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• Detali sveikatos problemos sprendimo seka su atskirų problemos
sprendimo žingsnių aprašu, teisinės, rašytinės ir vaizdinės metodinės
informacijos šaltiniais, paslaugų teikėjų sąrašu.

• Asmuo nuo 14 iki 29 metų.

• Jaunimo poreikius atitinkančios kompleksinės sveikatos priežiūros
paslaugos, kurios apima sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo,
stebėsenos bei konsultavimo paslaugas, ir atitinka Pasaulio sveikatos
organizacijos (toliau – PSO) nurodytus kriterijus.
• Nuostatų, struktūrų ir funkcijų visuma, atitinkanti PSO JPSPP teikimo
kriterijus, gerosios praktikos rekomendacijas, JPSPP sistemos viziją,
principus, tikslus ir uždavinius teikiant jaunimui palankias sveikatos
stiprinimo, prevencijos, gydymo, stebėsenos ir konsultavimo paslaugas
laikantis aukščiausių paslaugų teikimo organizavimo, kokybės
užtikrinimo, valdymo, finansavimo reikalavimų.

Projekto
tikslas

Sukurti vieningą, kompleksinį, koordinuotą ir jaunimo
sveikatos poreikiams pritaikytą sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo modelį, kuris paskatins jaunus
žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei pagerins
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą bei kokybę.

Projekto uždaviniai
Gerinti JPSPP prieinamumą – paslaugos turi būti nemokamos arba
įperkamos, greita, patogi registracija arba be registracijos, trumpas laukimo
laikas nuo registracijos iki paslaugos suteikimo;

Užtikrinti, kad JPSPP būtų nediskriminuojančios;
Gerinti JPSPP konfidencialumą ir privatumą;
Siekti, kad JPSPP atitiktų kiekvieno jauno žmogaus sveikatos ir raidos
fizinius, socialinius ir psichologinius poreikius;
Siekti, kad JPSPP būtų teikiamos kompetentingo personalo;
Siekti, kad JPSPP būtų teikiamos saugioje ir jaunimo poreikius
atitinkančioje aplinkoje.
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Situacijos analizė

2010 metais atrinkta 10 savivaldybių, kuriose buvo
vertinta jaunimo sveikata. Šį vertinimą atliko Higienos
institutas;
Atlikus vertinimą paaiškėjo, kokiose pagrindinėse
poveikio srityse reikėtų dirbti ir taip gimė šio modulio
koncepcija;
2014 m. Rokiškio savivaldybėje buvo atliktas pilotinis
algoritmų diegimas. Šiam pasiteisinus, buvo nuspręsta
modulį įdiegti ir kitose savivaldybėse.

Prioritetinės JPSPP modelio sveikatos
sritys ir algoritmai
TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ (IŠVENGIAMŲ MIRČIŲ) NEIGIAMO
POVEIKIO SVEIKATAI MAŢINIMAS
1.Saviţudybių ir saviţalos neigiamo poveikio sveikatai maţinimo algoritmas
SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS, SU MITYBA SUSIJUSIŲ LIGŲ NEIGIAMO
POVEIKIO MAŢINIMAS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS
2. Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu maţinimo algoritmas

LYTINĖS IR REPRODUKCINĖS SVEIKATOS GERINIMAS
3.Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai
maţinimo algoritmas
PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS
4.Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai maţinimo
algoritmas

PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŢIAGŲ
VARTOJIMO NEIGIAMO POVEIKIO
SVEIKATAI MAŢINIMO ALGORITMAS
Išsami algoritmo apžvalga (JPSPP teikėjai,
funkcijos ir ryšiai)

Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai maţinimo algoritmas:
sisteminis problemos sprendimas (1)

 Sisteminis psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo neigiamo poveikio sveikatai
mažinimo algoritmas aprašo sisteminį
įvertinimą ir fizinį bei psichinį psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo
poveikio sveikatai prevencijos veiklų
valdymą bei organizavimą populiacijos
lygmeniu 14-29 metų amžiaus asmenų
grupei;
 Aprašomos veiklos apima stebėsenos,
prevencijos ir gydymo paslaugas;
 Algoritmo aprašas parengiamas atlikus
situacijos analizę, kuri parengiama,
remiantis Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro svetainėje pateiktomis
„Savivaldybių visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės
rekomendacijomis“, JPSPP Modelio
diegimo stadijoje ir/ar atnaujinama
rengiant metinę savivaldybės visuomenės
sveikatos ataskaitą.

Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai maţinimo
algoritmas: sisteminis problemos sprendimas (1.2)
Pagrindinės algoritmo dalys:
 Stebėsena. Šioje dalyje pateikiama šalies
mastu standartinė periodiškai renkama
statistinė informacija ir ataskaitos, periodiškai
ir ne periodiškai atliekamos apklausos ir
tyrimai, epidemiologinės ir paslaugų teikimo
analizės bei vertinimai;
 Savivaldybės sveikatos problemų analizė ir
interpretavimas. Šioje dalyje pateikiama
savivaldybės epidemiologinės ir paslaugų
teikimo analizės ir vertinimų rezultatai ir jų
interpretavimas, periodiškai ir ne periodiškai
atliekamų apklausų ir tyrimų rezultatai,
išvados ir interpretavimas;
 Išvadų, rekomendacijų, priemonių ir
intervencijų bei jų įgyvendinimo stebėsenos
dalyse aprašomi rekomenduojami sveikatos
problemų savivaldybėje sprendimo būdai,
eiga bei įgyvendinimo stebėsena.

PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŢIAGŲ VARTOJIMO NEIGIAMO
POVEIKIO SVEIKATAI MAŢINIMAS: SISTEMINIS PROBLEMOS
SPRENDIMAS (1.3.)

 Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos (1):
1.

2.

3.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras – teikia naujausią informaciją apie
mokslo patvirtintus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus, konsultuoja įvairiais
sveikatos išsaugojimo klausimais, organizuoja sveikatinimo renginius, mokymus,
seminarus;
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras – vykdo valstybinę visuomenės sveikatos
saugos kontrolę ir pagal savo kompetencijas gina vartotojų teises, užtikrina
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką, vykdo
užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
Klaipėdos Psichikos sveikatos centras - teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos
sutrikimų atvejais, vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą, teikia pagalbą
dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti,
psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms, socialinę pagalbą
psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, dalyvauja jų
reabilitacijoje ir habilitacijoje, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis. Taip pat
teikia pirminio lygio pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis
(apdraustiems asmenims - nemokamai), vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą
bendruomenėje;

 Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos (2):
4. Klaipėdos priklausomybės ligų centras - teikia ambulatorinę
pagalbą (priklausomybės ligų gydytojo psichiatro, psichologo,
socialinio darbuotojo konsultacijos; socialinių įgūdžių ugdymas;
nemokamas (esant galimybei) vaikų (iki 18 metų) testavimas greito
narkotinių medžiagų nustatymo organizmo terpėse testais.
Nustačius narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą,
teikiamos specialistų rekomendacijos dėl galimų tolimesnių veiksmų
ir gydymo) bei stacionarinis gydymas (alkoholinės ir narkotinės
abstinencijos gydymas ir kt.);
5. Klaipėdos pirminiai sveikatos priežiūros centrai - teikia aukščiausios
kokybės medicinines paslaugas bei atlieka profilaktinį asmens
sveikatos priežiūros darbą bei reabilitaciją;
6. Klaipėdos miesto ligoninės (Respublikinė, Jūrininkų, Universitetinė,
Vaikų ligoninė) - teikia diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos
ir palaikomojo gydymo paslaugas, pagrįstas mokslu ir
pažangiausiomis technologijomis (Vaikų ligoninėje paslaugos
teikiamos vaikams iki 18 m.);

 Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos (3):
7. Vaikų teisių aspaugos tarnyba – siekia užtikrinti bendros vaiko teisių apsaugos
sistemos funkcionavimą ir vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą, siekiant
užtikrinti kiekvieno vaiko teisę į šeimą ir jo geriausius interesus;
8.
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – pagalba mokiniui, mokytojui ir
mokyklai. Tarnybos specialistai siekia didinti specialiųjų poreikių, psichologinių,
asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą,
psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę
pagalbą mokykloms ir mokytojams;
9.
Klaipėdos policija - tai įstaiga, įsipareigojusi formuoti mieste saugią aplinką,
saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, kartu su valstybinėmis institucijomis ir
visuomeninėmis organizacijomis įgyvendinant veiksmingą nusikaltimų kontrolės
ir prevencijos politiką, bendradarbiaujant ir atsiskaitant bendruomenei bei
valdžios ir valdymo institucijoms, efektyviai ir racionaliai panaudoti turimus
žmogiškuosius, finansinius bei materialinius išteklius;
10. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba – vykdo teritorijoje gyvenantiems
ir priežiūroje esantiems asmenims teismo nuosprendžiu (nutartimi)
paskirtą probaciją, bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, auklėjamojo
ir baudžiamojo poveikio priemones ir padeda prižiūrimiesiems integruotis
į visuomenę;
11. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - statistinių duomenų pateikimas situacijos
analizei (SVEIDROS DUOMENYS).

Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos (4):
12. Šeimos ir vaiko gerovės centras – didina Klaipėdos miesto
socialinės rizikos suaugusiųjų asmenų, socialinės rizikos ir likusių be
tėvų globos vaikų, galimybę gyventi visavertį gyvenimą, skatinant
atkurti ryšius su supančia aplinka;
13. laipėdos teritorinė darbo birža (Jaunimo darbo centras) – padeda
jaunimui integruotis į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, reikalingus
konkuruoti darbo rinkoje ir motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą;
14. Klaipėdos nakvynės namai - tai įstaiga, teikianti viešąsias socialines
paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams, padeda benamystės
atvejais, organizuojant pagalbą, taip pat užtikrinant rūpinimąsi
asmens (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimu darbo rinkoje, stiprinant
motyvaciją savarankiškai spręsti savo socialines problemas;

 Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos (5):
15. Švietimo įstaigos (gimnazijos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, viešosios
bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai)– rengia
mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, teikia kokybišką pagrindinį, vidurinį,
profesinį, aukštesnįjį bei aukštąjį išsilavinimą, racionaliai panaudojant turimus
žmogiškuosius ir materialinius išteklius;
16. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos - kryptinga veikla, kuria, plėtojant jauno žmogaus
asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti sąmoningą
asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai
dalyvauti visuomenės gyvenime;
17. Vaikų globos namai – užtikrina globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose
apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo),
socialines paslaugas, sudaro kitas jam tinkamas sąlygas ir palaiko aplinką, kurioje jis
galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui
visuomenėje;
18. Dvasinės pagalbos jaunimui centras – ugdo jaunimą įvairia veikla, skatina padėti
kitiems, remiantis krikščioniškais principais;
19. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija – krikščionių maldos namai, teikiantys
savitarpio pagalbos paslaugas: anoniminių alkoholikų ir anoniminių narkomanų grupės
(draugijų nariai susirinkimuose ir vienas su kitu dalijasi savo sveikimo nuo alkoholio/
narkotikų patirtimi, stiprybe ir viltimi);

Pagrindinės savivaldybės institucijos ir organizacijos (6):
20.Sporto sektorius – padeda jaunimui teisingai formuoti pagrindinius
gyvybiškai svarbius judėjimo įgūdžius ir skatina reguliarų fizinį aktyvumą;
21.LR SAM ekstremlių sveikatai situacijų centras, apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biuras Vilniuje– teikia informaciją apsinuodijimo klausimais
visą parą, o taip pat specializuotas klinikines toksikologijos paslaugas. Čia
patenka pacientai iš visos Lietuvos, nes tai vienintelis toksikologijos skyrius
Lietuvoje.
• Skubią psichologinę pagalbą teikiančios organizacijos:
22.Jaunimo linija – pagalbos tarnyba, padedanti jauniems žmonėms išgyventi
krizę, galvojantiems apie savižudybę, susiduriantiems su kitais gyvenimo
sunkumais;
23.Vilties linija – pagalbos tarnyba suaugusiems, teikianti skubią anoniminę
psichologinę pagalbą asmenims nuo 30 m;
24. Vaikų linija – tai pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti
nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu;

Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai
maţinimo algoritmas: asmeninis kontaktas (2)
Psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo neigiamo poveikio
sveikatai mažinimo algoritmas
asmeninio kontakto atveju aprašo
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo rizikos įvertinimą ir
prevencijos veiklų bei sveikatos
priežiūros ir socialinių paslaugų
valdymą bei organizavimą asmeninio
kontakto atveju 14-29 metų amžiaus
asmenų grupei;
Aprašomos veiklos apima
stebėsenos, prevencijos ir gydymo
(sveikatos priežiūros) paslaugas;
Algoritmo tikslas padėti identifikuoti
pagalbos poreikį ir organizuoti jos
eigą.

Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai
maţinimo algoritmas: asmeninis kontaktas (2.1)
PAGRINDINĖS ALGORITMO DALYS:
Sveikatos priežiūros paslaugos,
kurios teikiamos, kai asmuo
priskiriamas didelės rizikos grupei,
žalingai vartoja psichiką veikiančias
medžiagas;
Skubi medicinos pagalba, kuri
teikiama esant apsinuodijimui,
perdozavimui nuo psichiką veikiančių
medžiagų atveju;
Stebėsenos paslaugos skirtos
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo rizikos lygiui įvertinti;
Prevencijos (pirminė prevencija,
antrinė prevencija) paslaugos skirtos
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo rizikos lygiui sumažinti ar
net pašalinti.

STEBĖSENA
(Ši algoritmo dalis skirta aprašyti veikloms, siekiant kuo
anksčiau nustatyti rizikingą psichiką veikiančių medžiagų
vartojimą (nustatyti psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo rizikas) ir imtis veiksmų, padedančių rizikas
sumažinti)
NE TIK SVEIKATOS SISTEMOS, BET IR KITŲ SEKTORIŲ
SPECIALISTAMS IR NESPECIALISTAMS:
Stebėsenos funkcija pirmiausia tenka tėvams, artimiesiems,
draugams, mokykloje dirbantiems specialistams - socialiniams
pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams ir psichologams ,
kurie turi geriausias sąlygas stebėti mokinius, nes turi galimybę
dažnai juos matyti, bendrauti ir padėti spręsti įvairias problemas,
kompetencijos ribose ir juos šviesti. Taip pat – laisvalaikio
užimtumo centrams, šeimos gydytojams, vaiko teisių apsaugos
tarnybai, psichologinėms tarnyboms, gerovės komisijai, probacijos
tarnyboms ir kitoms, kurios dažnai susiduria su jaunuoliais;
Stebėsenos etape turi būti palaikomas ryšys su asmenimis,
priklausančiais minimaliai rizikai (mokykloje, bendruomenėje ir
pan.), siekiant neprarasti su jais kontakto ir stebėti jų elgesio /
nuostatų į psichoaktyvias medžiagas pokyčius.

METODIKOJE YRA
APRAŠYTI POŽYMIAI,
RODANTYS, KAD
JAUNAS ASMUO GALI
TURĖTI PROBLEMŲ,
SUSIJUSIŲ SU
PSICHOAKTYVIŲ MEDŽ.
VARTOJIMU.

STEBĖSENA
(Ši algoritmo dalis skirta aprašyti veikloms, siekiant kuo
anksčiau nustatyti rizikingą psichiką veikiančių medžiagų
vartojimą (nustatyti psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo rizikas) ir imtis veiksmų, padedančių rizikas
sumažinti)

1.

Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur
kreiptis
JEIGU ESATE SPECIALISTAS?
2.

APRAŠYTOS VEIKLOS,
SKATINANČIOS
PSICHOAKTYVIŲ
MEDŽ. VARTOJIMO
TARP JAUNIMO
MAŽINIMĄ;
NUMATYTI RIZIKOS
VEIKSNIAI, Į KURIUOS
SPECIALISTUI REIKĖTŲ
ATKREIPTI DĖMESĮ.

