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Lietuva

Šiaulių rajono apžvalga

SAVIŽUDYBĖS
2021 M. 

Savižudybė – tai daugelio veiksnių (genetinių,
psichologinių, socialinių ir kultūrinių, dažnai apsunkintų

traumos ar praradimo) poveikio padarinys.  Kad ir kas
sąlygotų savižudybę, pirmiausia tai suprantama kaip

psichologinė problema.
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Higienos instituto duomenimis, savižudybių Lietuvoje
nuosekliai mažėja, tačiau rodikliai išlieka prasčiausi
Europoje. Šiaulių rajone nuoseklaus savižudybių 
 skaičiaus mažėjimo nepastebima.
2021 m. Šiaulių rajone nusižudė 12 asmenų, iš kurių 4

moterys ir 8 vyrai.

Pagrindinės savižudybių priežastys Šiaulių
rajone 2017-2021 m.(abs. sk.)
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Tyčinis susižalojimas
gaisru ir ugnimi

Savižudybių skaičius pagal amžių Šiaulių rajone
2017-2021 m.(abs. sk.)
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Daugiausia savižudybių įvyko 45-64 metų
amžiaus žmonių tarpe. 

18-44 m.

45-64 m.

65 + m.

Pagrindinė savižudybių priežastis - tyčinis susižalojimas
pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant.



kad nenori gyventi,
kad mirtis būtų geriausia išeitis,
kad yra našta kitiems,
kad nėra gyvenimo prasmės,
kad geriau būtų užmigti ir nepabusti,
kad geriau būtų susirgti nepagydoma liga,
kad jaučia nepakeliamą emocinį skausmą, kaltę ar gėdą,
jei grasina, kad „kai numirsiu, tada pasigailėsite“,
bet kokiais kitais žodžiais kalba apie mirtį ar savižudybę,
neįprastai ir perdėtai ja domisi. Netikėkite paplitusiu mitu,
kad „iš tikrųjų galvojantys apie savižudybę apie tai nekalba“,
nes tai nėra tiesa, dauguma nusižudžiusių apie tai buvo
artimiesiems bent užsiminę,
Atkreipkite dėmesį, jei asmuo įsigyja savižudybės įrankį
(virvę, ginklą, kaupia vaistus ir kt.), taip pat jei
užbaiginėja svarbiausius darbus, rašo testamentą, grąžina
skolas, atsisveikina.

Tačiau visada verta atkreipti dėmesį, jeigu asmuo kalba:

GRESIANČIOS
SAVIŽUDYBĖS
POŽYMIAI

Požymiai ne visais atvejais yra pastebimi. Dalis
nusižudžiusių asmenų apie savo ketinimus slepia iki pat
galo, ir net patys artimiausi šeimos nariai savižudybės

grėsmės gali nepastebėti.

Visada pasitikėkite savo nuojauta, jei ji jums sako, kad artimasis

nori negyventi ir turi savižudiškų ketinimų. Pasikalbėkite su juo

ir pasakykite, kad nerimaujate dėl jo bei tiesiai paklauskite, ar

neturi minčių apie savižudybę. Pagaliau – pasikonsultuokite su

profesionalu ir pasidalinkite savo abejonėmis.

KAS TEIKIA
PAGALBĄ?

Šiaulių r. pirminės sveikatos
priežiūros centras

J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai
+370 41582069

8.00-17.00 (I-V)

Gerovės konsultantės Šiaulių rajone
 Sonata +370 657 89227; 
Danguolė +370 601 99876;

geroves.konsultante@gmail.com

Respublikinė Šiaulių ligoninė
M. K. Čiurlionio g. 12, Šiauliai

+370 41524180
Visą parą
rsl.lrv.lt

Jaunimo linija
8 80028888
Visą parą

jaunimolinija.lt

Linija doverija
Pagalba teikiama

rusų kalba 
8 80077277
16.00-19.00

Sidabrinė linija
8 80080020

8.00-20.00 (I-V)
11.00-19.00 (VI-VII ir švenčių dienomis)

sidabrinelinija.lt

Nelik vienas
Emocinė parama vyrams

8 604 11119
18.00-21.00

pagalba@nelikvienas.lt
nelikvienas.lt

Pagalbos moterims linija
8 80066366
Visą parą

pagalbosmoterimslinija.lt

Vaikų linija
116111

11.00-23.00
vaikulinija.lt

Vilties linija
116123

Visą parą
viltieslinija.lt

Vyrų linija
867000027

10.00-14.00 (I-V)
info@vyrulinija.lt

vyrulinija.lt

Krizių įveikimo centras
16.00-20.00 (I-V)
12.00-16.00 (VI)
krizesiveikimas.lt
krizesiveikimas

Medo savanoriai

Psichologinė pagalba COVID-19 pandemijos

metu medikams, jų artimiesiems,

vaistininkams, medicinos studentams 

medo.lt

Pagal Higienos instituto duomenis ir www.pagalbasau.lt informaciją parengė
visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną,

Raminta Maciūnaitė


