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PAS PSICHIKOS SVEIKATOS 
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PER METUS NAUJAI DIAGNOZUOTŲ ATVEJŲ 
SKAIČIUS ( VAIKAI IKI 18 M.)
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Naujai diagnozuotų priklausomyb÷s 
atvejų skaičius(vaikai iki 18 metų)

Metai
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Priklausomyb
÷ alkoholiui 2 8 4 1 2 1

Priklausomyb
÷ psichoaktyv. 
medžiagoms

51 45 44 32 16 21

2006

3

12



Bendras d÷l priklausomyb÷s gydomų 
vaikų skaičius

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Priklausomyb÷ 
alkoholiui

11 10 2 3 3 1

Priklausomyb÷ 
psichoaktyv. 
medžiagoms

140 96 77 62 54 43

2006

3

18



SAVIŽUDYBIŲ PASISKIRSTYMAS 
PAGAL AMŽIŲ
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Jaunimo psichikos sveikatos 
rodikliai

• Vilniaus universitete 2004 m. atliktas Lietuvos vaikų psichikos sveikatos 
epidemiologinis tyrimas parod÷, kad su psichikos sveikata susijusių problemų 
turi 41,7 proc. mokyklinio amžiaus vaikų; 

• PSO duomenimis (2002), Lietuva ir kitos Baltijos valstyb÷s pasižymi gana 
blogais prievartos rodikliais – paauglių ir jaunų žmonių žmogžudysčių čia 
nors keletą kartų mažiau nei Rusijos Federacijoje, tačiau kelis kartus daugiau 
nei kitose Europos Sąjungos valstyb÷se; 

• neseniai prad÷jus nagrin÷ti tyčiojimosi reiškinį tarp mokyklinio amžiaus 
vaikų, paaišk÷jo, kad Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos Sąjungos 
valstyb÷mis, tyčiojimasis paplitęs labiausiai: apie 70 proc. vaikų pažymi, kad 
yra patyrę šį reiškinį ir kaip aukos, ir kaip skriaud÷jai. Tuo tarpu Švedijoje ir 
Čekijoje tokių moksleivių ne daugiau kaip 20 procentų.

Psichikos sveikatos strategija 



PAAUGLIŲ DEPRESIŠKUMAS IR SAVIŽUYBöS PAVOJUS
(lyginamoji analiz÷ Klaip÷dos, Kauno ir Šiaulių miestuose, absoliučiais 

skaičiais ir procentais nuo apklaustų tos lyties paauglių skaičiaus )

Apklausos 
duomenys

Kaunas Klaip÷da Šiauliai
Merga

it÷s
Berniukai Mergait÷s Berniukai Mergait÷s Berniukai

Abs.sk/ (proc.)

Apklausta
842(100) 683(100) 1510(100) 1049(100) 577(100) 494(100)

Linkę į 
depresiškumą 556(66,0)* 341(49,9)* 823 (55,3)* 503 (46,3)* 324 (56,2)* 189 (38,2)*

Suicidin÷s 
tendencijos 
mintys

128 (15,2) 73 (10,6) 272 (18,0) 124 (11,8) 102 (17,7) 60 (12,1)

Suicidiniai 
bandymai 55 (6,5) 32 (4,7) 129 (8,5) 54 (5,15) 37 (6,4) 24 (4,8)

*p,0,005 – tarp mergaičių ir berniukų miestuose



SOCIALINIŲ BEI EMOCINIŲ PROBLEMŲ 
ĮTAKA PAAUGLIŲ SUICIDINIAMS 

BANDYMAMS

• Telšių raj. buvo apklausti 4769 dvylikos 
metų ir vyresni pagrindinių bei vidurinių 
mokyklų mokiniai.

• Apklausoje dalyvavo:
- 52 proc. mergaičių ir 48 proc. berniukų;
- 54 proc. miesto ir 46 proc. kaimo 

gyventojų 



REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

• 33% mokinių atsak÷, kad jiems buvo kilę minčių 
pasitraukti iš gyvenimo.

• 5% mokinių teig÷, kad band÷ žudytis arba buvo 
suplanavę, kokiu būdu pasitrauktų iš gyvenimo.

• Iš bandžiusiųjų žudytis 11% mokinių tai dar÷ 
daugiau nei 2 kartus.

• 2000 m. į Telšių rajono gydymo  įstaigas po 
suicidinio bandymo pateko 17 vaikų iki 18 metų: 
13 mergaičių ir 4 berniukai.

• Šie vaikai sudar÷ 22% visų bandžiusiųjų žudytis 
ir patekusių į gydymo įstaigas 2000 m.



MINČIŲ APIE SAVIŽUDYBĘ 
PRIEŽASTYS
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VŠĮ ,,VAIKO NAMAS” IR VILNIAUS MIESTO 
BALTUPIŲ VIDURINöS MOKYKLOS 

BENDRUOMENöS 2003 M. ATLIKTA APKLAUSA (I)

• Dalyvavo 336 (4-12 klasių) moksleiviai, 144 
t÷vai ir 26 mokyklos darbuotojai.

• Net 36 % moksleivių nurod÷, kad iš jų
tyčiojasi, šaiposi arba juos užgaulioja 
bendraklasiai.

• 20% moksleivių (6-12 klasių) nurod÷, kad iš jų
šaiposi, tyčiojasi arba juos užgaulioja 
mokytojai.

• Net 47% mokinių prisipažino, kad jie patys 
užgaulioja kitus vaikus arba iš jų šaiposi.