ĮSTAIGOS/ ORGANIZACIJOS, ATLIEKANČIOS STEBĖSENĄ IR
RIZIKOS SVEIKATAI ĮVERTINIMĄ

• Švietimo įstaigos:






•
•
•
•
•
•

Gimnazijos
Pagrindinės mokyklos
Progimnazijos
Pradinės mokyklos
Viešosios bendrojo ugdymo mokyklos
Aukštosios mokyklos
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras
Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
Klaipėdos teritorinė darbo birža (Jaunimo darbo centras)
Vaikų globos namai

ĮSTAIGOS/ ORGANIZACIJOS, ATLIEKANČIOS STEBĖSENĄ IR
RIZIKOS SVEIKATAI ĮVERTINIMĄ

•
•
•
•


•
•
•
•

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
Sporto sektorius
Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija:
Anoniminių alkoholikų grupė
Anoniminių narkomanų grupė
Klaipėdos pedagoginė psichologinė pagalbos tarnyba
Šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Klaipėdos miesto nakvynės namai

RIZIKOS SVEIKATAI ĮVERTINIMAS
(Ši algoritmo dalis skirta psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikos
laipsniui įvertinti)

Su psichiką veikiančių medžiagų
vartojimu susijusių elgesio pokyčių
nustatymas (požymiai, rodantys, kad
jaunas asmuo gali turėti problemų
(tarp jų ir susijusių su psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimu):

Kontroliniai klausimai, pokalbis ar
informacija iš trečiųjų asmenų padedanti
nustatyti ir priskirti rizikos grupei

APRAŠYTI POŽYMIAI,
KURIE GALI PADĖTI
ATPAŽINTI IR NUSTATYTI
RIZIKĄ.

YRA NUSTATYTI TAM
TIKRI KLAUSIMAI,
PAGAL KURIUOS BUS
GALIMA VERTINTI
RIZIKĄ (MINIMALIĄ,
VIDUTINĘ BEI
DIDELĘ).

Jeigu nustatėte minimalią riziką.....
 Jeigu asmuo nepateikė nei
vieno teigiamo atsakymo į
kontrolinius klausimus, vadinasi
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo rizika yra minimali.
Minimali rizika - problema dar
nenustatyta ir nereikalingas
gydymas bei žalos mažinimas;
Minimalios rizikos atveju
rekomenduojama stebėsena ir
prevencinė veikla, siaurąja
prasme t.y. psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencija
konkrečioje vietoje (pvz. ugdymo
įstaigoje, laisvalaikio leidimo
centre ar pan.).

Jeigu nustatėte vidutinę ar didelę riziką.....
V idutinės rizikos grupei priklauso tie
asmenys, kurie neturi priklausomybės
PM požymių, tačiau turi šių medžiagų
vartojimo patirties: asmenys, gali
psichiką veikiančias medžiagas vartoti
eksperimentuodami ir/arba
nereguliariai;
Jei asmuo yra nepilnametis, reikia,
susisiekti su nepilnamečio tėvais,
globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra,
su Vaiko teisių apsaugos skyriumi;
Šioje stadijoje gydymo paslaugų dar
nereikia, užtenka ankstyvosios
nemedicininės intervencijos, vykdoma
antrinė prevencija;
Jeigu asmuo teigiamai atsakė į du ar
daugiau kontrolinių klausimų, jis
priskirtinas didelės rizikos grupei,
tokiam asmeniui reikalingas gydymas.
Didelės rizikos grupei priklauso
asmenys, žalingai vartojantys
psichoaktyvias medžiagas, arba
priklausomi nuo psichiką veikiančių
medžiagų.

Jei asmuo yra nepilnametis, reikia, susisiekti su nepilnamečio
tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių
apsaugos skyriumi;
Šioje stadijoje reikalingas gydymas.

