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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE
ALGORITMŲ PATVIRTINIMO
2020 m. spalio d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu,
16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 11 punktu,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių
paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu
Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir
savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl Savižudybės
krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-229 „Dėl
Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose patvirtinimo“ ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu
Nr. V-663 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Reagavimo į savižudybių riziką Kazlų Rūdos savivaldybėje algoritmą;
1.2. Reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Kazlų Rūdos savivaldybėje algoritmą;
1.3. Savižudiškų ketinimų įvertinimo formą.
2. Nustatyti, kad:
2.1. specialistas, teikdamas pagalbą klientui, turinčiam savižudiškų ketinimų, pildo
Savižudiškų ketinimų įvertinimo formą;
2.2. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos
komisariatas, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Kazlų Rūdos
ligoninė iki kiekvieno mėnesio 7 d. pateikia Kazlų Rūdos savivaldybės psichologinių krizių
valdymo grupei informaciją apie praėjusį mėnesį Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams,
ketinusiems (mėginusiems) žudytis, teiktą pagalbą.
3. Skirti Vestą Stankevičienę, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktorę, Reagavimo į savižudybių riziką Kazlų Rūdos savivaldybėje algoritmo koordinatore.
4. Įpareigoti VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrą paskirti atvejo
vadybininką, kuriam pavedama taikyti atvejo vadybos modelį savižudybės grėsmę patiriančiam
asmeniui ir užtikrinti atvejo vadybininko bendradarbiavimą su kitais pagalbos teikėjais.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2020 m. spalio d. sprendimu
Nr. TSREAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE ALGORITMAS
Specialistas – seniūnas, seniūnijos darbuotojas, socialinis darbuotojas, medikas, policijos pareigūnas,
švietimo įstaigos, visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojas, ugniagesys gelbėtojas, Savivaldybės
administracijos darbuotojas.
Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai, informuoti koordinatorių.

Gaunama
informacija apie
savižudybės riziką

Ketinimas
nusižudyti

Sutinka priimti
pagalbą

Esant aukštai rizikai,
specialistas skambina 033
/112 arba perduoda
artimiesiems, kurie palydi
pas pagalbą teikiančius
specialistus.
Kitais atvejais specialistas
nukreipia / palydi žmogų į
PSPC pas psichiatrą /
psichologą ar į ligoninės
priėmimo skyrių.

Specialistas perduoda
turimą informaciją2,
svarbią savižudybes rizikos
įvertinimui kitam
specialistui, pas kurį siuntė
(nukreipė) arba
artimiesiems.

PSPC ar ligoninės
priėmimo skyriaus
specialistas, baigęs darbą
su klientu, informuoja apie
tai koordinatorių.

Koordinatorius,
bendradarbiaudamas su
specialistais, stebi situaciją
ir pagal poreikį teikia
emocinę ir socialinę
paramą žmogui, padeda
spręsti iškilusias
problemas.

Atsisako priimti
pagalbą

Esant aukštai rizikai,
specialistas skambina 033 /
112 arba perduoda
artimiesiems, kurie, pagal
galimybes, rūpinasi pagalbos
organizavimu. Specialistas
informuoja žmogų apie
pagalbos galimybes ir
planuojamą informacijos2
perdavimą PSPC atvejo
vadybininkui. Atsisakymas
priimti pagalbą
patvirtinamas kliento
parašu.
Informacija perduodama ir
toliau pagalba teikiama
vadovaujantis SAM aprašu1.
Atvejo vadybininkas
bendradarbiauja su
koordinatoriumi.

Atvejo vadybininkas,
bendradarbiaudamas su
koordinatoriumi ir
specialistais, stebi situaciją
ir pagal poreikį teikia
emocinę ir socialinę paramą
žmogui, padeda spręsti
iškilusias problemas.

Įvykusi
savižudybė

Mėginimas
nusižudyti

Į savižudybės vietą atvykęs
policijos pareigūnas
suteikia informaciją
artimiesiems apie
pagalbos galimybes. Apie
savižudybę informuoja
PKVG vadovą.

Specialistas skambina 033
/ 112 arba artimiesiems,
rūpinasi žmogaus
stacionarizavimu
ligoninėje. Specialistas,
pagal galimybes, perduoda
turimą informaciją2,
svarbią savižudybes
rizikos įvertinimui,
GMP/ ligoninės Priėmimo
skyriui.

