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Saviþudybës Lietuvoje psichikos
sveikatos ir platesniame kontekste
Onà Davidonienæ, Valstybinio psichikos sveikatos centro direktoræ,
Nacionalinës sveikatos tarybos naræ, kalbina Nijolë Goðtautaitë Midttun

2009 m. naujai iðrinkta Nacionalinë
sveikatos taryba pirmàjá teminá posëdá
skyrë bûtent psichikos sveikatos ir
saviþudybiø problemai. Gal galëtumëte
pakomentuoti saviþudybiø tendencijas
Lietuvoje?
Saviþudybiø skaièius  labai svarbus
rodiklis, atspindintis visuomenës psichikos sveikatos bûklæ. Sprendþiant ið jo,
saviþudybiø problema yra aktuali ir
spræstina ið esmës, nes Lietuva jau
nemaþa metø Europoje iðsiskiria
didþiausiu saviþudybiø skaièiumi.
Saviþudybiø paplitimo Lietuvoje tendencijos yra labai savitos. Paþymëtina, kad
iki karo mûsø valstybëje saviþudybiø
daþnis buvo tarp paèiø maþiausiø Europoje, tuo tarpu paskelbus nepriklausomybæ pradëjo sparèiai didëti ir maksimumà pasiekë 2002 m.  beveik 45 atvejø 100 tûkst. gyventojø. Nuo 2002 m.
saviþudybiø skaièius stabilizavosi ir kelerius metus nuosekliai maþëjo, taèiau
2008 m. vël kiek padidëjo. Praeitais
metais Lietuvoje nusiþudë 1111 þmoniø.
Tikëtina, kad saviþudybiø skaièius bus
padidëjæs ir ðiemet.

þudosi beveik 6 kartus daþniau nei moterys, o neabejotinai svarbiausia rizikos
grupë  kaimo vyrai. Ðá reiðkiná galbût
ðiek tiek paaiðkintø tai, kad paskelbus
nepriklausomybæ bûtent Lietuvos kaime
pokyèiai buvo didþiausi ir labai staigûs
 ryðkesni nei kituose posovietiniuose
kraðtuose: buvo panaikinti kolûkiai ir
staiga tapome smulkiøjø ûkininkø kraðtu. Ûkininkø, kurie nebuvo pasiruoðæ
savarankiðka darbui, neturëjo nei reikiamø þiniø, nei ágûdþiø, nei iðtekliø.
Daugelis jø ið nevilties gráþo prie to, kà
daryti mokëjo geriausiai  gerti.
O psichikos sutrikimai kaip
saviþudybës rizikos veiksnys?
Kalbant apie kitas visuomenës
grupes, psichikos sutrikimas be abejonës
yra svarbus saviþudybës rizikos veiksnys. 2008 m. pabaigoje pas pirminës

Kokios gyventojø kategorijos priskirtinos didþiausios rizikos grupei?
Iðssiskiria ypaè aukðtas vyrø
saviþudybiø daþnis  Lietuvoje vyrai
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psichikos sveikatos prieþiûros specialistus gydësi 165 982 asmenys, apytiksliai
4,95 proc. visø Lietuvos gyventojø. Galima sakyti, kad kiek daugiau negu pusë
jø (apie 2,95 proc. gyventojø) gydësi dël
psichikos sutrikimø ir beveik 2 proc.
(apie 70 tûkst.)  dël priklausomybës
ligø, dauguma dël priklausomybës nuo
alkoholio ir apie 10 proc.  dël priklausomybës nuo psichoaktyviøjø medþiagø.
Tarp psichikos sutrikimø vyrauja afektiniai sutrikimai, daþniausias jø 
depresija. Svarbus saviþudybiø rizikos
veiksnys yra ir ðizofrenija bei kiti psichikos ar elgesio sutrikimai.
Kokios yra pagrindinës tokio didelio saviþudybiø skaièiaus prieþastys?