REIKALINGA SVEIKATOS PRIEŢIŪRŲ ĮSTAIGŲ PAGALBA
(Ši algoritmo dalis skirta aprašyti gydymo paslaugoms priklausomybės
nuo psichiką veikiančių medžiagų atveju. Jeigu asmuo priskirtinas didelės
rizikos grupei, tokiam asmeniui reikalingas gydymas. Didelės rizikos
grupei priklauso asmenys, žalingai vartojantys psichoaktyvias
medžiagas, arba priklausomi nuo jų)
Priklausomybės požymių diagnozavimas
(Priklausomybę gali diagnozuoti gydytojas
psichiatras, tiksli priklausomybės diagnozė
turėtų būti nustatoma tik tada, jei trys arba
daugiau iš pateiktoje metodikoje nurodytų
požymių buvo pastebėti arba konstatuoti
kuriuo nors laiku per praėjusius metus):

Esant priklausomybės požymiams

APRAŠYTI POŽYMIAI,
KURIE GALI PADĖTI
ATPAŽINTI IR
NUSATYTI RIZIKĄ.

PATEIKIAMOS ĮSTAIGOS,
KURIOS ĮVERTINS
PRIKLAUSOMYBE
SERGANČIO ASMENS
BŪKLĘ IR PASKIRS
TOLESNĮ GYDYMO BŪDĄ.

ĮSTAIGOS, ATLIEKANČIOS REIKALINGĄ GYDYMĄ
KLAIPĖDOS MIESTE, ESANT DIDELEI RIZIKAI:
•
1.
2.
3.
4.
5.

STACIONARINĖ PAGALBA (PLC, RC ir kt.):
Klaipėdos priklausomybės ligų centras (KPLC)
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

•
1.
2.
3.
4.

AMBULATORINĖ PAGALBA (PSPC, PSC, PLC, kt.)
Klaipėdos priklausomybės ligų centras (KPLC)
Nefrida ambulatorinė klinika
UAB šeimos klinika „Kraujažolė“ (psichikos centras)
UAB „MediCA klinika“ (psichiatrija)

SVARBU: MOTYVUOTAS
– AR NE?

SVARBU! Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra
pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią
pagalba, reikia, dėl tolesnio sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio
tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra,
su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.

Jei esate sveikatos priežiūros specialistas
Nukreipkite.
Jeigu asmuo yra motyvuotas spręsti problemą, jis
nukreipiamas pas sveikatos priežiūros specialistą –
šeimos gydytoją, bendrosios praktikos gydytoją,
terapeutą, pediatrą, psichiatrą, kuris, įvertinęs asmens
būklę, pasiūlo jam atitinkamą gydymo būdą.
Gydymas priklauso nuo psichoaktyvių medţiagų
(PAM) rūšies ir priklauso nuo asmens individualių
savybių.

PATEIKIAMI GALIMI
PAGALBOS/ GYDYMO
BŪDAI
(ambulatorinės
paslaugos)

SVARBU: MOTYVUOTAS
– AR NE?

SVARBU! Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra
pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią
pagalba, reikia, dėl tolesnio sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais,
globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko
teisių apsaugos skyriumi.

Jei esate sveikatos priežiūros specialistas
Nukreipkite.
Jeigu asmuo yra motyvuotas spręsti problemą, jis
nukreipiamas pas sveikatos priežiūros specialistą –
šeimos gydytoją, bendrosios praktikos gydytoją,
terapeutą, pediatrą, psichiatrą, kuris, įvertinęs asmens
būklę, pasiūlo jam atitinkamą gydymo būdą.
Gydymas priklauso nuo psichoaktyvių medţiagų
(PAM) rūšies ir priklauso nuo asmens individualių
savybių.

PATEIKIAMI GALIMI
PAGALBOS/ GYDYMO
BŪDAI (stacionarinės
paslaugos)

SVARBU: MOTYVUOTAS
– AR NE?

Jeigu asmuo yra nemotyvuotas ir
problemos nesuvokia, pirmiausia reikia
dirbti keičiant asmens elgesį iš
nemotyvuoto spręsti problemą į
problemos suvokimą, nes gydymas
veiksmingas tik tuo atveju, kai asmuo
pats to nori. Keičiant elgesį taip pat
taikomas motyvacinio interviu metodas,
kurio metu įvertinama, kurioje elgesio
keitimosi stadijoje asmuo yra.

SVARBU! Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo
gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl
tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su
nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra,
su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.

YRA NUMATYTAS
SPECIALISTŲ SĄRAŠAS,
KURIE GALI ATLIKTI
MOTYVACINĮ INTERVIU

SVARBU: MOTYVUOTAS
– AR NE?

Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur
kreiptis, kai asmuo nėra motyvuotas spręsti
problemą ir asmuo švirkščiasi psichiką
veikiančias medžiagas
 Taikyti elgesio keitimo intervencijas
 pasiūlyti žemo slenksčio paslaugą (pvz. švirkštų ir adatų
keitimo programas)

SVARBU! Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo
gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia, dėl
tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su
nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra,
su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.

YRA NUMATYTOS
GALIMOS ŽEMO
SLENKSČIO
PASLAUGOS

Metodikoje taip pat yra aprašyti
veiksmai, skirti tiek sveikatos
priežiūros specialistams, tiek
nespecialistams kaip elgtis
įvairiose situacijose:

Kai pacientas atvyksta į
PASPC, polikliniką ar PSC;
Kai į namus ar įvykio
vietą atvyksta policija;
Kai incidentas įvyksta
mokykloje;
Kaip elgtis šeimos
nariams, artimiesiems ir
kitiems aplinkiniams
įvykio vietoje.

Prevencija
(Ši algoritmo dalis skirta aprašyti ne tik sveikatos sistemos, bet ir kitų sektorių specialistų veikloms, siekiant, kad
asmuo nepradėtų vartoti psichoaktyviųjų medžiagų arba atitolinti amžių, kai pradedamos vartoti šios medžiagos;
jeigu asmuo vartoja psichiką veikiančias medžiagas - užkirsti kelią priklausomybės formavimuisi)





Pirminės prevencijos tikslas - užkirsti
kelią problemos atsiradimui. Jeigu
asmeniui nustatoma minimali rizika,
rekomenduojama prevencinė veikla
siaurąja prasme, t.y. psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencija
konkrečioje vietoje (pvz. ugdymo
įstaigoje, laisvalaikio leidimo centre ar
pan.);
Šio algoritmo dalis skirta aprašyti ne
tik sveikatos sistemos, bet ir kitų
sektorių specialistų veikloms, siekiant,
kad asmuo nepradėtų vartoti
psichoaktyviųjų medžiagų arba
atitolinti amžių, kai pradedamos
vartoti šios medžiagos; jeigu asmuo
vartoja psichiką veikiančias
medžiagas - užkirsti kelią
priklausomybės formavimuisi.

 Antrinės prevencijos
tikslas - mažinti problemos
plitimo žalą visuomenei.
Jeigu asmeniui nustatoma
vidutinė rizika,
svarbiausias uždavinys –
keisti asmens elgesį iš
vidutinės rizikos į
minimalią riziką bei užkirsti
kelią priklausomybės
formavimuisi. Šioje
stadijoje gydymo paslaugų
dar nereikia, užtenka
ankstyvosios
nemedicininės
intervencijos.

ĮSTAIGOS/ ORGANIZACIJOS,
ATLIEKANČIOS PIRMINĘ
PREVENCIJĄ, ESANT
MINIMALIAI RIZIKAI

1.
2.
3.
4.
5.

Visuomenės sveikatos biuras
Švietimo įstaigos
Vaikų globos namai
Neformaliojo švietimo įstaigos
Pirminiai sveikatos priežiūros
centrai
6. Sporto sektorius

ĮSTAIGOS/ ORGANIZACIJOS,
ATLIEKANČIOS ANTRINĘ
PREVENCIJĄ, ESANT
VIDUTINEI RIZIKAI RIZIKAI

1. Visuomenės sveikatos biuras
2. Švietimo įstaigos
3. Vaikų globos namai
4. Psichikos sveikatos centras
5. Probacijos tarnyba
6. Vaiko teisių apsaugos tarnyba
7. Priklausomybės ligų centras
8. Pirminiai sveikatos priežiūros centrai
Skubią psichologinę pagalbą teikiančios
organizacijos:
9. Jaunimo linija
10. Vilties linija
11. Vaikų linija

DIRBDAMI KARTU MES
GALIME DAUGIAU!!!
AČIŪ UŢ DĖMESĮ!

METAS DISKUSIJAI...

