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Prevencija - is lotynij kalbos ki l^s zodis (lot. praeventio), kurio 
reiksme „isankstinis kelio uzkirtimas", „uzbegimas jvykiams uz akiij", 
„isankstinis perspejimas". Teisineje literaturoje prevencija gali reiksti 
..prieziiir^", . .reguliavim^", „kontrol^", ..apsaugojim^", . .sulaikym^". Me-
dicininiame kontekste sis terminas vartojamas, kai nor ima apibudinti 
veiksmij arba reiskinii j v i sum^, kur ia siekiama isvengti nepageidauja-
mo {vykio arba kiek galima j j susvelninti (sumazinti) . Siuo metu, kai 
matomos skirtingij medicines sriciq suartejimo tendencijos, prevenci-
nes priemones taip pat tampa nevienalytes. Lietuvai kovojant su viena 
didziausii} negandi| - savizudybemis, s i ^ negand^ mazinancias pre-
vencines priemones turi ismanyti kiekvienas visuomenes narys, taciau 
didziausia nasta vis delto tenka seimos gydytojams ir gydytojams psi-
chiatrams, kur i i j tikslingas bendradarbiavimas savizudybii j prevencijos 
srityje yra labai svarbus. 

Pasaulio sveikatos organizacija ( P S O ) , Tarptautine savizudybiij 
prevencijos asociacija {The International Association for Suicide Preven
tion, lASP) ir Pasaulio psichikos sveikatos federacija {The World Fede
ration for Mental Health, WFMH) nuo 2003 m. vieningai nusprende 
rugsejo 10 dien^ skelbti Pasauline savizudybiq prevencijos diena. To-
k i a m sprendimui jtakos turejo ilgos diskusijos, statistiniij ataskaitij ana-
lize, moksl ininki} , gydytojij, zurnalisti j , nukentejusiij ji j bei j i j artimijji4 
skundai ir klausimai. A r galima savizudybems uzkirsti keli^? A r galima 
jas suvaldyti? Jeigu galima, tai kokiomis priemonemis, pastangomis 
ir kokia kaina. Zmones pradejo suvokti, kad savizudybes tapo didele 
socialine ir ekonomine problema ir su jomis reikia kovoti t ik kartu -
sujungus ne t ik ei l ini i j zmonii j , bet ir tarptautiniij visuomeniniq orga-
nizaci j i j , bendri jq ir valstybii j pastangas. Vien tai, kad visame pasaulyje 
buvo oficialiai paskelbta savizudybiij prevencijos diena, leidzia mums 
pateikti kelet^ esminiq isvadij: 

1. Savizudybii j problema jau seniai perzenge vienos kurios nors 
valstybes sienas ir tapo visos zmonijos rupesciu. 
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2. Savizudybii j problemas reikia spr^sti tarpvalstybiniu lygme-
niu , remiantis pasauline patirt imi. 

3. Siai problemai galima uzkirst i kel i^ ir j§ suvaldyti, taciau tam 
turi buti numatomi konkretus veiksmai , priemones, progra-
mos ir formuojama atsakinga politika. 

§ios mokomosios knygos t ikslas - supazindinti §eimos gydytojus 
bei rezidentus, gydytojus psichiatrus bei rezidentus ir visus besidomin-
cius suicidologija, savizudybii j problema pasaulyje ir Lietuvoje bei jos 
valdymo galimybemis. 

KNYGOS UZDAVINIAI 

1. Pateikti savizudybii j problemos apzvalg^, jvardyti buvusias, 
esamas bei tiketinas savizudybii j priezastis, k u r i i j pasalinimas 
padetq suvaldyti sj reiskinj . 

2. Supazindinti seimos gydytojus ir gydytojus rezidentus bei 
gydytojus psichiatrus ir gydytojus rezidentus su svarbiausiais 
tiesioginiais ir netiesioginiais pozymiais, kurie gali buti reiks
mingai susij? su paciento planuojama savizudybe. 

3. Pateikti seimos gydytojui, gydytojui rezidentui, gydytojui psi-
chiatrui ir gydytojui rezidentui optimalias ir konstruktyvias 
bendravimo su potencialiu savizudziu gaires bei nuorodas prie-
monii j , galinciij reiksmingai sumazinti savizudybes gresmf. 

Siame kelyje iskyla daug issukii j : 

1. Pakeisti su savizudybii j problema susijusias psichologines 
stigmas. 

2. |traukti j sios problemos sprendim^ kiek galima daugiau as-
meni j . 