Prieþasèiø gana daug ir kiekvienu
konkreèiu atveju jos yra labai individualios. Labai svarbu suprasti, kad sveikata
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saviþudybës nëra tik medicinos problema. Padidëjusi saviþudybiø rizika yra
susijusi su socialinës-ekonominës
padëties pasikeitimu (pvz., ekonominë
krizë ðalyje, socialiniø garantijø, darbo,
bûsto, pajamø praradimas) arba asmeninio gyvenimo krizëmis (pvz., artimo
þmogaus netektis, skyrybos). Prie
svarbiø rizikos veiksniø priskiriami ir
traumuojantys santykiai (smurtas ðeimoje, patyèios, agresyvumas, netolerancija). Labai svarbu yra vyraujanèios
visuomenëje vertybës: pavyzdþiui, tarpukario Lietuvoje, kurioje labai átakinga buvo katalikybë, þmonës þudësi
þymiai maþiau, taèiau praradus ðià vertybæ saviþudybiø skaièius ëmë didëti.
Nebijau sakyti, kad viena ið svarbiø
prieþasèiø  tai Lietuvoje masiðkai
iðplitæs alkoholio vartojimas ir nesaikingas girtavimas. Visà nepriklausomybës laikotarpá alkoholio vartojimas nuosekliai didëjo ir tik nuo 2008 m. pirmà
kartà per ðá tarpsná sumaþëjo. Taip atsitiko dël priimtø ryþtingø sprendimø, ribojanèiø alkoholio prieinamumà ir reklamà. Ðios priemonës jau duoda pirmuosius rezultatus maþinant alkoholio
vartojimo padaromà þalà.
Èia norëèiau paminëti kelis svarbius
rodiklius, kurie objektyviai tà þalà parodo: tai alkoholinës psichozës, alkoholio
toksinis poveikis, ûmi alkoholinë intoksikacija. Ðie rodikliai 2008 m. reikðmingai sumaþëjo. Ir 2009 m. stebima ta pati
tendencija. Lentelëje pateikiama
SVEIDRA duomenø bazës informacija
 tai duomenø bazë, á kurià patenka informacija ið visø sveikatos prieþiûros
ástaigø.
Ðie rodikliai yra svarbus argumentas,

pagrindþiantis teiginá, kad alkoholio
prieinamumo ribojimas iðties sumaþina
alkoholio daromà þalà. Nemaþai Alkoholio kontrolës ástatymo nuostatø
grieþtinimo prieðininkø tvirtina, kad
sumaþëjus legalaus alkoholio suvartojimui iðaugo nelegalaus alkoholio
 pilstuko, ávairiø surogatø  vartojimas.
Taèiau ðie rodikliai árodo, kad alkoholio suvartojimas ið tiesø maþëjo, o surogatø vartojimas nedidëjo, nes ypaè pirmieji du rodikliai labai priklauso nuo
vartojamo alkoholio kokybës.
O kaip paaiðkintumëte nuoseklø
saviþudybiø maþëjimà 20022007 m.?
Nepamirðkime, kad 20022007 m.
buvo stebimas didþiausias ekonomikos
augimas, gyvenimo kokybës gerëjimas,
optimistiðkas poþiûris á ateitá. Be to, ðiuo
laikotarpiu Lietuvoje pradëjo aktyviai

veikti savivaldybiø psichikos sveikatos
centrai, kuriø veikla labai smarkiai
skyrësi nuo ligtolinës tvarkos, kai poliklinikose dirbæ pavieniai gydytojai psichiatrai daþniausiai arba iðraðydavo receptà  pratæsdavo gydymà, arba paraðydavo siuntimà á psichiatrijos stacionarà.
Savivaldybiø PSC, kuriuose dirba tarpdisciplininës komandos, sprendþianèios
ávairias pacientams iðkylanèias problemas, labai pagerino psichikos sveikatos
prieþiûros paslaugø prieinamumà,
uþtikrino kur kas kokybiðkesnæ psichikos sveikatos prieþiûrà. Manau, ðie du
veiksniai tikrai buvo vieni ið svarbiausiø
veiksniø, lëmusiø saviþudybiø daþnio
maþëjimà.
