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Pasaulinė sveikatos asamblėja 
PSO 

PREVENTING SUICIDE 

A global imperative 

Savižudybių prevencija yra neatskiriama 
PSO veiksmų plano dalis, siekiant iki 2020 
m sumažinti 10% savižudybių rodiklį 
šalyse. 



• Nėra vieno paaiškinimo, kodėl žmonės miršta 
dėl savižudybės. Tačiau daugelis savižudybių 
įvyksta impulsyviai ir lengva prieiga prie 
savižudybės priemonių - pavyzdžiui, vaistai 
arba šaunamieji  ginklai ir kita-  nulemia 
žmogui gyventi ar mirti. 



• Socialiniai, psichologiniai, kultūriniai ir kiti 
veiksniai įtakoja asmens  su savižudybe 
siejamą elgesį, kuris priskiriamas prie psichikos 
sutrikimų   ir dažnai reiškia, kad daugelis 
žmonių mano, kad negali kreiptis/gauti 
pagalbos. 



• Tyrimai parodė, jog daugeliu atveju galima 
buvo išvengti mirčių, bet savižudybių 
prevencija dažniausiai nėra politinis ir 
vyriausybinis prioritetas. 

• Savižudybės prevencija –visuomenės sveikatos 
dalis. 



S. Prevencija globalus prioritetas 

• Tai konsultacinis procesas ir 
remiantis sistemingai renkamais duomenimis 
ir įrodymais, kartu pasinaudojant partneriais ir 
suinteresuotosiomis šalimis. 



Rizikos veiksniai, susiję su sveikatos 
priežiūros sistema ir visuomene. 

 

•   lengvai prieinamos priemonės savižudybei; 

• netinkami žiniasklaidos pranešimai, padidina  
savižudybių riziką; 

• nusiteikimas prieš žmones, kurie siekia 
pagalbos dėl savižudiško elgesio, arba 
psichikos sveikatos ir piktnaudžiavimo 
narkotinėmis medžiagomis problemų. 



Rizika, susijusi su bendruomene ir 
santykiais joje 

 

•  apima  įtempius kultūrų santykius (pvz. tarp 
čiabuvių arba perkeltieji asmenys), 
diskriminacija, izoliacija,  smurtas . 



Rizikos veiksniai individualiu lygiu 

•  apima ankstesnius savižudybių bandymus, 
psichikos sutrikimus, alkoholio vartojimą 
žalingais kiekiais, finansinis praradimas, lėtinis 
skausmas ir šeimos istorija savižudybę. 

 



• Savižudybių tema yra tabu. Didėja savižudybių 
rodikliai, bet nemažėja tylos. Vyrauja 
psichiatrizacijos nuostata – nusižudyti gali tik 
psichiškai nesveiki žmonės, todėl savižudybės 
yra tik psichiatrijos reikalas. 



• Lietuvos politikai dažniau dažniau mano, kad 
savižudybių sumažės gerėjant ekonominei 
situacijai ir mažiau tiki specifinės pagalbos 
suicidinės rizikos asmenims svarba 



• Trijų rūšių strategijos, skirtos kovoti su rizikos 
veiksniais . 
"Universal" prevencijos strategijas, kurios yra 
skirtos paveikti visą populiaciją, gali būti 
siekiama padidinti galimybes naudotis 
sveikatos paslaugomis, skatinti psichinę 
sveikatą, sumažinti kenksmingų alkoholio 
vartojimas, apriboti prieigą prie savižudybės 
priemonių arba skatinti atsakingus 
žiniasklaidos pranešimus. 



. 

• "Selektyvios" prevencijos strategijos skirtos 
tikslinėms pažeidžiamoms grupėms, 
pavyzdžiui asmenims, kurie patyrė traumą, 
nukentėjusiems nuo konflikto ar nelaimės, 
pabėgėliai ir migrantai, ir asmenys, praradę 
artimuosius dėl  savižudybės. 

•  Pagalbos linijos. 



“Indicated" strategija 

• nukreiptos į konkrečius pažeidžiamus asmenis su 
bendruomenės parama. 

• Sveikatos priežiūros įstaigos, švietimo ir 
mokymo sveikatos priežiūros darbuotojų 
kompetencijos tobulinimas ( identifikavimas , psichikos 
ir medžiagų vartojimo sutrikimų valdymas). 

• Prevencija taip pat gali būti stiprinama skatinant 
apsauginius veiksnius ( stiprūs asmeniniai santykiai, 
asmeninio tikėjimo sistema ir teigiamų sprendimų 
strategijos). 

 



• Savipagalbos grupės   
(įsteigtos daugelyje vietų ir savanoriai 
apmokyti padėti  internetu ir telefonu ) 



• Savižudybių tyrėjas iš Kanados Antoonas 
Leenaarsas sukūrė daugiadimensinį 
savižudybės modelį, apimantį ir 
intrapsichinius, ir tarpasmeninius savižudybės 
aspektus. 



 

• Savižudybių prevencijos programos, 
įgyvendinamos bendrojo ugdymo mokyklose, gali 
pasiekti didžiąją dalį šalies vaikų ir paauglių. 

•  Įgyvendinant efektyvias šviečiamąsias 
savižudybių prevencijos programas, galima 
pasiekti, kad ilgainiui vis daugiau suaugusių mūsų 
šalies gyventojų mokėtų atpažinti pagrindinius 
savižudybės rizikos ženklus ir palankiai vertintų 
psichologinę pagalbą.  

 



Mokyklose taikomų savižudybių prevencijos 
programų rūšys 

 

• Galima išskirti keturias mokyklose taikomų 
savižudybių prevencijos programų rūšis 
(Shaffer ir Gould, 2000; Miller, 2011): 

• šviečiamosios  

• Moksleivių, kuriems būdinga savižudybės 
rizika, atranka 

• Prevencinės ir konsultacinės  

• Postvencijos  



Pagrindiniai principai, padedantys užtikrinti 
šviečiamosios savižudybių prevencijos efektyvumą (pagal 

Miller, 2011):  

 
 
• Mokyklos administracijos pritarimas savižudybių 

prevencijos programai mokykloje leidžia ją 
sklandžiai įgyvendinti ir pasiekti, kad programoje 
dalyvautų kuo daugiau mokyklos bendruomenės 
narių.  

• Efektyvesnės tos švietimo programos, kurias 
parengia pačios mokyklos, atsižvelgdamos į savo 
specifiką ir vietinės pagalbos galimybes.  

• Programą parengti ir įgyvendinti gali mokyklos 
psichologas (-ai) ir socialinis (-iai) pedagogas (-ai). 

• Programa bus efektyvi, jei mokytojų, tėvų ir 
mokinių švietimas bus reguliarus. 
 
 



Rekomenduojamas savižudybių 
prevencijos programos turinys: 

 • Savižudybių psichologija. Vaikų ir jaunimo 
savižudybių ypatumai. Savižudybės rizikos 
veiksniai. Savižudybės rizikos vertinimas. Mitai 
ir faktai apie savižudybes. Pirminė pagalba 
nusižudyti ketinančiam žmogui. Psichologinės 
pagalbos galimybės Lietuvoje.  

 



• http://portalas.emokykla.lt/Documents/Meto
diniai leidiniai/SPPC/Savizudybiu-prevencija 

• SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA MOKYKLOJE 

Metodinė medžiaga mokykloms (Virginija Mikėnienė, 

 dr. Kristina Ona Polukordienė, dr. Paulius Skruibis, Jelena Trofimo) 

 



Kur kreiptis skubios pagalbos atveju? 

• Bendrasis pagalbos telefono numeris 112 

• Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro 
budintis gydytojas 8 5 2362052 arba 

 8 687 53378 

• Jaunimo linija 8 80028888 

• Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos 
centras 8 46 350099 



Savivaldybės paslaugų teikėjai 

• Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

• VŠĮ Klaipėdos psichinės sveikatos centras 

• VŠĮ Klaipėdos  sveikatos priežiūros centras 

• VŠĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, psichiatrijos 
filialas 

• VŠĮ  Klaipėdos universitetinė ligoninė 

• Dvasinės pagalbos jaunimui centras 

• Vaikų teisių apsaugos tarnyba 

• UAB psichikos svaikatos centras “Kraujažolė”. 

 

 