Atsisako priimti
pagalbą

Ligoninės priėmimo
skyrius teikia pagalbą
vadovaujantis SAM aprašu1

Pagalba teikiama
vadovaujantis SAM
aprašu1

Atvejo vadybininkas,
bendradarbiaudamas su
koordinatoriumi ir
specialistais, stebi situaciją
ir pagal poreikį teikia
emocinę ir socialinę
paramą žmogui, padeda
spręsti iškilusias
problemas.

Atvejo vadybininkas,
bendradarbiaudamas
su koordinatoriumi ir
specialistais, stebi
situaciją, teikia
emocinę ir socialinę
paramą žmogui ir jo
artimiesiems.

PKVG vadovas organizuoja
posėdį ir užtikrina, kad
nusižudžiusiojo
artimiesiems būtų
pasiūlyta psichologinė
pagalba

PKVG organizuoja pagalbą
bendruomenės (kaimo,
miestelio, darbovietės)
žmonėms.

PKVG analizuoja įvykusios
savižudybės aplinkybes,
siekdama nustatyti, kaip
ateityje būtų galima
efektyviau reaguoti į
savižudybės riziką.

2
PSPC – VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras.
PKVG – Psichologinių krizių valdymo grupė.
1

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 ,,Dėl

Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę
išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-856 „Dėl Savižudybės krizę išgyvenančių
asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2

Svarbi informacija savižudybės rizikos įvertinimui pateikiama Savižudiškų ketinimų įvertinimo

formoje.
Pastabos:
1. Jei gyventojas dėl ketinimo (mėginimo) žudytis pats kreipiasi į kitos savivaldybės
gydymo įstaigą dėl stacionarinio gydymo, baigus gydymą tolesne pagalba rūpinasi jo šeimos
gydytojas ar atvejo vadybininkas.
2. Visi pagalbą teikiantys specialistai vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų teisinę apsaugą, ir asmens duomenis gali atskleisti ar perduoti tik subjektams,
kurie įstatymų nustatyta tvarka turi teisę juos gauti. Pagalbą teikiantys specialistai įsipareigoja
informacija dalintis griežtai tik tinklo viduje, saugoti duomenų paslaptį ir pasibaigus darbo
santykiams ar perėjus dirbti į kitas pareigas pranešti programos vykdymo vadovui apie bet kokias
aplinkybes, kurios gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

__________________________________

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2020 m. spalio d. sprendimu
Nr. TSREAGAVIMO Į VAIKŲ IR MOKINIŲ SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖJE ALGORITMAS
Specialistas – seniūnas, seniūnijos darbuotojas, socialinis darbuotojas, medikas, policijos pareigūnas,
švietimo įstaigos, visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojas, ugniagesys gelbėtojas, Vaiko teisių apsaugos
skyriaus specialistas, savivaldybes administracijos specialistas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorius.
Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai, informuoti koordinatorių.
Gaunama
informacija apie
savižudybės
riziką

Ketinimas
nusižudyti

Sutinka priimti
pagalbą
Informuoja
tėvus/globėjus.
Esant aukštai rizikai,
specialistas skambina
033/ 112 arba
perduoda artimiesiems,
kurie palydi pas pagalbą
teikiantį specialistą.
Kitais atvejais
specialistas
nukreipia/palydi vaiką
ir tėvus/globėjus į PSPC
pas
psichiatrą/psichologą,
ar mokyklos/PPT
psichologą, ar į
ligoninės priėmimo
skyrių.
Informavimas apie
pagalbą patvirtinamas
tėvų/globėjų parašu.
Specialistas perduoda
turimą informaciją2,
svarbią savižudybes
rizikos įvertinimui
kitam specialistui, pas
kurį siuntė (nukreipė)
arba tėvams/globėjams
.
PSPC ar ligoninės
priėmimo skyriaus/PPT
specialistas, baigęs
darbą su klientu,
informuoja apie tai
koordinatorių, šis švietimo įstaigos
vadovą.

Koordinatorius,
bendradarbiaudamas su
specialistais, stebi
situaciją, pagal poreikį
teikia emocinę ir
socialinę paramą
žmogui, padeda spręsti
iškilusias problemas.

