
  
 

 

Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo metodo 

nuotolinis pristatymas 

  

Lietuvos psichologų sąjunga, Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras ir Valstybinio 

psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras kviečia organizacijų, ruošiančių 

psichiatrus, vaikų ir paauglių psichiatrus, klinikinius psichologus, sveikatos psichologus bei 

psichoterapeutus, ir šių specialybių asociacijų atstovus į Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos 

vertinimo ir valdymo metodo (CAMS) vadovo, kurio leidybą finansavo LR sveikatos apsaugos 

ministerija, nuotolinį pristatymą.  

  

Pristatymo laikas: 2020 m. balandžio 20 diena, pirmadienis, 15:30-17:00 val. 

Prisijungimo nuoroda: 

https://zoom.us/j/218308178?pwd=VHgyUmd3YjNxaFhJYm9rRnRTNm1nZz09 

  

Pristatyme dalyvaus:  

Ignas Rubikas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos 

departamento Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas 

Rimantas Misevičius, l.e.p. Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro 

vadovas 

Ieva Salialionė, Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto 

pirmininkė 

Dr. Jurgita Rimkevičienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto 

Suicidologijos tyrimų centro mokslininkė 

Aušra Stumbrytė, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus 

psichologė.  

 

CAMS – tai savižudybės rizikos vertinimas ir valdymas bendradarbiaujant (angl. Collaborative 

Assessment & Management of Suicidality). Tai būdas, kaip įvertinti savižudybės riziką ir sudaryti 

planą, padėsiantį žmogui, galvojančiam apie savižudybę arba ketinančiam nusižudyti. Daugiau apie 

CAMS galite paskaityti lietuviško CAMS vadovo mokslo redaktorės dr. Jurgitos Rimkevičienės 

interviu: 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/psichologe-jurgita-rimkeviciene-sis-metodas-

galiuzkirsti-kelia-savizudybei-56-1057954  

  

Savižudybių prevencijos biuras rekomenduoja, kad CAMS būtų naudojamas visose ASPĮ, kuriose 

gali tekti teikti pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems pacientams (ypač psichikos sveikatos 

centruose, psichiatrijos skyriuose, priėmimo skyriuose), ir šiuo metu platina išleistus CAMS vadovus. 

Todėl kviečiame visus gydytojus psichiatrus ir psichologus ruošiančias organizacijas ar šiuos 

specialistus vienijančias asociacijas į šio metodo pristatymą. Manome, kad su šiuo metodu būtų 

svarbu supažindinti jau ruošiant gydytojus psichiatrus ir psichologus.   

 

Taip pat yra prieinama CAMS vadovo elektroninė versija PDF formatu: 

https://zoom.us/j/218308178?pwd=VHgyUmd3YjNxaFhJYm9rRnRTNm1nZz09
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/psichologe-jurgita-rimkeviciene-sis-metodas-galiuzkirsti-kelia-savizudybei-56-1057954
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/psichologe-jurgita-rimkeviciene-sis-metodas-galiuzkirsti-kelia-savizudybei-56-1057954


https://tuesi.lt/priemones/ 

Kartu atkreipiame dėmesį, kad nupirkta licencija leidžia išplatinti tik baigtinį egzempliorių skaičių, 

todėl kviečiame šį vadovą atsisiųsti tik tuos gydytojus psichiatrus ir vaikų ir paauglių psichiatrus, 

kurie tikrai susiduria su pacientais, turinčiais minčių apie savižudybę, ir planuoja naudoti šį metodą. 

Labai prašome nesisiųsti šios knygos tų, kurie neplanuoja jos skaityti ir naudoti. 

 

CAMS metodą galima naudoti perskaičius knygą. Turint knygą, galima iš jos kopijuoti SSF formas 

ir jas naudoti darbe su klientais/pacientais. SSF – savižudybės statuso forma, kuri yra tarsi viso 

metodo ašis, naudojama savižudybės rizikos įvertinimui ir pagalbos planavimui. Tikrai galima pradėti 

taikyti CAMS perskaičius knygą, tačiau idealiu atveju gerai būtų baigti CAMS mokymus, nes juose 

galima praktiškai pamatyti, kaip metodas naudojamas, ir jį pasipraktikuoti. CAMS metodo, kaip 

specializuotos terapijos, teisę mokyti turi itin patyrę juo dirbti specialistai, Europoje tokių žmonių yra 

du, tad Lietuvoje mokymus veda dr. Eoin Galavan iš Airijos: 

https://www.fsf.vu.lt/naujienos/fakulteto-ivykiai/2184-bendradarbiavimu-gristo-savizudybesrizikos-

vertinimo-ir-valdymo-cams-metodo-mokymai 

Mokymai tikrai suteikia daugiau žinių ir įgūdžių kaip tinkamai naudoti CAMS. Vis tik realybė tokia, 

kad kol kas visos Lietuvos mastu mokymams finansavimas nėra numatytas, tad realistiškiau 

specialistams išbandyti taikyti šį metodą susipažinus savarankiškai ar išgirdus pristatymą per 

mokymo programas, o vėliau dalyvauti supervizijose su lektoriumi dr. Eoin Galavan.  

Suprantantieji angliškai gali pasinaudoti nuoroda į mokymus internetu: 

https://cams-care.com/products/cams-foundational-online-training/ 

Pristatymą anglų kalba apie CAMS taikymą nuotoliniu būdu galite pažiūrėti čia: 

https://cams-care.com/resources/educational-content/cams-telepsychology/ 

  

Atkreipiame dėmesį, kad CAMS metodą ir SSF formas galima naudoti savižudybės krizę 

išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo metu vietoj formos patvirtintos ministro įsakymu 

V-856 (nereikia pildyti jų abiejų, užtenka SSF). Įsakymo II skyriaus 17 punkte nurodyta, jog 

„Psichosocialinio vertinimo metu specialistas gali naudoti Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų 

psichosocialinio vertinimo formą (1 priedas) ir Asmens savisaugos plano formą (2 priedas) arba pagal 

kompetenciją kitus specializuotus, mokslu grįstus instrumentus, skirtus kompleksiškai įvertinti 

savižudybės krizę išgyvenančio asmens psichosocialinę būseną.“ Tokia būtent ir yra SSF forma, tad 

galima ją drąsiai naudoti.  

  

Lietuvos psichologų sąjunga  

Naugarduko g. 34 LT-03228, Vilnius 

Įmonės kodas 190748553 

El. paštas lps@psichologusajunga.lt 

Telefonas +370 673 31197    
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