3. Issiaiskinti svarbiausias savizudybii j priezastis i r jas salinti. 
Kiekvienas sios mokomosios knygos skyrius pradedamas suformu-

luotu temos tikslu bei uzdaviniais, kuriais siekiama t^ t iks l^ pasiekti. 
Skyr iq pabaigoje pateikiami savikontroles klausimai , j kuriuos skaity-
tojas turetij atsakyti ir pasit ikrinti , ar teisingai suprato skyriuje destom^ 
medziag^. 
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Knyga skir iama seimos gydytojams, gydytojams psichiatrams, gy
dytojams rezidentams, kuriems dazniausiai pirmiesiems tenka jvertinti 
suicidines pacientq mintis, o po bandymo zudytis - teikti j iems k l i n i -
k i n f , psichologin^, socialin^ ir vadybin^ pagalb^. §i knyga skirta su
mazinti stigmai, k u r i skir ia somatinii j sutr ikimi j ir ligq gydytojus bei 
gydytojus psichiatrus, taigi ir ki t i j specialybiij gydytojams mielai reko-
menduojame pasidometi sioje knygoje gvildenamomis temomis. Sei
mos gydytojai ir gydytojai psichiatrai pasireng^ savo jegas skirt i p i r m i -
nes sveikatos prieziiaros grandies pacientams. Butent j i j pastangos gah 
tapti veiksniu, kuris reiksmingai sumazins savizudybiij skaicii j musij 
visuomeneje. Seimos gydytojas - ne t ik asmuo, pas kur j pirmiausia 
skuba k r i z ^ isgyvenantis zmogus. }is i r seimos draugas, daznai teikian-
tis p i r m i n ^ psichologin^ pagalb^, ir paciento veiksmij koordinatorius, 
ir vadybininkas. Jis gah nurodyti pacientui t inkam^ keh^, jeigu greitai 
ir operatyviai jvertina savizudybes r izik^. Seimos gydytojas - didelis 
autoritetas pacientui ir siejamoji grandis su gydytojais specialistais. Pa-
galiau seimos gydytojas yra zmogus, pihetis, patriotas, k u r i a m negali 
nerupeti musi j salies savizudybiij prevencija, o sios srities mokomosios 
medziagos kol kas nepakanka. 

Sioje mokomojoje knygoje analizuojamos priemones, galincios pa-
deti zmogui atsisakyti savizudybes. Kar tu aiskinamasi, kaip pastebeti, 
kad zmogus pradejo uzsimint i apie galim^ suicidinj poelgj, j k§ turetij 
atkreipti demesj gydytojas, kad nepaliktij tokio paciento vieno, kada j 
pokalbius apie gyvenimo prasm^ reikia zvelgti stoiskai, o kada butina 
kreiptis kolegij pagalbos ir zmogui gelbeti pasitelkti v i s^ profesionalij 
komand^. Sioje knygoje nagrinejama, kas gali paskatinti zudytis ir kas 
gali sutrukdyti tai padaryti , todel knygoje aptariamos sios temos: 

>• Kas yra savizudybe ir kodel j i vertinama kaip problema? 
y Kaip galima apibudinti savizudyb^ ir kaip j i apibudinama skir-

tingose kulturose? 
> Kokios yra savizudybes s^vokos apibreztys ir kodel jos tokios 

skirtingos? 
> Kaip dazniausiai pasireiskia suicidines mintys? 
> Kaip vert inama eutanazija, eugenika suicidologiniu aspektu? 
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> Kaip skirtingais laikotarpiais buvo vert inami savizudziai ir 
koks siuolaikines visuomenes poziuris j juos? 

> Kuo zmones, kuriems nepavyko zudytis, skiriasi nuo savizu-
dziq ir zalojanciij jq save? 

> Zymiausi pasaulio savizudziai, j i j savizudybi4 priezastys ir sa-
vizudzi i j traukos vietos. 

> Pasaulines savizudybiij statistikos tendencijas. 

>• K o k i ^ jtak^ savizudybei daro zmogaus isgyvenama krize ir 
kaip galima j ^ spr^sti. 

> K o k i ^ zal^ zmogui sukelia alkoholis i r kokia jo jtaka savizu
dybems. 

T ik imes , kad si mokomoji knyga bus jdomi ne t ik jums, bet ir tiems 
jusq kolegoms ir artimiesiems, kuriems rekomenduosite j ^ paskaityti. 
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