
 

                                                                                                                   PATVIRTINTA 

                                                                                                              Raseinių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                       2018 m. birželio 21 d. sprendimu  

       Nr. TS-213  

                                                                                                                                                

Reagavimo į suaugusiųjų savižudybių riziką Raseinių rajone algoritmas 

 

Pagalbos teikėjas – seniūnas, seniūnijos darbuotojas, socialinis darbuotojas, medikas, policijos pareigūnas, 

bendruomenės pirmininkas, švietimo specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai, informuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorių tel. (8 428) 41 564. 

 
 

 

Gaunama 
informacija apie 

savižudybės riziką

Ketinimas 
nusižudyti

Sutinka priimti 
pagalbą

Esant aukštai rizikai, 
pagalbos teikėjas skambina 

033 arba 112.                                                                                                 
Kitais atvejais pagalbos 

teikėjas palydi žmogų į PSC 
pas psichiatrą/psichologą 

ar į ligoninės priėmimo 
skyrių.

Pagalbos teikėjas perduoda 
turimą informaciją 

specialistui, pas kurį siuntė 
(nukreipė).

PSC arba ligoninės 
priėmimo skyriaus 

specialistas, baigęs darbą 
su klientu, informuoja apie 

tai TBK

TBK, bendradarbiaudamas 
su specialistais  (pagal 
poreikį), stebi situaciją, 

rūpinasi emocine ir 
socialine parama žmogui, 
padeda spręsti iškilusias 

problemas.

Atsisako priimti 
pagalbą

Esant aukštai rizikai, 
pagalbos teikėjas skambina 

033 arba 112. Pagalbos 
teikėjas informuoja žmogų 
apie pagalbos galimybes ir 
planuojamą informacijos 

perdavimą TBK. 
Atsisakymas priimti 

pagalbą patvirtinamas 
kliento parašu. 

Informaciją perduoda 
TBK.

TBK, bendradarbiaudamas 
su specialistais  (pagal 

poreikį), 

stebi situaciją, rūpinasi 
emocine ir socialine 
parama žmogui ir jo 

artimiesiems.

Mėginimas 
nusižudyti

Pagalbos teikėjas 
skambina 033 arba 112, 

rūpinasi žmogaus 
stacionarizavimu Raseinių

arba kitoje ligoninėje. 
Pagalbos teikėjas 
perduoda turimą 

informaciją GMP/
ligoninės Priėmimo 

skyriui.

Raseinių ligoninės 
Priėmimo skyrius fiksuoja 
informaciją registracijos 

lape. Atsakingas ligoninės  
specialistas apie įvykį 
informuoja, PSC, TBK

TBK, 
bendradarbiaudamas su 

specialistais  (pagal 
poreikį), 

stebi situaciją, rūpinasi 
emocine ir socialine 

parama žmogui, padeda 
spręsti iškilusias 

problemas.

Atsisako priimti 
pagalbą

Pagalbos teikėjas
informuoja žmogų apie 
pagalbos galimybes ir 

planuojamą informacijos 
perdavimą TBK. 

Atsisakymas priimti 
pagalbą patvirtinamas 

kliento parašu. 

Perduoda informaciją 
TBK.

TBK, bendradarbiaudamas 
su specialistais  (pagal 

poreikį), 

stebi situaciją, rūpinasi 
emocine ir socialine 
parama žmogui ir jo 

artimiesiems.

Įvykusi 
savižudybė

Į savižudybės vietą atvykęs 
policijos pareigūnas 
suteikia informaciją 
artimiesiems  apie 

pagalbos galimybes. Apie 
savižudybę informuoja

KVG vadovą.

KVG vadovas organizuoja 
posėdį

Savižudybių prevencijos 
darbo grupė organizuoja 
pagalbą bendruomenės 

(kaimo, miestelio, 
darbovietės) žmonėms.

Krizių valdymo  grupė 
analizuoja įvykusios 

savižudybės aplinkybes, 
siekdama nustatyti, kaip 

ateityje būtų galima 
efektyviau reaguoti į 
savižudybės riziką.
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Paaiškinimai:  

PSC – VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras 

TBK- Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoirus  

GMP – VšĮ Raseinių greitosios medicinos pagalbos stotis 

KVG – Raseinių rajono krizių valdymo grupė 

 

Pastabos:  

1. Jei gyventojas dėl ketinimo/ mėginimo žudytis pats kreipiasi į kito rajono gydymo įstaigą dėl 

stacionarinio gydymo, baigus gydymą tolesne pagalba rūpinasi jo šeimos gydytojas. 

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. 

________________________ 