Atsisako priimti
pagalbą

Informuoja tėvus/globėjus.
Esant aukštai rizikai,
specialistas skambina
033/112. Specialistas
informuoja vaiką ir
tėvus/globėjus apie
pagalbos galimybes ir
planuojamą informacijos2
perdavimą PSPC atvejo
vadybininkui, VTAS ir TBK.
Atsisakymas priimti
pagalbą patvirtinamas
kliento parašu.
Informaciją perduodama ir
toliau pagalba teikiama
vadovaujantis SAM aprašu1.
Atvejo vadybininkas
bendradarbiauja su
koordinatoriumi.

Atvejo vadybininkas,
bendradarbiaudamas su TBK,
koordinatoriumi ir
specialistais, stebi situaciją ir
pagal poreikį teikia emocinę ir
socialinę paramą žmogui ir jo
artimiesiems.

Įvykusi
savižudybė

Mėginimas
nusižudyti

Informuojami tėvai/globėjai
Specialistas skambina
033/112, rūpinasi
vaiko/paauglio
stacionarizavimu ligoninėje.
Specialistas, pagal galimybes,
perduoda turimą informaciją2,
svarbią savižudybes rizikos
įvertinimui,
GMP/ ligoninės Priėmimo
skyriui.
Apie atvejį informuoja
koordinatorių, šis - TBK.

Ligoninės Priėmimo
skyrius teikia pagalbą
vadovaujantis SAM
aprašu1.. .

Atvejo vadybininkas,,
bendradarbiaudamas
su TBK,
koordinatoriumi ir
specialistais, stebi
situaciją ir pagal
poreikį teikia emocinę
ir socialinę paramą
žmogui, padeda spręsti
iškilusias problemas.

Į savižudybės vietą
atvykęs policijos
pareigūnas suteikia
informaciją
artimiesiems apie
pagalbos galimybes.
Apie savižudybę
informuoja PKVG
vadovą.

Atsisako priimti
pagalbą

Pagalba teikiama
vadovaujantis SAM
aprašu1.

Atvejo
vadybininkas,
bendradarbiaudama
s su TBK,
koordinatoriumi ir
specialistais, stebi
situaciją ir pagal
poreikį teikia
emocinę ir socialinę
paramą žmogui ir jo
artimiesiems.

PKVG vadovas
organizuoja posėdį ir
užtikrina, kad
nusižudžiusiojo
artimiesiems būtų
pasiūlyta psichologinė
pagalba.

PKVG organizuoja
pagalbą bendruomenės
(mokyklos, kaimo,
miestelio, darbovietės)
žmonėms.

PKVG grupė analizuoja
įvykusios savižudybės
aplinkybes, siekdama
nustatyti, kaip ateityje
būtų galima efektyviau
reaguoti į savižudybės
riziką.

2

PSPC – VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, TBK – tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius, PPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba, PKVG – Krizių
valdymo grupė.
1

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 ,, Dėl

Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę
išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-856 „Dėl Savižudybės krizę išgyvenančių
asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2

Svarbi informacija savižudybės rizikos įvertinimui pateikiama Savižudiškų ketinimų įvertinimo

formoje.

Pastabos:
1. Jei gyventojas dėl ketinimo (mėginimo) žudytis pats kreipiasi į kitos savivaldybės įstaigą
dėl stacionarinio gydymo, baigus gydymą tolesne pagalba rūpinasi jo šeimos gydytojas ar atvejo
vadybininkas.
2. Visi pagalbą teikiantys specialistai vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų teisinę apsaugą, ir asmens duomenis gali atskleisti ar perduoti tik subjektams,
kurie įstatymų nustatyta tvarka turi teisę juos gauti. Pagalbą teikiantys specialistai įsipareigoja
informacija dalintis griežtai tik tinklo viduje, saugoti duomenų paslaptį ir pasibaigus darbo
santykiams ar perėjus dirbti į kitas pareigas pranešti programos vykdymo vadovui apie bet kokias
aplinkybes, kurios gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