Uþsiminus apie platesná kontekstà ir
ateitá negalima nepasidomëti jaunimo
ir vaikø psichikos sveikata. Kokia ji?
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O ji kai kuriais atþvilgiais daugiau nei
nekokia. Ðtai Vilniaus universiteto mokslininkø 2004 m. atliktas Lietuvos vaikø
psichikos sveikatos epidemiologinis tyrimas parodë, kad su psichikos sveikata susijusiø problemø turi 41,7 proc.
mokyklinio amþiaus vaikø. Labai svarbu suprasti, kad èia kalbame ne apie
psichikos sveikatos sutrikimus kaip diagnostinæ kategorijà, bet bûtent apie
vaikø problemas  daþnai trumpalaikes,
susijusias su nuotaikos svyravimais, nerimu, dideliu krûviu, konfliktais su
tëvais, draugais ir mokytojais. Pasaulio
sveikatos organizacijos tyrime Lietuva
ir kitos Baltijos valstybës iðskirtos kaip
pasiþyminèios prastais prievartos
rodikliais  paaugliø ir jaunuoliø
padarytø þmogþudysèiø èia kelis kartus
maþiau nei Europoje pirmaujanèioje
Rusijos Federacijoje, taèiau kelis kartus
daugiau nei kitose Europos Sàjungos
valstybëse. Patyèiø reiðkinio, kuris pas
mus pradëtas tyrinëti palyginti neseniai,
studijos atskleidë, kad Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos Sàjungos valstybëmis, tyèiojimasis paplitæs labiausiai: prieð kelis metus apie 70 proc. vaikø
nurodë, kad yra patyræ patyèias ir kaip
aukos, ir kaip skriaudëjai. Tuo tarpu
Ðvedijoje ir Èekijoje tokiø moksleiviø
ne daugiau kaip 20 procentø.
Prasti vaikø ir paaugliø su psichikos
susijæ rodikliai programuoja suaugusiøjø
psichikos sveikatos problemas, ir
atvirkðèiai. Ðtai tiriant paaugliø depresiðkumà ir saviþudybës pavojø nustatyta, kad nedarniose ðeimose arba ðeimose,
kuriose pirmenybë teikiama materialinëms vertybëms, vaikai labiau
paþeidþiami ir maþiau atsparûs
þalingiems áproèiams, alkoholio, tabako
ir narkotikø vartojimui. Tuo trapu ten,
kur ðeimos, dvasinës vertybës yra svarbios, vaikai yra atsparesni þalingiems
áproèiams ir delikventiniam elgesiui.
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Be to, svarbu nepamirðti ne tik vaikø,
auganèiø socialinës rizikos ðeimose,
vaikø, patirianèiø fiziná, seksualiná,
emociná smurtà, vaikø, kuriø tëvai iðvykæ
uþdarbiauti á uþsiená, bet pagalvoti ir apie
naujà reiðkiná  emociðkai apleistus sëkmingø tëvø, sëkmingø ðeimø vaikus.
Tokiø vaikø gausëja dël to, kad didþiulá
uþimtumà ir dëmesio neskyrimà savo
vaikams tëvai bando pateisinti bei kompensuoti materialine gerove  brangiais
rûbais ir þaislais.
Kaip paaiðkinti prastus vaikø ir
paaugliø psichikos sveikatos rodiklius?
Vaikai auga ðeimose, tarp suaugusiøjø, visuomenëje, kurios vertybinë
orientacija yra savotiðka ir smarkiai skiriasi nuo kitø Europos ðaliø. Ðtai 2008
m. pavasará visose Europos Sàjungos
ðalyse narëse atlikta Eurobarometro apklausa siekiant nustatyti, kokius svarbiausius veiksnius tyrime dalyvavusiø
ðaliø þmonës laiko bûtinais tam, kad
þmogus jaustøsi laimingas. Tyrimas parodë, kad Lietuvos þmoniø vertinimai la-
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bai skyrësi nuo kitø, ypaè vakarø Europos, valstybiø gyventojø vertinimø.
