
 

 

Artėjant Spalio 10 d. Psichikos sveikatos dienai kviečiame šį mėnesį stiprinti savo 

psichikos sveikatą 

 Laikotarpį tarp dviejų psichikos sveikatai svarbių tarptautinių dienų – Pasaulinės savižudybių 

prevencijos dienos (rugsėjo 10-ąją) ir Pasaulinės psichikos sveikatos dienos, minimos spalio 10-ąją, norime Jus 

pakviesti ir daugiau dėmesio skirti savo psichikos sveikatos stiprinimui. 

Šios savaitės naujienlaiškyje: kas yra psichikos sveikata, trumpas priminimas apie streso įveikos būdus 

ir priminimas apie lietuviškas išmaniąsias programelės, skirtas psichoemocinei savijautai gerinti. 

Psichikos sveikata – tai emocinis, dvasinis atsparumas, kuris padeda sudėtingose situacijose nepalūžti ir 

neprarasti gebėjimo patirti džiaugsmą gyvenime. 

Kas dieną kiekvienas iš mūsų patiriame didesnius ar mažesnius išbandymus, iššūkius, stresą. Susidūrus 

su gyvenimo sunkumais, stresas yra normali organizmo reakcija. Kai tam tikra situacija suvokiama kaip 

grėsminga, organizme išsiskiria daug streso hormonų, kurie padeda mobilizuoti jėgas ir pasiruošti gintis arba 

bėgti. Pavojingai situacijai atslūgus, organizmas pradeda funkcionuoti įprastu režimu. 

 

Stresui sumažinti, atsigauti, galime naudoti šiuos įveikos būdus: 

* Atsigerti vandens; 

* Rašyti dienoraštį; 

* Pasimėgauti vonia ar dušu; 

* Pasikalbėti su draugais; 

* Pasiklausyti muzikos; 

* Išeiti pasivaikščioti; 

* Valgyti sveiką maistą; 

* Atlikti kvėpavimo pratimą: giliai įkvėpiame, sulaikome kvėpavimą, po to staiga viską iškvepiame. Kartokime 

tiek kartų, kol pajusime palengvėjimą. 



 

 

Trys nemokamos programėlės psichoemocinei savijautai gerinti išmaniuosiuose telefonuose: 

• PAGALBA SAU – tai emocinės savipagalbos programėlė, kuri ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir 

suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos. Programėlės tikslas – emocinio 

raštingumo, savipagalbos įgūdžių ir asmenybės atsparumo ugdymas. 

• ATSIPŪSK – tai dėmesingumo praktikų ir meditacijų rinkinys, kuris tau padės įveikti stresą, sušvelnins 

nemalonius emocinius išgyvenimus ar net fizinį diskomfortą bei skausmą. 

• RAMU – tai skubi pagalba panikos atakos metu, kuri visada su tavimi. Tuo pačiu tai ir kasdienis 

pagalbininkas mokantis nurimti, atsipalaiduoti. Čia lavinsite savipagalbos įgūdžius, kurie ilgainiui padės 

savarankiškai įveikti panikos atakas bei sumažinti nerimą. 

Tai profesionalių psichikos sveikatos ekspertų (psichologų, psichiatrų, mokslininkų ir kt.) bendradarbiavimo 

vaisiai, skirti psichikos sveikatos stiprinimui. 

Šiomis programėlėmis galėsite: 

• stebėti ir sekti savo emocijas, asmeninius patyrimus (pvz., panikos atakas); 

• išbandyti savipagalbos pratimus (dėmesingumo praktikas, meditacijų rinkinius ir kitus atsipalaidavimo 

pratimus); 

• rasti naudingos psichoedukacinės informacijos ir daug kt. 

 

Programėles rasti internete galima šiais adresais: 

❖ “Pagalba sau” – https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/psichikos-sveikatos-

stiprinimas/pagalba-sau/programele-pagalba-sau 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sam.pagalbasau 

❖ “Atsipūsk” – https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.pkg.app.atsipusk&hl=lt 

❖ “Ramu” – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nerimoklinika.ramu&hl=lt 

 

Kviečiame pasitelkti išmaniuosius telefonus ir išmėginti šiuos lietuviškuosius kūrinius, savo emocinės sveikatos 

stiprinimui, kaip pagalbą sau padedant atsipūsti, kad būtų ramu ♥ 

--- 

Šiltai, 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro psichologės Lina Ugnė Novikienė ir Neringa Sutkutė 
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