_______________________________________

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2020 m. spalio d. sprendimu
Nr. TSSAVIŽUDIŠKŲ KETINIMŲ ĮVERTINIMO FORMA
Padidinta savižudybės rizika pasižyminčio asmens vardas ................................................
Amžius........................................
Užpildymo data .............................................
Įvertinimą atliko .........................................................................................
Informaciją gavusio specialisto pavardė, parašas ...........................................................................
Eil. Buvę savižudybės mėginimai, dabartiniai planai ir požiūris į mirtį
Nr.
1.
Ar jis (ji) praeityje yra bandęs/bandžiusi žudytis?
2.
Ar jo (jos) gyvenime yra buvęs koks nors artimas ar svarbus asmuo, kuris
nusižudė ar bandė žudytis?
3.
Dirbantis/neįgalus/bedarbis/pensininkas/studentas/mokinys
4.
Ar dabartiniu metu galvoja apie savižudybę?
Ar mintys apie savižudybę intensyvios?
5.
Ar šis asmuo yra apmąstęs konkretų savižudybės planą (numatęs
savižudybės vietą, laiką ir būdą)?
6.
Ar šis asmuo yra pradėjęs veiksmus, galinčius reikšti atsisveikinimą su kitais
(grąžinti skolas, pasiskolintus daiktus, rašyti atsisveikinimo laiškus ir pan.)?
7.
Ar jis (ji) savižudybėje mato kokios nors slegiančios problemos sprendimą
(galimybę išpirkti kaltę, atkeršyti, išsigelbėti, išsivaduoti iš kančios)?
8.
Ar šis asmuo šiuo metu jaučiasi negalintis savęs kontroliuoti, atsakyti už
savo veiksmus?
Elgesys ir reakcijos į neseniai buvusius gyvenimo įvykius
1.
Ar asmuo šiuo metu išgyvena aštrų psichologinį stresą (dėl netekties, patirtos
prievartos, kaltės, teisėtvarkos problemų, prarastų galimybių, žlugusių planų,
atleidimo iš darbo, reikšmingų sveikatos pokyčių ar kt.)?
2.
Ar pastaruoju metu vartoja alkoholį, kitas psichoaktyvias medžiagas,
raminančius preparatus be gydytojo paskyrimo?
3.
Ar dėl slegiančių jausmų ir minčių yra ženkliai pasikeitęs jo elgesys
(nebegali susikaupti, dirbti, sutriko apetitas, miegas ir pan.) ?
Psichosocialinė parama
1.
Ar šis asmuo yra vienišas arba stokoja artimų žmonių paramos?
2.
Ar šis asmuo turi mažai artimų žmonių?
3.
Ar jis (ji) jaučiasi atstumtas(-a), niekam nereikalingas(-a)?
Rizikingo elgesio istorija
1.
Ar šiam asmeniui yra būdinga prasta impulsų kontrolė (jausmų paveiktas yra
ne kartą rizikingai pasielgęs: važiavęs dideliu greičiu, įsivėlęs į muštynes,
save žalojęs ar kitaip rizikavęs)?

Taip

Ne

Šaknelė (artimiesiems)
...................................................................................................................................................
Kliento (vardas, pavardė) ...................................................................................................................
Nustatyti savižudybės rizikos požymiai
Įvertinimas atliktas (data, valanda, specialistas, jo parašas, telefonas)
................................................................................................................................................................

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
(SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS)
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 633 / 95 276, el. p. gydytojas@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
Į

Nr.
Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE
ALGORITMŲ PATVIRTINIMO
2020 m. spalio 19 d. Nr.
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai:
Vadovaujantis psichinės sveikatos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais –
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859
patvirtintu Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir
savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-856 patvirtintu Savižudybės krizę
išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-229 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl krizių
valdymo mokyklose ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 patvirtintu Psichologinės
pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės psichologinių krizių
valdymo grupės 2020 m. spalio 15 d. protokolą Nr. 3, teikiami tvirtinti reagavimo į savižudybių
riziką Kazlų Rūdoje algoritmai.
Teisinis pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. TS-57
patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės veiklos reglamento 15.1
punktas.
Galimos pasekmės: Teigiamos – patvirtinus algoritmus bus stengiamasi sukurti efektyvią
tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemą, kuri užtikrins kokybiškas ir laiku suteikiamas psichikos
sveikatos paslaugas savižudybės krizę patiriantiems asmenims ir jų artimiesiems Kazlų Rūdos
savivaldybėje. Šio modelio įgyvendinimas taps efektyvia priemone savižudybių skaičiaus
mažinimui savivaldybėje.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nereikės.
Biudžeto lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti: papildomų lėšų nereikalauja.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.

Vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Vaida Sendžikienė