Lietuviai tarp aukðèiausiai vertinamø
veiksniø daþniausia nurodë tvarkà, teisingumà, darbà ir pinigus, visais ðiais
keturias veiksniais gerokai aplenkdama
Europos Sàjungos vidurká. Tuo tarpu
Vakarø Europos ðaliø gyventojai tarp
didþiausiø vertybiø, kurios yra svarbios
tam, kad þmogus jaustøsi laimingas,
nurodë meilæ, draugystæ, taikà ir iðsilavinimà. Lietuvoje visos ðios keturios
pozicijos buvo paminëtos reèiausiai.
Galbût ðios pas mus jau susiformavusios
vertybiø skalës ir ið dalies ir paaiðkina,
kodël mes taip daþnai esame pikti, irzlûs,
netolerantiðki, o neretai ir þiaurûs vienas kitam.
Kitas 2008 m. Eurobarometro tyrimas parodë, kad tik 13 proc. Lietuvos
vaikø (maþiausiai visoje ES) sulaukë
tëvø dëmesio per praeità savaitæ, tuo
tarpu lyderëje Olandijoje  net 56 proc.
Iðvadas nesunku pasidaryti  kai pinigai
ir darbas svarbiau nei dëmesys vaikams,
rezultatø netruksime sulaukti. Tik jie
nenudþiugins.
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Taigi saviþudybë ir jos rizika  ypaè
sudëtingas, ávairialypis reiðkinys, kuriam uþkirsti kelià sunku, jeigu
apskritai ámanoma. Kas daroma
saviþudybiø prevencijos srityje?
Daroma lyg ir nemaþai. LRV
2008-07-23 nutarimu Nr. 787 Dël sanglaudos skatinimo veiksmø programos
priedo patvirtinimo (Þin. 2008, 953720) patvirtino ðios programos ágyvendinimo priemones bei jø apraðus. Labai
svarbi ir nuosekliai plëtojama yra psichikos sveikatos prieþiûros paslaugø optimizavimo kryptis. Ágyvendinant priemones 20092013 m. Europos Sàjungos
struktûrinës paramos lëðø, be kitø priemoniø, bus skirta ir 5-iø kriziø intervencijos centrø bei 5-iø diferencijuotos kompleksinës psichiatrijos pagalbos vaikui
ir ðeimai centrø ákûrimui.
Be to, 20082010 metams Lietuvos
Respublikos Vyriausybës nutarimais ir
Sveikatos apsaugos ministro ásakymu
patvirtintos Valstybinës psichikos
sveikatos strategijos ágyvendinimo
2008-2010 metø programa (Þin., 2008,
Nr. 76-3014), Nacionalinë smurto prieð
vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams
20082010 m. programa (Þin., 2008,
Nr. 51-1892), Valstybinë ðeimos sveikatos 20082010 metø programa (Þin.,
2008, Nr. 65-2475). Tarp numatytø ðiø
programø priemoniø  tëvystës ágûdþiø
formavimo ir ðeimø konsultavimo
mokymo programø ádiegimas. Ypatingà
dëmesá numatoma skirti vaikams, kuriø
tëvai iðvykæ uþdarbiauti á uþsiená, psichikos ligomis sergantiems tëvams ir jø
vaikams. Specifinë, netgi ðiek tiek pamirðta vaikø grupë  nelaimingi sëkmingø tëvø vaikai: kol abu tëvai kopia
karjeros ir verslo aukðtumø link, vaikas
daþnai lieka vieniðas, su savo problemomis.

Kokios yra pagrindinës prevencijos
nesëkmiø prieþastys?
