sektoriaus uþdarame poskyryje, kuriame ligoniai gydomi prievarta. Skyrius miðrus, 19-os lovø. Ádomu tai, kad guldant pacientà priverstinai Prancûzijoje
nereikia kreiptis á teismà. Reikalingas tik ligonio artimojo ar policijos raðtas ir galiausiai  paraðas priëmimo skyriaus gydytojo, kuris ávertina, ar tokia hospitalizacija yra
pagrásta. Pietø Prancûzijos Provanso regione priverstinæ
hospitalizacijà nustato merijos. Uþdarame skyriuje gydomi pacientai su ávairiausia psichikos patologija, daugiausia  psichozëmis. Pagerëjus psichikos bûklei pacientai perkeliami á kitame aukðte esantá atvirà skyriø. Gydymo stacionare trukmë nëra apribota terminais  vidutiniðkai pacientai gydosi apie 6-9 mën., o kartais ir apie
metus, áskaitant gydymà dienos stacionare ir dalyvavimà
socialinio bûsto programoje. Vëliau pacientø gydymu
aktyviai rûpinasi ambulatoriniai psichiatrijos centrai,
kuriuose gerai iðvystyta socialinë pagalba. Centrø funkcijos  uþtikrinti, kad pacientai nenutrauktø palaikomojo
gydymo, juose taikomos ávairios psichosocialinës reabilitacijos programos siekiant, kiek ámanoma, pagerinti pacientø socialinæ readaptacijà ir funkcionavimà.
Kalbant apie vaistus, psichoziniai pacientai Ðv. Onos
ligoninëje gydomi daugiausia atipiniais neuroleptikais.
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Klasikiniai neuroleptikai skiriami tik
iðskirtiniais atvejais, ir tai tik keli (psichomotrinio susijaudinimo atveju naudojamas chlorpromazinas ar haloperidolis). Kad valstybë turtinga (Prancûzija
skiria sveikatos apsaugai 10,6 proc. nuo
BVP ir pagal tai yra treèia valstybë Europos Sàjungoje po Ðvedijos ir Olandijos, tuo tarpu Lietuva skiria vos 5,2 proc.
ir yra treèia valstybë ES nuo galo  2005
m. duomenys) galima ásitikinti ir tuo, kad
80 proc. psichoziniø pacientø palaikomajam gydymui gauna Rispolept Consta. Ádomu tai, kad Prancûzijoje kvetiapinas nenaudojamas, nes nebuvo registruotas.
2. Kaip pasikeitë TMS taikymas
RVPL po staþuotës Prancûzijoje
Staþuotë man buvo naudinga tuo, kad
ágautà patirtá jau pradëjau diegti RVPL,
taikydamas TMS psichikos pacientams
gydyti. Paryþiuje buvau labai maloniai
priimtas, man buvo suteiktos sàlygos
dalyvauti TMS procedûrose ir paèiam jas
taikyti, pagilinti praktinius ágûdþius,
gilintis á klinikinius ðio gydymo metodo
ypatumus. Buvo sudarytos sàlygos
Paryþiaus regione susitikti su keletu psichiatrø, kurie yra geri TMS specialistai.
Ið jø gavau daug naudingos aktualios
informacijos, literatûros ðaltiniø nuorodø. Parveþiau efektyviø TMS gydymo
protokolø, kurie taikomi Ðv. Onos ligoninëje. Juos ádiegëme mûsø ligoninëje.
TMS mûsø ligoninëje pradëta taikyti 2009 m. balandþio mën. Tai saugus,
neinvazinis metodas, efektyvus gydant
rezistentiðkus afektinius sutrikimus ir
klausos haliucinacijas sergant ðizofrenija. Pagal ðias indikacijas TMS RVPL
buvo taikytas apie 10 pacientø, todël apie
gydymo efektyvumà kalbëti dar anksti.
Prieð gydant TMS pacientà bûtina
paruoðti. Kad bûtø iðvengta galimø komplikacijø, atliekami kraujo, ðlapimo tyrimai, konsultuoja okulistas, stomatologas, terapeutas.
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Pritaikant mano
patirtá, ágytà staþuotës
Prancûzijoje metu,
mûsø ligoninëje jau
pakoreguotas TMS
taikymo reglamentas.
Á já papildomai átraukëme EEG tyrimà
ruoðiant pacientà
TMS procedûrai (kad
bûtø paðalinta epilepsijos priepuoliø
rizika); iðplëtëme
TMS indikacijø sàraðà. Po staþuotës
TMS
pradëjome
taikyti ne tik rezistentiðkø depresijos,
manijos sindromø, klausos haliucinacijø
sergant paranoidine ðizofrenija gydymui,
bet ir negatyviø ðizofrenijos simptomø,
taip pat rezistentiðko obsesinio-kompulsinio sindromo, skausminio sindromo gydymui.
Ðiuo metu nagrinëjama galimybë
ádiegti palaikomosios TMS procedûros
reglamentà, panaðø kaip palaikomosios
elektroimpulsinës terapijos (EIT), nes po
efektyvaus gydymo TMS, kaip ir gydant
EIT, neiðvengiama ligos atkryèiø. Kaip
teko matyti Prancûzijoje, pacientams,
kuriems po sëkmingo gydymo TMS
ávyksta atkrytis, taikoma palaikomoji
TMS. 6 mën. kas mënesá atliekamos 3-5
TMS procedûros ir pasiekiama stabili
ligos remisija. Taigi ir mûsø ligoninëje
ketiname sukurti sàlygas priimti ambulatorinius pacientus palaikomajai TMS.
Daþnai mûsø praktikoje kyla
klausimas, kà rinktis gydant rezistentiðkus sindromus: EIT ar TMS.
Remiantis literatûroje pateiktais
klinikiniais tyrimais, gydant rezistentiðkas depresijas be psichozës
simptomø nustatyta, kad TMS yra lygiai
taip pat veiksminga kaip ir EIT. Gydymo
efektyvumas yra maþdaug 60 proc. visø
pacientø. Taip pat TMS, kaip ir EIT, turi
panaðø terapiná efektà gydant
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rezistentiðkas klausos haliucinacijas
pacientams, sergantiems ðizofrenija.
TMS pranaðumas prieð EIT yra tas,
kad TMS praktiðkai nesukelia ðalutiniø
reiðkiniø, procedûrai nereikalinga
narkozë, tuo tarpu EIT gana daþnai
sukelia kognityvinius sutrikimus, pati
procedûra sudëtingesnë, reikalinga
bendroji nejautra, pacientai ir jø artimieji
procedûrà daþnai suvokia kaip
grësmingà, neretai nuo jos atsisako. TMS
pacientams procedûra atrodo visiðkai
nebaisi ir yra gerai toleruojama.
Remiantis naujausia literatûra ir
staþuotëje ágyta patirtimi, ávertinant
TMS ir EIT naudà bei rizikà gydant
rezistentiðkas depresines bûsenas be
psichozës simptomø ir rezistentiðkas
klausos haliucinacijas sergant
ðizofrenija, pirmiausia turi bûti pasirenkama TMS, o ne EIT. Taigi norëèiau,
mieli kolegos, paraginti jus aktyviau
siøsti tokius pacientus tranksranijinei
magnetinei stimuliacijai. Tuo tarpu EIT
yra þymiai efektyvesnë uþ TMS gydant
rezistentiðkas depresijas, kai yra
psichozës simptomø, gydant rezistentiðkà kliedesinæ simptomatikà, todël
ðiuo atveju reikëtø rinktis EIT.

