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SAVIŽUDYBĖS KRIZĘ IŠGYVENUSIAM ASMENIUI (SKIA) PAGALBOS TEIKIMAS VŠĮ 

RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE (RPSC)  

 

SKIA kreipėsi į RPSC pats arba palydimas pagalbos tiekėjo Gautas pranešimas iš kitos asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos (ASPĮ) apie SKIA 

SKIA registruojamas pas gydytoją psichiatrą arba medicinos 

psichologą (per 1 val.) 

 

Įvertinama SKIA būklė, pildoma F025/a 

Per 12 val. atliekamas 

psichosocialinis vertinimas 
Jei reikia pagalba teikiama 

SKIA artimiesiems 

Kartu su pacientu pildomas asmens savisaugos planas 

 

Pagalba teikiama 

RPSC 

Esant būtinumui 

SKIA pervežamas 

į stacionarinę 

ASPĮ (gyd. 

psichiatro 

siuntimas F027/a) 

SKIA ketina 

gydytis kitoje 

ASPĮ 

Gydytojas arba 

psichologas 

sudaro tęstinį 

pagalbos planą, 

skiria atvejo 

vadybininką 

(AV) socialinį 

darbuotoją 

Informuojamas 

apie pagalbos 

galimybes 

Padedama 

užsiregistruoti 

 

AV aptaria tęstinės pagalbos planą su SKIA ir specialistais 

Stebi plano vykdymą Jei turi ginklą 

informuojama 

policija 

Gavus sutikimą raštu iš 

SKIA, į pagalbos teikimą 

įtraukia kitas ASPĮ, bei 

įstaigas, organizacijas 

 

SKIA neatvykus į 

konsultaciją bandoma 

susisiekti su juo ar jo 

įstatyminiu atstovu ir 

vykdomi veiksmai, kurie 

nurodyti algoritmo 

veiksmų plane „bandoma 

susisiekti su SKIA“ 
Baigus teikti pagalbą pagal 

sudarytą tęstinį planą AV 

informuoja ir aptaria su 

pacientu ar įst. atstovu 

pagalbos galimybes ateityje 

 

 

Pranešime nurodytam SKIA skiriamas 

skiria atvejo vadybininką (AV) socialinį 

darbuotoją 

 

Jei turi ginklą 

informuojama 

policija 

 
Dokumento gavimo dieną arba sekančią darbo dieną AV 

bando susisiekti telefonu su SKIA arba jo įstatyminiu atstovu 

Veiksmai susisiekus  Veiksmai nepavykus 

susisiekti telefonu 

Informuojamas apie 

pagalbos galimybes 

 

Kartojama dar 4 d.d., 

nepilnamečiams 2 d.d. 

Nepavykus 

susisiekti 

vykstama į 

gyvenamą 

vietą 

Nuvykus 

neradus 

SKIA, 

bandoma 

dar 1 kartą, 

ne vėliau 

kaip per 3 

d.d. 

Nepavykus 

susisiekti su 

SKIA arba jo 

įstatyminiu 

atstovu, asmens 

paieška 

nutraukiama  ir 

fiksuojama 

F025/a 

Ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną 

informuojamas 

VVTAĮT ter. sk.  

Sutinka 

gauti 

pagalbą 

RPSC 

Atsisako 

gauti 

pagalbą 

RPSC 

Visiškai 

atsisako 

bet 

kokios 

pagalbos 

Aptariamos 

pagalbos 

galimybės 

ateityje, 

dokumentuoja 

atsisakymą 

Aptariamos 

pagalbos 

galimybės 

kitoje ASPĮ 

Padedama 

užsiregistruoti 

 

Registruoja 

pas gydytoją 

psichiatrą 

Vykdomi 

tolimesni 

veiksmai 

pagal 

algoritmo 

planą“ 

teikiant 

pagalbą kai 
SKIA 

atvyksta į 

RPSC“ 