Pirmiausiai tai  daugelio vykdomø
projektø trumpalaikiðkumas, trûksta
programø tæstinumo ir labiausiai pasiteisinusiø, geros praktikos pavyzdþiø
plëtros visoje ðalies teritorijoje. Be abejo, tai susijæ ir su kritiðkai nepakankamu bei nenuosekliu finansavimu. Trûkstant lëðø ir neþinant, koks bus finansavimas ateinanèiais metais, neámanoma
uþtikrinti programø tæstinumà, nuoseklumà ir veiksmingus rezultatus. Kita vertus, reikia pripaþinti, kad dël susiklosèiusios padëties projektuose taikomi metodai ne visada atitinka psichologinius
konkreèios rizikos grupës ypatumus.
Kol kas tikrai trûksta tarpinstitucinio,
tarpþinybinio bendradarbiavimo, skirtingose institucijose dirbanèiø specialistø
veikla per maþai derinama tarpusavyje.
Svarbu, kad sparèiau bûtø perimami ir
paskleidþiami geros praktikos pavyzdþiai.
Kokiø priemoniø siûlytumëte imtis
uþtikrinant veiksmingà saviþudybiø
prevencijà?
Saviþudybiø problema yra daugiaplanë, todël ir prevencija turi bûti kompleksinë, tarpdisciplininë. Saviþudybiø
prevencija gali bûti sëkminga tik tada,
jeigu yra vykdoma nuosekliai, orientuojantis á tiksliai apibrëþtas rizikos grupes.
Ðiuose procesuose turi dalyvauti ne tik
sveikatos prieþiûros ástaigø, bet ir socialinës apsaugos, teisëtvarkos, vaikø teisiø
apsaugos, ðvietimo ir mokslo institucijø
specialistai, baþnyèios atstovai, NVO.
Vykdant prevencines programas tarp
vaikø ir jaunimo pagrindinis dëmesys
turi bûti skiriamas ðeimai (tëvystës
ágûdþiø, ðeimos vertybiø stiprinimui) bei
mokyklai.

Nacionalinë sveikatos taryba Sveikatos apsaugos ministerijai pasiûlë pervertinti visas valstybines prevencines
programas ir atsisakyti neprioritetiniø
programø, priemoniø dubliavimo ir pagaliau uþtikrinti svarbiausiø priemoniø
adekvatø finansavimà. Labai svarbu bûtø
uþtikrinti prieinamà, kompensuojamà
gydymà vaikams, sergantiems hiperkineziniais sutrikimais bei priklausomybëmis  tai psichikos sveikatos sutrikimai, turintys didþiulæ átakà bendram vaiko funkcionavimui. Ðvietimo ir mokslo
ministerijai siûlyta gerinti ðios sistemos
specialistø pasirengimà dirbti vaikø psichologiniø problemø atpaþinimo, psichikos sutrikimø bei saviþudybiø prevencijos srityje bei paraginti sugráþti prie
deklaruojamos mokyklos misijos 
ugdyti vertybes, socialinæ kompetencijà
ir gebëjimà savarankiðkai kurti savo
gyvenimà.
Socialinës apsaugos ir darbo ministerija turëtø atkreipti dëmesá á psichologinio klimato globos namuose bei psichologinio bendravimo gerinimo svarbà,
socialiniø garantijø uþtikrinimà ir socialiniø paslaugø prieinamumà visiems psichiðkai neágaliems asmenims, daugiau
dëmesio skirti prevenciniam darbui su
socialinës rizikos ðeimomis, o darbo
birþose ávesti psichologø etatus.
Artëja graþiausios metø ðventës
Kalëdos, todël visai nesinori uþbaigti
tokia gana nelinksma gaida. Visiems
kolegoms norëtøsi palinkëti neatsidurti tarp tø gerai gyvenanèiø, sëkmingø
ðeimø, kuriose nelieka laiko savo patiems brangiausiems þmonëms vaikams, tëvams, seneliams. Mylëkime vieni
kitus, branginkime vieni kitus, bendraukime vieni su kitais ir tada tikrai
suprasime, o gal tiksliau - pajusime
kokie mes esame turtingi.
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