
Reagavimo į savižudybių riziką savivaldybėje algoritmas 

 

  

 
 

 

 

 

 

   

Gaunama 
informacija apie 

savižudybės riziką 

Ketinimas 
nusižudyti 

Sutinka priimti 
pagalbą 

Esant aukštai rizikai,  
specialistas skambina 033/112 

arba perduoda klientą 
artimiesiems, kurie palydi pas 

pagalbą teikiančius 
specialistus.                                                                                                 

Kitais atvejais specialistas 
nukreipia/palydi žmogų į PSC 
pas gyd.psichiatrą/psichologą 
ar į ligoninės priėmimo skyrių.  

Specialistas perduoda 
turimą informaciją,  svarbią 

savižudybes rizikos 
įvertinimui  kitam 

specialistui, pas kurį siuntė 
(nukreipė). 

PSC ar ligoninės priėmimo 
skyriaus specialistas, baigęs 

darbą su klientu, 
informuoja apie tai 

koordinatorių   

 Koordinatorius  
bendradarbiauja su 

specialistais, kurie pagal 
poreikį stebi situaciją, teikia 
emocinę ir socialinę paramą 

žmogui, padeda spręsti 
iškilusias problemas. 

Atsisako priimti 
pagalbą 

Esant aukštai rizikai, 
specialistas skambina 033/ 
112 arba perduoda klientą 
artimiesiems, kurie, pagal 

galimybes, rūpinasi 
pagalbos organizavimu.  

Specialistas informuoja 
žmogų apie pagalbos 

galimybes ir planuojamą 
informacijos perdavimą 

PASPC/PSC atvejo 
vadybininkui. 

Rekomenduojama 
atsisakymą priimti pagalbą 
patvirtinti kliento parašu.   

Informaciją perduodama ir 
toliau pagalba teikiama  

 vadovaujantis SAM 
aprašu1. 

Atvejo vadybininkas ir/ar 
soc.darbuotojas 

bendradarbiauja su 
koordinatoriumi. 

 Atvejo vadybininkas ir/ar 
soc.darbuotojas, 

bendradarbiauja su 
koordinatoriumi ir 

specialistais, kurie pagal 
poreikį stebi situaciją, teikia 
emocinę ir socialinę paramą 

žmogui, padeda spręsti 
iškilusias problemas. 

  

Mėginimas 
nusižudyti 

 Specialistas skambina 
033/112, rūpinasi 

žmogaus stacionarizavimu  
ligoninėje. Specialistas 

perduoda turimą 
informaciją,  svarbią 
savižudybes rizikos 

įvertinimui,  

 GMP/ ligoninės Priėmimo 
skyriui. 

Ligoninės Priėmimo skyrius  
teikia pagalbą 

vadovaujantis SAM aprašu1 

 

  Atvejo vadybininkas ir/ar 
soc.darbuotojas, 

bendradarbiauja su 
koordinatoriumi ir 

specialistais, kurie pagal 
poreikį stebi situaciją, 

teikia emocinę ir socialinę 
paramą žmogui, padeda 

spręsti iškilusias 
problemas. 

 

Atsisako priimti 
pagalbą 

Pagalba teikiama  

 vadovaujantis SAM 
aprašu1 

   

  Atvejo vadybininka 
ir/ar soc.darbuotojas, 

bendradarbiauja su 
koordinatoriumi ir 
specialistais, kurie 
pagal poreikį stebi 

situaciją, teikia emocinę 
ir socialinę paramą 

žmogui, padeda spręsti 
iškilusias problemas. 

 

Įvykusi 
savižudybė 

Į savižudybės vietą 
atvykęs policijos 

pareigūnas suteikia 
informaciją 

artimiesiems  apie 
pagalbos galimybes. 

Apie savižudybę 
informuoja KVG vadovą. 

KVG vadovas organizuoja 
posėdį ir užtikrina, kad  

nusižudžiusiojo 
artimiesiems būtų pasiūlyta 

psichologinė pagalba 

 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. 


