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    Seniūnijų, Socialinių paslaugų centro darbuotojai bei felčerinių punktų slaugytojos mokėsi dirbti 
su asmenimis, linkusiais į savižudybę, jų artimaisiais. „Mes siekiame kuo daugiau žmonių apmokyti 
dirbti, atpažinti problemą, mokėti elgtis tokioje situacijoje, bendrauti su žmogumi, - sakė Kretingos 
psichikos sveikatos centro (PSC) direktorė Teresė Ramanauskienė, pristatydama mokymų tikslą. – 
Tikėtina, kuo daugiau žmonių bus apmokyta, tuo rasis daugiau galimybių keisti situaciją rajone.“ 
Kretingos rajonas pagal savižudybių skaičių pirmauja Klaipėdos apskrityje. Jeigu Lietuvos vidurkis 
yra 42,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, tai mūsų rajone – 56,9 atvejo tokiam pat skaičiui gyventojų. 
Daugiausiai žudosi kaime gyvenantys vyrai.  
    Į mokymus pirmiausiai buvo pakviesti darbuotojai, esantys arčiausiai žmogaus. Seminarą 
„Praktiniai psichologinių krizių ir savižudybių prevencijos, intervencijos, postvencijos aspektai“ 
vedė Klaipėdos psichikos sveikatos centro ekspertė, „Vilties linijos“ koordinatorė Nijolė 
Pilipavičienė ir psichologė Ingrida Gonak. Pasak seminaro lektorių, suicidologai, t.y. specialistai, 
tiriantys žmogaus polinkį į savižudybę, pataria švietimą naudoti kaip prevencinę priemonę. 
Socialiniai pedagogai, slaugytojos, pedagogai, kiti specialistai, jaunimas gali tapti pirmaisiais 
„vartininkais“ savo aplinkoje – darbovietėje, šeimoje, draugų rate, bendruomenėje.  
    „Išgyvenantys savižudybės krizę žmonės dažniausiai siunčia signalus apie savo dvasinį skausmą, 
todėl reikia tikslios informacijos apie suicidus, turime išmokti atpažinti pirmuosius ženklus, turime 
mokytis būtinų įgūdžių efektyviai įveikti krizę, paaiškinti, kur žmogus gali gauti pagalbos,“ – sakė 
lektorės apie Kretingoje prasidėjusius mokymus.  
    Vyriausiosios Savivaldybės gydytojos Vandos Verbutienės žodžiais, apmokyta turi būti kuo 
daugiau žmonių. Tokia galimybė atsirado rajono Tarybai patvirtinus trejų metų savižudybių 
prevencijos programą Kretingos rajono teritorijoje. Pagal šią programą numatoma teikti informaciją 
visuomenei, teikti pagalbą rizikos grupėms ir asmenims, nustatyti savižudybių rizikos grupes 
rajone, parengti išvadas, kaip vykdyti kuo veiksmingesnę prevenciją, kad mūsų rajone savižudybių 
skaičius sumažėtų bent iki respublikos vidurkio. Pagal šią programą bus rengiami seminarai ne tik 
jau minėtų specialybių darbuotojams, bet ir bendrosios praktikos gydytojams, specialiųjų tarnybų 
darbuotojams, pedagogams.  
    Parengti pirmieji lankstinukai „Mitai apie savižudybę ir tikrovė“. Juose pateikta informacija apie 
savižudybės problemas, kokie ženklai rodo, kad žmogus stovi ant savižudybės slenksčio. 
Lankstinuke pateikti adresai, kur reikia kreiptis, susidūrus su tokia problema, kokiais nemokamais 
telefonais skambinti.  
    Kretingoje ambulatorinės pagalbos galima kreiptis į Psichikos sveikatos centrą, esantį Žemaitės 
al. 1, tel. 79055. Taip pat galima skambinti nemokamu psichologinės pagalbos telefonu: 8-800 
60700 – „Vilties linija“, 8-800 28888 – Jaunimo linija, 8-800 11111 – Vaikų linija.  
   