• 13,4% apklaustų mokinių atsak÷, kad juos yra 
mušę bendraklasiai.

• Apklausa parod÷, kad 12% mokinių bent kartą
yra mušęs mokytojas.

• 27,1% mokinių prisipažino, kad jie patys yra 
mušę kitus vaikus. 

• Net 97% apklaustų moksleivių nurod÷, kad yra 
matę, kaip kiti mokiniai mušasi.

VŠĮ ,,VAIKO NAMAS” IR VILNIAUS MIESTO 
BALTUPIŲ VIDURINöS MOKYKLOS 

BENDRUOMENöS 2003 M. ATLIKTA APKLAUSA (I)



PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į SEKSUALUMĄ 
IR SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ (I)

• Tyrimas vykdytas Lietuvoje, Švedijoje, Latvijoje, 
Estijoje, Rusijoje bei Lenkijoje.

• Tyrime naudota metodika, paruošta NOVA (Norsk 
institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) 
mokslininkų.

• Tai anoniminis klausimynas, sudarytas iš 75 klausimų 
apie jaunuolį, jo seksualinę patirtį, patirtą seksualinę 
ir fizinę prievartą bei jo požiūrį į prievartą.

• Apklausa vyko Lietuvos vidurin÷se mokyklose, 
gimnazijose, jaunimo bei profesin÷se mokyklose. 



PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į SEKSUALUMĄ 
IR SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ (II)

Tyrimo rezultatai

• Tyrimo metu buvo apklausta virš 3000 respondentų.

• Preliminariais tyrimo analiz÷s duomenimis beveik 
trečdalis respondentų teigia patyrę seksualinę 
prievartą.

• Dauguma paauglių nurod÷ tai patyrę tik kartą (59%)

• 11% nurod÷ patyrę tai daugiau nei penkerius 
kartus.

• Daugiau nei pusę visų atvejų tai buvo paaugliui 
pažįstamas žmogus, tačiau ne šeimos narys.



PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į SEKSUALUMĄ 
IR SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ (III)

Tyrimo rezultatai

• Beveik pus÷ skriaudikų seksualin÷s prievartos 
prieš paauglį metu buvo apsvaigę nuo alkoholio 
ar narkotikų.

• Kiek daugiau nei pus÷ (57,8%) seksualinę 
prievartą patyrusių paauglių tur÷jo galimybę su 
kuo nors apie tai pasikalb÷ti.

• Tik 1,8% apie patirtą seksualinę prievartą 
kalb÷jusių paauglių kreip÷si į sveikatos, 
socialin÷s apsaugos ar policijos tarnybas. 



KODöL VAIKAS NENORI SAKYTI, KAD 
BUVO AR YRA PRIEVARTAUJAMAS (I):

• bijo prievartautojo
• bijo, kad niekas nepatik÷s
• kaltina pats save d÷l buvusios ar dabartin÷s 

prievartos
• jaučia g÷dą
• mano, kad jam niekas negali pad÷ti
• bijo, kad jo nemyl÷s
• bijo, kad jeigu kam apie tai prasitars, tas pat 

atsitiks su jo seserimis ar broliais



KODöL VAIKAS NENORI SAKYTI, KAD 
BUVO AR YRA PRIEVARTAUJAMAS (II):

• mano, kad taip su juo atsitiko d÷l to, jog jis yra 
labai blogas

• jeigu skriaudikas yra gimin÷ ar draugas, vaikas 
nieko nesako, nes nenori, kad kas blogo būtų
jiems daroma

• nežino, kam gali papasakoti

• gali tiesiog nežinoti (nesuprasti), kad tai yra 
prievarta ir kad taip elgtis su juo negalima
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ŽMONIŲ SU PSICHIKOS SUTRIKIMAIS
REIKMöS

M edicinojeM edicinojeAnkstyva  diagnostika

Infor macija apie ligą b ei gydymąMedicinin÷  pagalba

Psichologin÷ pa galbaHospitali zacija

Visuo men÷jeVisuo men÷je

Ap saugojimas nuo s tigmų bei diskrim inacijosG alimybių tur÷jima s likti pilnateisiu

  visuomen÷s nariu

Žm ogaus teisių užtik rinimas

Reabilita cijos sri tyjeReabilita cijos sri tyje

Socialin÷ paramaMokymas

P rofesin÷ paramaDie nos stacionaro pa galba

Dvasin iai poreikiai

Šeim ojeŠeim oje

Šeimo s narių įgūdžiai pr iežiūraiŠeimos narių tv irtumasP agalbos šeimai pl ÷tojimas

Pagalba kriz ių atvejais

Uži mtumo terapija

Finan sin÷ parama

Medicinoje Visuomen÷je

Reabilitacijos srityjeŠeimoje

Ankstyva diagnostika
Informacija apie ligą bei gydymą

Medicinin÷ pagalba

Psichologin÷ pagalba
Hospitalizacija

Šeimos narių įgūdžiai priežiūrai
Šeimos narių tvirtumas

Pagalbos šeimai pl÷tojimas
Pagalba krizių atvejais

Užimtumo terapija
Finansin÷ parama

Apsaugojimas nuo stigmų 
bei diskriminacijos

Galimybių tur÷jimas likti 
pilnateisiu visuomen÷s nariu

Žmogaus teisių užtikrinimas

Socialin÷ parama
Mokymas

Profesin÷ parama
Dienos stacionaro pagalba

Dvasiniai poreikiai


