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Aistė Upytė

Stokoja žinių
Pasak Joniškio rajono savivaldy-

bės socialinio darbo specialistės Li-
nos Pranevičienės, tokie mokymai –
neįkainojama patirtis. Ji įsitikinusi –
įgytos žinios leis daug drąsiau suteik-
ti pagalbą krizinėje situacijoje atsi-
dūrusiems žmonėms.

„Mokymų metu ne tik sužinojo-
me, kaip reikia bendrauti su į suici-
dą linkusiais asmenimis, kaip veikia
pats savižudybės mechanizmas – ko-

Savižudybių prevencija: mokymai suteikia jėgų padėti
Siekiant sumažinti savižudybių riziką ir įdiegti reagavimo į jas algoritmą aštuoniose šalies savivaldybėse,
startavo 3 mėnesius truksiantys mokymai ir supervizijos. Pirmieji patirties praėjusią savaitę sėmėsi Joniškio
rajono savivaldybės socialinio darbo specialistai. Antrieji mokymai pirmadienį surengti Šakiuose.

• Projekto „Savižudybių prevencijos

iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“

tikslas – įgalinti projekte dalyvaujančias

savivaldybes savarankiškai spręsti

savižudybių prevencijos iššūkius ir

veiksmingai naudoti turimus psichosociali-

nės paramos sveikatos priežiūros išteklius.

Mokymų ir supervizijų metu siekiama

įdiegti reagavimo į savižudybių riziką

algoritmą, kad būtų aiškus visų institucijų

vaidmenų pasiskirstymas, pagalba būtų

sisteminga, o ne epizodinė.

• Visi algoritmo grandyse esantys asmenys

išklausys mokymus apie savižudybių pre-

venciją, riziką, pirminės emocinės pagalbos

teikimą. Galiausiai bus teikiamos konsulta-

cijos-supervizijos apie sunkius atvejus,

pagalbos galimybes, patį algoritmo veikimo

principą. Projekto metu kiekvienoje savival-

dybėje bus apmokyta nuo 140 iki 212 įvai-

rių seniūnijų specialistų, bendruomenės

atstovų, seniūnijų darbuotojų, savivaldy-

bių specialistų ir policijos pareigūnų. �

TARP KITKO:

kie psichiniai pažeidimai tam paska-
tina žmogų, aptarti veiksmai, kaip, ka-
da ir kam perduoti informaciją. Taip
pat buvo pateikta daug praktinių už-
duočių. Tad diena prabėgo labai grei-
tai, gavome teigiamų emocijų ir jėgų
dirbti“, – pasakojo L.Pranevičienė.

Anot jos, žinių, kaip suteikti pagal-
bą kritiniu atveju, labai trūksta. „Kai
jau nutinka toks įvykis, kartais neži-
nai ir kur nukreipti žmogų, ką pasaky-
ti. Didžiausias minusas, kad dažniau-
siai gauname informaciją jau po lai-
ko, įvykus nelaimei. Jei iš greitosios

pagalbos ar policijos sužinotume apie
šeimas, kur būta suicidinio atvejo, nu-
važiuotume padėti, pasikalbėti, – kal-
bėjo specialistė. – Dažniausiai į savi-
žudybę linkę asmenys yra iš įvairias
priklausomybes turinčių šeimų, var-
ginami kitų psichologinių sunkumų. Jie
patys nesikreipia, o artimųjų dažnai
šalia nebūna. Be to, jei anksčiau ne-
galėjome klausti, ar žmogus planuoja

kokius nors veiksmus prieš save, po
mokymų tą galime daryti drąsiai.“

Pašnekovė pabrėžė, kad tokie moky-
mai itin aktualūs, mat šiais metais Jo-
niškio rajone įvyko nemažai suicidinių
atvejų: „Mūsų rajono rodikliai, deja, pa-
kankamai aukšti. Tad reagavimo į savi-
žudybių riziką algoritmas būtų labai rei-
kalingas mūsų rajone, padėtų laiku už-
kirsti kelią tokiems įvykiams.“ �
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Savivaldybės salė

Ignalinoje, Ateities g. 23,
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agentūros salėje I a.
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Mokymų metu sužinoma, kaip reikia bendrauti su į suicidą linkusiais asmenimis, aptariami

veiksmai, kaip kada ir kam perduoti informaciją

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ
VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEI-
KATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠŲ

Prizas įteiktas!

Prieš beveik mėnesį, kai vyko

Pasaulio vyrų futbolo čempiona-

tas, savaitraštis „Lietuvos

sveikata“ rengė totalizatorių, kas

jį laimės. Atspėti reikėjo tris

pirmąsias vietas. Deja, progno-

zuotojai nebuvo tikslūs. Trejetuko

neatspėjo niekas. Ir tik Lietuvos

medikų futbolo rinktinės narys

Vilhelmas Bajoras (nuotr.) buvo

vienintelis iš aštuoniolikos

dalyvių, pergalę skyręs Prancūzi-

jos rinktinei.

Prieš kelias dienas redakcijoje
įteiktas prizas totalizatoriaus
laimėtojui. Oficialūs Prancūzijos
rinktinės marškinėliai, kuriuos
puošia jau dvi čempionų žvaigždės!
Šiuo metu Prancūzijoje besistažuo-
jantis gydytojas rezidentas į
klausimą, ar pasisėmęs patirties
svetur grįš dirbti į Lietuvą, atsako,
kad be jokios abejonės, juk čia yra
tiek daug darbo. Taigi laukiam
grįžtančio! ¬

L.S. INF.

Šiemet renginyje tikimasi sulauk-
ti apie 1,5 tūkst. dalyvių ir delegaci-
jų iš 30 pasaulio šalių, tarp kurių -
gyvybės mokslų srityje lyderiaujan-
ti Japonija, Izraelis, Jungtinė Kara-
lystė, JAV ir kitos.

Inovacijos medicinos srityje yra
būtina sąlyga ligoninės konkuren-
cingumui ir išskirtinumui užtikrin-
ti, todėl Santaros klinikos „Life

Dalyvaus „Life Science
Baltics 2018“
Inovacijos bei pažangiausios technologijos – viena iš Santaros klinikų prioritetų, tad antrą

kartą klinikų medikai-ekspertai pristatys savo pasiekimus didžiausiame Baltijos šalyse

gyvybės mokslų renginyje „Life Science Baltics 2018“, vyksiančiame rugsėjo 26 – 27 d.

Vilniuje Litexpo parodų ir konferencijų centre. 

Science Baltics 2018“ metu prista-
tys naujausius tyrimus, naudojamas
ino-technologijas, plačias galimybes
bei kviečia verslo atstovus megzti
kontaktus su tarptautinį pripažini-
mą turinčiais medikais-ekspertais
pažangioms technologijoms kurti.

Dviejų dienų trukmės konferenci-
joje bus aptariamos naujausios tenden-
cijos gyvybės mokslų srityje – iššūkiai

taikant imunoterapijos metodą vėžiu
sergantiems pacientams, 3D spausdi-
nimas medicinoje, personalizuotos
medicinos vaidmuo, skaitmeninės
sveikatos apsaugos priemonės, laze-
rių technologijų taikymas gyvybės
moksluose, kamieninių ląstelių poten-
cialas ir kitos temos. Tarp 60 pasauli-
nio lygio pranešėjų bus ir 2012 m. No-
belio premijos laureatas chemijos sri-
tyje Brianas Kobilka, prestižiniu apdo-
vanojimu įvertintas už receptorių,
sujungtų su G baltymu, tyrimus. ¬

L.S. INF.

„Life Sciences Baltics“ įmonių parodoje bus

galima išvysti daugiau nei 60 kompanijų iš

JAV, Vokietijos, Italijos, Estijos, Lietuvos,

Latvijos, Kinijos, Jungtinės Karalystės.

Renginio metu bus suorganizuota apie

1,5 tūkst. verslo susitikimų B2B, o dešimt

perspektyvių startuolių iš Baltijos šalių

pristatys savo verslo idėjas potencialiems

investuotojams. ¬

TARP KITKO:


