PROJEKTO
Jaunimui palankių sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos
miesto savivaldybėje

ADAPTUOTAS KLAIPĖDOS MIESTUI
,,PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŢIAGŲ VARTOJIMO
NEIGIAMO POVEIKIO SVEIKATAI MAŢINIMO“
ALGORITMAS
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ALGORITMAS- taisyklių rinkinys arba operacijų sekos aprašas uţdaviniui išspręsti ar apibrėţtam
tikslui pasiekti.
2014 m. patvirtintoje Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje nustatytas pagrindinis tikslas –
pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų
gyventojų sveikata ir sumaţėtų sveikatos netolygumai.
"Sveiki ţmonės turi geresnes galimybes dirbti ir tobulėti, siekti aukštos gyvenimo kokybės, o susirgę
rizikuoja prarasti darbą, patirti socialinę atskirtį, nes dėl prastos sveikatos maţėja darbingumas, atsiranda
gydymo ir sveikatos prieţiūros išlaidų. Visuomenės sveikatai svarbūs veiksniai yra šalies demografiniai
rodikliai, socialiniai ir sveikatos netolygumai, fizinė darbo ir gyvenamoji aplinka, asmens gyvensenos
ypatumai, sveikatos prieţiūros sistema. Geroji tarptautinė praktika ir Lietuvos patirtis rodo, kad tvarus šalies
gyventojų sveikatos lygio pagerėjimas gali būti pasiektas kompleksiškai naudojant visus pagrindinius
sveikatinimo veiksnius.
Efektyviam visuomenės sveikatos problemų sprendimui stokojama darnaus visuomenės vystymosi
supratimo ir bendradarbiavimo sprendţiant ekonomikos, socialinės ir kultūrinės gerovės, aplinkosaugos ir
visuomenės sveikatos klausimus. Norint sėkmingai įgyvendinti Programos tikslus ir uţdavinius, būtina siekti,
kad sveikatinimo procesas būtų veiksmingesnis ir kad kiti šalies socialinės ekonominės sistemos sektoriai
įsipareigotų labiau atsiţvelgti į šalies gyventojų sveikatos poreikius. Įgyvendinant LSP pagal savo
kompetenciją turi dalyvauti ministerijos, institucijos ir įstaigos prie Vyriausybės, savivaldybės, verslo įmonės,
NVO ir bendruomenės, taip pat įtraukiami šalies gyventojai, kurie skatinami rūpintis savo, savo vaikų ir tėvų
sveikata.
Sprendţiant sveikatos problemas ne maţiau svarbus yra ne tik visų šalies sektorių bei šalies
gyventojų aktyvus dalyvavimas, bet ir pasitikėjimas sveikatos sistema ir medikais.
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JPSP PASLAUGŲ TEIKĖJAI, KONTAKTINIAI DUOMENYS,
FUNKCIJOS IR RYŠIAI
1 pav.
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Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo
poveikio sveikatai maţinimas: sisteminis
sprendimas
2 pav.

Sisteminis psichiką veikiančių medţiagų neigiamo poveikio sveikatai
maţinimo algoritmas



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 tiek stebėsenos, prevencijos tiek 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.

4

Stebėsena. Šioje dalyje
pateikiama standartinė
periodiškai renkama statistinė
informacija ir ataskaitos
periodiškai ir ne periodiškai
atliekamos apklausos ir tyrimai,
epidemiologinės ir paslaugų
teikimo analizės bei vertinimai

PAGRINDINĖS
ALGORITMO
DALYS
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.

PAGRINDINĖS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS IR ORGANIZACIJOS











Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rizikos vertinimo ir visuomenės informavimo centras (RVVIC)
Visuomenės sveikata (virtuali biblioteka)
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija
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PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS IR ORGANIZACIJOS
 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
Adresas: Taikos pr. 76, Klaipėda. Tel. / Faks. (8 46) 23 47 96, El. p.
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
 Klaipėdos visuomenės sveikatos centras - vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos
kontrolę ir pagal savo kompetencijas gina vartotojų teises, uţtikrina visuomenės
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką, vykdo uţkrečiamųjų
ligų profilaktiką ir kontrolę
Adresas: Liepų g. 17, Klaipėda. Tel. (8 46) 41 03 35, El. p. info@klaipedosvsc.sam.lt
 Klaipėdos Psichikos sveikatos centras - teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos
sutrikimų atvejais, vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos prieţiūrą, teikia pagalbą
dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant saviţudybei ar po mėginimo nusiţudyti,
teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms, teikia
socialinę pagalbą psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams,
dalyvauja jų reabilitacijoje ir habilitacijoje, bendradarbiauja su įvairiomis
institucijomis, teikiama pirminio lygio pagalba asmenims, sergantiems priklausomybės
ligomis (apdraustiems asmenims - nemokamai), vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą
bendruomenėje
Adresas: Galinio pylimo 3b, Klaipėda, Tel./faks. (8 46) 410 031, El. p. info@kpsc.lt
 Ţemo slenksčio paslaugas teikiantis kabinetas
Adresas: Taikos pr. 119, Klaipėda, Tel. 8 (46) 41 00 27,
El. p. info@kpsc.lt
 Klaipėdos priklausomybės ligų centras
- teikiama ambulatorinė pagalba
(priklausomybės ligų gydytojo psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo
konsultacijos; socialinių įgūdţių ugdymas; nemokamas (esant galimybei) vaikų (iki 18
metų) testavimas greito narkotinių medţiagų nustatymo organizmo terpėse testais.
Nustačius narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimą, teikiamos
specialistų rekomendacijos dėl galimų tolimesnių veiksmų ir gydymo) bei stacionarinis
gydymas (alkoholinės ir narkotinės abstinencijos gydymas ir kt.)
Adresas: Taikos pr. 46, Klaipėda, Tel. (8 46) 415 026, faks. (8 46) 410 648, El. p.
kplc@kplc.lt
 Klaipėdos pirminiai sveikatos priežiūros centrai - teikia aukščiausios kokybės
medicinines paslaugas bei atlieka profilaktinį asmens sveikatos prieţiūros darbą bei
reabilitaciją
 VŠĮ Klaipėdos sveikatos prieţiūros centras
Adresas: Taikos pr. 76, Klaipėda, Tel. (8 46) 496 700, faks. (8 46) 345 968, El. p.
klaipedos.spc@zebra.lt
 VŠĮ Jūrininkų sveikatos prieţiūros centras
Adresas: Taikos pr. 46, Klaipėda, Tel. (8 46) 340 709, faks. (8 46) 383 425, El. p.
info@jspc.lt
VŠĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos prieţiūros centras
Adresas: H. Manto g. 49, Klaipėda, Tel. (8 46) 401 984, faks. (8 46) 401 985, El. p.
info@sveikatosprieziura.lt
 UAB „Mano šeimos gydytojas―
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Adresas: Naujoji Uosto g. 20-3, Klaipėda, Tel./faks. (8 46) 277 522, El. p.
masegyd@takas.lt
UAB „Viloja― sveikatos centras
Adresas: Galinio pylimo 3a, Klaipėda, Tel. (8 46) 311 911, faks. (8 46) 314 448, El.
p. viloja.sveikatoscentras@gmail.com
UAB „Nefridos― klinika
Adresas: Nidos g. 3, Klaipėda, Tel. (8 46) 397 070, faks. (8 46) 366 809, El. p.
nefrida@takas.lt
UAB „Broţynų― sveikatos centras
Adresas: Broţynų g. 8, Klaipėda, Tel. (8 46) 320 828, faks. (8 46) 324 670, El. p.
brozynas@takas.lt
UAB „Kraujaţolė― šeimos klinika
Adresas: Šilutės pl. 38-1, Klaipėda, Tel. (8 46) 300 721, faks. (8 46) 300 722, El. p.
info@kraujazole.lt
UAB VNT medicinos centras
Adresas: Taikos pr. 141 A-121, Klaipėda, Tel. (8 611) 35 888, El. p.
direktorius@vntmedicina.lt
UAB „ŠVIESMEDA― sveikatos centras
Adresas: Smiltelės g. 61-4, Klaipėda, Tel. (8 46) 360 321, faks. (8 46) 300 446, El.
p. sviesmeda@gmail.com
UAB „Birutės šeimos medicinos praktika―
Adresas: Jūrininkų pr. 10-92, Klaipėda, Tel./faks. (8 46) 300 294, El. p.
birutesmp@gmail.com
UAB „Avimeda― medicinos klinika
Adresas: Birutės g. 18-20, Klaipėda, Tel. (8 46) 381 838, faks. (8 46) 319 907, El.
p. avimeda@gmail.com
UAB „Salgymeda― Salvijos medicinos centras
Adresas: Jūreivių g. 19, Klaipėda, Tel. (8 46) 490 936, faks. (8 46) 490 936, El. p.
administracija@salvija.lt
UAB A. Navicko konsultacinė poliklinika
Adresas: Kretingos g. 65, Klaipėda, Tel. (8 46) 402 056, faks. (8 46) 402 057, El. p.
stonkus@navickopoliklinika.lt
UAB Kuncų ambulatorinė klinika
Adresas: Taikos pr. 28, 3 aukštas, Klaipėda, Tel. (8 46) 410 570, El. p.
vetrunge@kaklinika.lt
UAB „Narema―
Adresas: H. Manto g. 6A, Klaipėda, Tel./faks. (8 46) 432 899, El. p.
ausrajankauskiene@inbox.lt
UAB „Baltic Medics― šeimos sveikatos centras, įsikūręs medicinos centro „Lorna―
patalpose
Adresas: Dragūnų g. 2-6, Klaipėda, Tel. (8 699) 03 033, El. p.
balticmedics@gmail.com
UAB Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras
Adresas: J. Zembrickio g. 6, Klaipėda, Tel. (8 46) 210 099, faks. (8 46) 210 906,
El. p. info@lazerklinika.lt
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras
Adresas: Kepėjų g. 8-2, Klaipėda, Tel. (8 46) 493 370, info@seimosmed.lt
UAB „Baltic Medics―
Adresas: Dragūnų g. 2-6, Klaipėda, Tel. (8 699) 03 033, El. p.
balticmedics@gmail.com
UAB „Avimedika―
Adresas: Birutės 18-20, Klaipėda, Tel./faks. (8 46) 319 907, El. p.
avimeda@gmail.com
UAB „Salumeda―
7

Adresas: Sportininkų g. 16-27, Klaipėda, Tel. (8 609) 86 114, El. p.
bendras@salumeda.lt
 UAB „MediCA klinika"
Adresas: Vingio g. 16B, Klaipėda, Tel. (8 614) 48 221, El. p.
info@medicaklinika.lt

 Klaipėdos miesto ligoninės (Respublikinė, Jūrininkų, Universitetinė, Vaikų ligoninės) teikia diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas,
pagrįstas mokslu ir paţangiausiomis technologijomis (Vaikų ligoninėje paslaugos
teikiamos vaikams iki 18 m.):
 VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Adresas: S. Nėries g. 3, Klaipėda, Tel. (8 46) 410 711, faks. (8 46) 410 716,
El. p. info@kal.lt
 VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Adresas: Liepojos g. 41, Klaipėda, Tel. (8 46) 396 500, faks. (8 46) 396 625,
El. p. bendras@kul.lt
 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Adresas: Liepojos g. 45, Klaipėda, Tel. (8 46) 491 002, faks. (8 46) 385 338,
El. p. jurlig@jurlig.lt
 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
Adresas: K. Donelaičio g. 7, Klaipėda, Tel. (8 46) 484 100, faks.(8 46) 310
950, El. p. vaiku.ligonine@takas.lt
 Švietimo įstaigos
(gimnazijos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos,
bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, universitetas, kolegijos)
mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, teikia kokybišką pagrindinį,
profesinį, aukštesnįjį bei aukštąjį išsilavinimą, racionaliai panaudojant
ţmogiškuosius ir materialinius išteklius:

viešosios
– rengia
vidurinį,
turimus

 Klaipėdos „Aitvaro― gimnazija
Adresas: Paryţiaus Komunos g.14, Klaipėda, Tel. 8 (46) 411007, El. p.
aitvaras.gimnazija@gmail.com
 Klaipėdos „Aukuro― gimnazija
Adresas: Statybininkų pr. 7, Klaipėda, Tel 8 (46) 346090, El. p. auk@takas.lt
 Klaipėdos „Ąţuolyno― gimnazija
Adresas: Paryţiaus Komunos g.16, Klaipėda, Tel 8 (46) 383506, El. p.
azuolyno.gimnazija@takas.lt
 Klaipėdos Vytauto Didţiojo gimnazija
Adresas: Simono Daukanto g.31, Klaipėda, Tel 8 (46) 412716, El. p. vdg@takas.lt
 Klaipėdos Baltijos gimnazija
Adresas: Baltijos pr. 51, Klaipėda, Tel 8 (46) 345920, El. p.
baltijosgimnazija@zebra.lt
 Klaipėdos „Vėtrungės― gimnazija
Adresas: Gedminų g.5, Klaipėda, Tel 8 (46) 341533, El. p.
vetrungesgimnazija@gmail.com
 Klaipėdos „Varpo― gimnazija
Adresas: Budelkiemio g. 7, Klaipėda, Tel 8 (46) 300632, El. p.
vadas51@gmail.com
 Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Adresas: Debreceno g. 29, Klaipėda, Tel 8 (46) 346249, El. p.
herman_suderman@takas.lt
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 Klaipėdos „Ţaliakalnio" gimnazija
Adresas: Galinio Pylimo g.17, Klaipėda, Tel 8 (46) 410970, El. p.
zaliakalnio@gmail.com
 Klaipėdos „Ţemynos― gimnazija
Adresas: Kretingos g.23, Klaipėda, Tel 8 (46) 403105, El. p.
zemynos.gimnazija@gmail.com
 Klaipėdos Vydūno gimnazija
Adresas: Sulupės g.26, Klaipėda, Tel 8 (46) 411005, El. p. rastine@vyduno.lt
 VšĮ „Vaivorykštės tako― gimnazija
Adresas: Sportininkų g. 11, Klaipėda, Tel 8 (46) 340415, El. p.
vaivorykste@takas.lt
 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Adresas: Statybininkų pr. 2, Klaipėda, Tel. 8 (46) 340 183, El. p.
balsio@menugimnazija.w3.lt
 Klaipėdos licėjus
Adresas: Kretingos g. 44, Klaipėda, Tel 8 (46) 351286, El. p.
klaipedoslicejus@gmail.com
 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
Adresas: S. Šimkaus g. 15, Klaipėda, Tel. 8 (46) 410 778, El. p.
klaipedoskonservatorija@gmail.com
 Klaipėdos Simono Dacho progimnazija
Adresas: Kuršių a. 2/3, Klaipėda, Tel 8 (46) 410955, El. p. info@sdachas.lm.lt
 Klaipėdos „Gabijos― progimnazija
Adresas: Paryţiaus Komunos g.14, Klaipėda, Tel 8 (46) 300146, El. p.
gabijai@takas.lt
 Klaipėdos Martyno Maţvydo progimnazija
Adresas: Baltijos pr. 53, Klaipėda, Tel 8 (46) 345995, El. p. mazvyda@takas.lt
 Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
Adresas: Varpų g. 3, Klaipėda, Tel 8 (46) 404410, El. p.
masioto.progimnazija@gmail.com
 Klaipėdos Sendvario progimnazija
Adresas: Tilţės g.39, Klaipėda, Tel 8 (46) 383580, El. p. sendvaris@takas.lt
 Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Adresas: Klaipėdos g. 31, Klaipėda, Tel 8 (46) 481540, El. p.
tauralaukis@inbox.lt
 Klaipėdos „Smeltės― progimnazija
Adresas: Reikjaviko g.17, Klaipėda, Tel 8 (46) 345832, El. p.
smeltesm@gmail.com
 Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
Adresas: Banduţių g.4, Klaipėda, Tel 8 (46) 324456, El. p.
stulpino.mokykla@gmail.com
 Klaipėdos „Verdenės" progimnazija
Adresas: Kretingos g.22, Klaipėda, Tel 8 (46) 410977, El. p. verdene@gmail.com
 Klaipėdos „Versmės― progimnazija
Adresas: Ievos Simonaitytės g. 2, Klaipėda, Tel 8 (46) 324694, El. p.
versmes@gmail.com
 Klaipėdos Gedminų progimnazija
Adresas: Gedminų g.3, Klaipėda, Tel 8 (46) 345910, El. p. mokykla@gedminai.lt
 Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Adresas: Puodţių g. 10, Klaipėda, Tel 8 (46) 313 682, El. p. kspvm@kspvm.lm.lt
 Klaipėdos laivininkų mokykla
Adresas: Rambyno g. 14, Klaipėda, Tel 8 (46) 34 18 15, El. p.
info@laivininkumokykla.lt
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 VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
Adresas: Statybininkų pr. 39, Klaipėda, Tel. (8 46) 348 006, El. p.
mokykla@klsrm.lt
 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Adresas: J. Janonio g. 13, Klaipėda, Tel. 8 (46) 412 406, El. p. info@klpvm.lt
 Klaipėdos statybininkų mokykla
Adresas: Taikos prospektas 67, Klaipėda, Tel. 8 (46) 340 132, El. p.
mokykla@yahoo.com
 Klaipėdos turizmo mokykla
Adresas: Taikos pr. 69, Klaipėda, Tel. 8 (46) 341 083, El. p. mokykla@ktm.lt
 Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla
Adresas: Simono Daukanto g.5, Klaipėda, Tel 8 (46) 410957, El. p.
gorkio.mokykla@gmail.com
 Klaipėdos „Saulėtekio― pagrindinė mokykla
Adresas: Mokyklos g. 3, Klaipėda, Tel 8 (46) 410984, El. p.
sauletekis9@gmail.com
 Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla
Adresas: Naikupės g.25, Klaipėda, Tel 8 (46) 300666, El. p.
i.simonaitytesmokykla@gmail.com
 Klaipėdos „Santarvės― pagrindinė mokykla
Adresas: Gedminų g.7, Klaipėda, Tel 8 (46) 346136, El. p. santarves@gmail.com
 Klaipėdos „Vyturio― pagrindinė mokykla
Adresas: Laukininkų g.30, Klaipėda, Tel 8 (46) 322283, El. p.
sekretore@vyturys.klaipeda.lm.lt
 Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Adresas: Švyturio g. 2, Klaipėda, Tel 8 (46) 313789, El. p. vite5@takas.lt
 Klaipėdos „Pajūrio― pagrindinė mokykla
Adresas: Laukininkų g.28, Klaipėda, Tel 8 (46) 324124, El. p.
pajuriomokykla@takas.lt
 VšĮ Klaipėdos „Universa Via― tarptautinė mokykla
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, Tel 8 (46) 383465, El. p. litorinak@gmail.com
 Klaipėdos Litorinos mokykla
Adresas: Smiltelės g. 22, Klaipėda, Tel 8 (46) 345911, El. p. sekretore@kurtieji.lt
 Klaipėdos „Medeinės― mokykla
Adresas: Panevėţio g. 2, Klaipėda, Tel 8 (46) 497893, El. p.
klaipedosmedeine@gmail.com
 VšĮ „Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok―
Adresas: Baltijos pr. 49, Klaipėda, Tel 8 (46) 345930 , El. p.
svet.mokykla@gmail.com
 Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija
Adresas: I.Simonaitytės g.24, Klaipėda, Tel. 8 (46) 300 120/300 122, El. p.
ksgimnazija@gmail.com
 Klaipėdos universitetas
Adresas: H. Manto g. 84, Klaipėda, Tel. 8 (46) 398 500, El. p.
klaipedos.universitetas@ku.lt
 Klaipėdos valstybinė kolegija
Adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda, Tel. 8 (46) 314 929, El. p. office@kvk.lt
 Socialinių mokslų kolegija
Adresas: Nemuno g. 2, Klaipėda, Tel. 8 (46) 397077, El. p. info@smk.lt
 Lietuvos verslo kolegija
Adresas: Turgaus g. 21, Klaipėda, Tel 8 (46) 311099, El. p. info@ltvk.lt
 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Adresas: I. Kanto g. 7, Klaipėda, Tel. 8 (46) 397 240, El. p. lajm@lajm.lt
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 Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos - kryptinga veikla, kuria, plėtojant jauno
ţmogaus asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti
sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir
aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime:
 Adomo Brako dailės mokykla- priima vaikus nuo 7 metų amţiaus. Ugdo mokinių
meninę raišką per piešimą, grafiką, spalvų studiją, kompoziciją, skulptūrą ir meno
istoriją.
Adresas: Paryţiaus Komunos g. 12, Klaipėda. Tel. / Faks. (8 46) 38 34 89, El. p.
dailesmokykla@takas.lt
 Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla- moko grojimo akordeonu, choreografijos,
chorinio dainavimo, dţiazinio dainavimo, grojimo fortepijonu, liaudines
instrumentais, pučiamaisiais ir mušamaisiais, styginiais instrumentais bei muzikos
teorijos.
Adresas: Statybininkų pr. 5, Klaipėda. Tel. (8 46) 34 58 31, Faks. (8 46) 34 61 27,
El. p. kmmrastine@gmail.com
 Juozo Karoso muzikos mokykla- priimami vaikai nuo 5 metų amţiaus. Mokyklos
uţdavinys sudaryti sąlygas ugdyti vaikus pagal neformaliojo vaikų švietimo
programas. Įgyvendinant šį uţdavinį bus sudaromos sąlygos mokinių paţinimo,
saviraiškos ir lavinimosi poreikiams tenkinti, ugdomos vaikų kompetencijos
plėtojant prigimtinius vaikų gebėjimus, padedama tapti jiems aktyviais visuomenės
nariais.
Adresas: Puodţių g. 4, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 41 09 69, El. p.
jkaroso.rastine@gmail.com
 Jaunimo centras:
 Teatro studija „Aušra―- įstaigos tikslas - padėti vaikui įgyti kompetencijas,
tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo
problemas, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios
aplinkos.
Adresas: I. Simonaitytės g. 24; Šaulių g. 14, Klaipėda. Tel. Tel. (8 46) 41
10 14, (8 46) 22 23 65, (8 46) 41 09 60, El. p. teatrasausra@yahoo.com.
 Choreaografijos studija „Inkarėlis―- studijoje galima dalyvauti: vaikų
choreografiniame ansamblyje "INKARĖLIS" (4-18 metų); netradicinio
modernaus šokio trupėje "E.ZU"; tautinių, folklorinių, ritminių, kantri linijinių, šiuolaikinių šokių grupėse; dainos - muzikos ir sceninio judesio
grupėje "RI-TI-TA" (3-18 metų); grupėje "KRAITĖ" (tradicijos, papročiai,
rankdarbiai), 7-16 metų; muzikos meną mylinčius ir jau susipaţinusius su
smuiko pradţiamoksliu vaikus ir didesnius drauge mokytis nuotaikingai
muzikuoti smuikais į "STYGINIŲ DOMINANATĖ" grupę.
Adresas: Laukininkų g. 13, Klaipėda. Tel. Tel. (8 46) 32 44 89, (8 46) 22 19
06, El. p. inkstudj@balticum-tv.lt.
 Atviros jaunimo erdvės- jaunimas gali save išreikšti įvairiose veiklose,
dalyvauti renginiuose ir konkursuose. Nuolat vyksta įvairios veiklose bei
netradiciniai laisvalaikio leidimo būdai.
Adresas: I. Simonaitytės g. 24 (2 aukštas), Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 22 47
38, El. p. atvira.erdwe@gmail.com.
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 Moksleivių saviraiškos centras- savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokykla,
daugelį metų propaguojanti tarp mokinių techninę kūrybą, gamtos paţinimą, turizmą,
kraštotyrą ir estetinę-meninę veiklą.

Adresas: Smiltelės g. 22, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 34 58 10, El. p.
rastine@kmsc.lt
 Vaikų laisvalaikio centras- visuose klubuose vaikų ir jaunimo laukia nemokamos
atviros jaunimo erdvės. Tai laikas ir erdvė turiningam laisvalaikiui, susitikimams,
bendravimui, kūrybinei veiklai.
Adresas: Molo g. 60/ Audros g. 15, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 21 49 74, El.
info@kvlc.lt
 Klubas „Liepsnelė‖ – atviras kūrybos ir kultūros ţidinys miesto vaikams,

plėtojantis meninės saviraiškos studijų veiklą, organizuojantis laisvalaikį,
atostogas. Uţsiėmimuose puoselėjama meilė kūrybai, natūralumui, paţinimui
ir saviraiškai.
Adresas: Viršutinė g. 5, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 41 10 16, El. p.
klubasliepsnele@kvlc.lt
 Klubas „Draugystė―- Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube „Draugystė―
vyksta neįtikėtini dalykai: čia vaikai šoka, dainuoja, vaidina, groja gitara,
leidţiasi į informacinių technologijų labirintus, piešia, lipdo, kuria darbelius,
daro fotokoliaţus, muliaţus, mokosi lietuvių kalbos.
Adresas: Taikos pr. 95, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 34 58 67, El. p.
klubasdraugyste@kvlc.lt
 Klubas „Saulutė―- klube nuolat vyksta: kino filmų vakarai, stalo futbolo
turnyrai, stalo teniso turnyrai, kūrybinės dirbtuvės, muzikinės konsultacijos,
arbatos popietės, vaikai gali paruošti namų darbus, organizuoti renginius.
Adresas: Šermukšnių g. 11, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 38 35 34, El. p.
klubasaulute@kvlc.lt
 Klubas „Švyturys― - čia galima ruošti pamokas, ţaisti ţaidimus ir ieškoti
atsakymų į aibę dominančių klausimų. Vaikai labai laukiami ir visų atostogų
metu, o ypač vasarą, kai atostogos ilgiausios. Tai puiki galimybė
papramogauti ir uţsiimti aktyvia veikla gamtoje.
Adresas: Šilutės pl. 40, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 34 22 86, El. p.
klubasvyturys@kvlc.lt
 Klubas „Ţuvėdra―- tai erdvė poilsiui po pamokų ir fantastiškų idėjų
įgyvendinimui. Draugiškas ir šiuolaikiškas mokytojų kolektyvas padės atrasti
save, suprasti kitus ir pamatyti pasaulį kitomis akimis.
Adresas: H. Manto 77, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 49 87 39, El. p.
klubaszuvedra@kvlc.lt
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 Vaikų globos namai – uţtikrina globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose
apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo),
socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje
jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui
visuomenėje:
 Vaikų globos namai „Smiltelė―

Adresas: Smiltelės g. 14, Klaipėda. Tel. (8 46) 32 42 16, El. p. smilteles@balticumtv.lt
 Klaipėdos vaikų globos namai „Danė―

Adresas: Kretingos g. 44, Klaipėda. Tel. (8 46) 49 76 14, El. p.
jkaroso.rastine@gmail.com
 Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas―
Adresas: Taikos pr. 68, Klaipėda. Tel. (8 46) 34 58 15, El. p. sekretore@vgnrytas.lt
 Vaikų teisių apsaugos tarnyba – siekia uţtikrinti bendros vaiko teisių apsaugos
sistemos funkcionavimą ir vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą, siekiant
uţtikrinti kiekvieno vaiko teisę į šeimą ir jo geriausius interesus
Adresas: Liepų g. 11, Klaipėda. Tel. (8 46) 39 60 66, Faks. (8 46) 410 047, El. p.
info@klaipeda.lt
 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;
Adresas: Debreceno g. 41, Klaipėda. Tel. (8 46) 34 22 53, Faks. (8 46) 34 54 20 El. p.
KlaipedosPPT@gmail.com
 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 valdţios ir valdymo institucijoms,
efektyviai ir racionaliai panaudoti turimus ţmogiškuosius, finansinius bei materialinius
išteklius;
Adresas: Kauno g. 6, Klaipėda. Tel. (8 700) 60 700, Faks. (8 700) 60 705, El. p.
klaipedosvpk@policija.lt
 Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba – vykdo teritorijoje gyvenantiems ir
prieţiūroje esantiems asmenims teismo nuosprendţiu (nutartimi) paskirtą probaciją,
bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, auklėjamojo ir baudţiamojo poveikio
priemones ir padėti priţiūrimiesiems integruotis į visuomenę.
13

Adresas: H. Manto g. 38, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 31 02 20, El. p.
klaipedospi@klaipedospi.lt
 Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - statistinių duomenų pateikimas situacijos analizei
Adresas: Pievų tako g. 38, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 41 09 69, El. p. kltlk@vlk.lt
 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 (čia gali būti siunčiami
tik socialinės rizikos asmenys)
Adresas: Turgaus g. 22-8, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 41 21 45, El. p.
gerovescentras@gmail.com
 Klaipėdos teritorinė darbo birţa (Jaunimo darbo centras) – padeda jaunimui
integruotis į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje ir
motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą
Adresas: Aukštoji g. 12, Klaipėda. Tel. (8 46) 31 01 43, El. p. paulius.martinkenas@ldb.lt
 Klaipėdos nakvynės namai - tai įstaiga, teikianti viešąsias socialines paslaugas
Klaipėdos miesto gyventojams, padeda benamystės atvejais, organizuojant pagalbą,
taip pat uţtikrinant rūpinimąsi asmens (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimu darbo
rinkoje, stiprinant motyvaciją savarankiškai spręsti savo socialines problemas
Adresas: Viršutinė g. 21, Klaipėda. Tel./ Faks. (8 46) 31 12 04, El. p.
nakvynesnamai@zmail.lt
 Dvasinės pagalbos jaunimui centras – ugdo jaunimą įvairia veikla, skatina padėti
kitiems, remiantis krikščioniškais principais
Adresas: Darţelio g. 11, Klaipėda. Tel. (8 46) 36 04 11, Faks. (8 46) 36 04 12, El. p.
info@dpjc.lt
 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. Nėra privalomo nario mokesčio)
Adresas: Rumpiškės g. 6, Klaipėda. Tel. (8 46) 41 01 20, El. p. mtkparapija@gmail.com
 Sporto sektorius – padėti jaunimui teisingai formuoti pagrindinius gyvybiškai svarbius
judėjimo įgūdţius ir skatinti reguliarų fizinį aktyvumą:
 Lengvosios atletikos manieţas. Laikas: rytinėmis valandomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val.
Adresas: Taikos pr. 54. Administruoja Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla, tel. 310490;
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 Sportinių šokių salė ( iš dalies ir stalo teniso salė). Laikas: nuo 8.00 val. iki 14.00 val.
Adresas: S. Daukanto 24. Administruoja „Viesulo― sporto centras, tel. 345783;
 Tinklinio salė. Laikas: nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (reikės derinti grafiką). Adresas: Pilies
g.2. Administruoja Kūno kultūros ir rekreacijos centras tel. 315093;
 Persirengimo – dušo paslaugos bėgant į mišką pabėgioti ţiemos metu (vasarą visas centrinis
stadionas). Laikas: nuo ryto iki vakaro. Tel. 412511, mob.tel. 868656160;
 „Gintaro― baseinas. Laikas: nuo 7.00 iki 13 val. Tel. 410953;
 Privatus stalo teniso klubas. Laikas: atsidaro nuo 2015 gruodţio 1 d. Adresas: Taikos pr. 64
(„Rimi― prekybos centras II aukštas ). Teiks paslaugas visiems norintiems. Tel. 8 616 88310
* Klaipėdos miesto savivaldybės Sporto ir kūno kultūros skyriaus pateikta informacija
*Su aukščiau išvardintomis įstaigomis bus tariamasi dėl žemesnės kainos, įtraukiant jaunuolį į fizinio
aktyvumo veiklas.

 Skubią psichologinę pagalbą teikiančios organizacijos:
 Jaunimo linija – pagalbos tarnyba, padedanti jauniems ţmonėms išgyventi
krizę, galvojantiems apie saviţudybę, susiduriantiems su kitais gyvenimo
sunkumais. Tel. 8 800 28888, El. p. info@jaunimolinija.lt
 Vilties linija – pagalbos tarnyba suaugusiems, teikiantis skubią anoniminę
psichologinę pagalbą asmenims nuo 30 m, Tel. 116 123, El. p. info@kpsc.lt
 Vaikų linija – tai pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą
ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu., Tel. 116111,
El.p. klaipeda@vaikulinija.lt
 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų
centras, apsinuodijimų kontrolės ir informacijos Biuras - teikia informaciją
apsinuodijimo klausimais visa parą, o taip pat specializuotas klinikines toksikologijos
paslaugas. Čia patenka pacientai iš visos Lietuvos, nes tai vienintelis toksikologijos
skyrius Lietuvoje.
Adresas: Šiltnamių g. 29A, Vilnius 04130, Tel. (8 5) 236 2052; 86 875 3378, El. p.
essc_bud@sam.lt.
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Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo
poveikio sveikatai maţinimas: asmeninio kontakto
atvejis
3 pav.
2.1.

2.3.

2.2.

2.4.

2.5.

Psichiką veikiančių medţiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai maţinimo algoritmas
asmeninio kontakto atveju
• aprašo psichiką veikiančių medţiagų vartojimo rizikos įvertinimą ir prevencijos veiklų bei
sveikatos prieţiūros ir socialinių paslaugų valdymą bei organizavimą asmeninio kontakto atveju
14-29 metų amţiaus asmenų grupei. Aprašomos veiklos apima tiek stebėsenos, prevencijos tiek
ir gydymo (sveikatos prieţiūros) paslaugas.
Algoritmo tikslas
• padėti identifikuoti pagalbos poreikį ir organizuoti jos eigą.
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Sveikatos prieţiūros
paslaugos, kurios
teikiamos, kai asmuo
priskiriamas didelės rizikos
grupei, ţalingai vartoja
psichiką veikiančias
medţiagas;

Prevencija (pirminė
prevencija, antrinė
prevencija), paslaugos
skirtos psichiką veikiančių
medţiagų vartojimo
rizikos lygiui sumaţinti ar
net pašalinti.

PAGRINDINĖS
ALGORITMO
DALYS

Skubi medicinos pagalba,
kuri teikiama esant
apsinuodijimui,
perdozavimui nuo psiciką
veikiančių medţiagų
atveju;

Stebėsena, paslaugos
skirtospsichikąveikian
čių medţiagų
vartojimo rizikos
lygiui įvertinti;

2.1. RIZIKOS SVEIKATAI ĮVERTINIMAS
(Ši algoritmo dalis skirta psichiką veikiančių medţiagų
vartojimo rizikos laipsniui įvertinti)
2.1.1. Su psichiką veikiančių medţiagų vartojimu susijusių elgesio pokyčių nustatymas
(poţymiai, rodantys, kad jaunas asmuo gali turėti problemų (tarp jų ir susijusių su
psichoaktyviųjų medţiagų vartojimu):
be jokios prieţasties prarandamas susidomėjimas ankstesniais pomėgiais (pvz., sportu);
pasikeitę valgymo ir miego įpročiai;
maţesnis rūpinimasis savo išvaizda;
blogėjantys santykiai su šeima ir draugais, mokyklos specialistais ar pan.;
be jokios prieţasties pasireiškiantis agresyvus, maištingas elgesys;
draugų keitimas bei nenoras pasakoti apie naujus draugus, ţymiai vyresnių draugų, maţai
besidominčių pvz. mokykla, atsiradimas;
atsiradęs abejingumas viskam – „man niekas neįdomu―, motyvacijos sumaţėjimas, dėmesio
sutelkimo sunkumai;
pinigų ar brangių daiktų dingimas iš namų, ar draugų mokykloje, ar staigus pinigų atsiradimas,
brangių daiktų atsiradimas ir pan.;
anksčiau buvęs neįprastas melavimas ir apgaudinėjimas;
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atsiradęs nervingumas, staigi nuotaikų kaita, išryškėjusi paranoja.
Svarbu prisiminti, kad jaunuolio elgesio pokyčiai nebūtinai reiškia, jog asmuo
vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, tai gali būti susiję ir su psichologinėmis problemomis.

2.1.2. Kontroliniai klausimai, pokalbis ar informacija iš trečiųjų asmenų padedanti nustatyti ir
priskirti rizikos grupei
 Skirta visiems specialistams turintiems kontaktą su paaugliais ir jaunimu jei asmuo yra
nepilnametis, reikia, susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios galimybės
nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
 Norėdami įvertinti riziką, nustatyti, kuriai grupei asmenį priskirti, uţduokite kontrolinius
klausimus:
Kontroliniai klausimai:
Ar Jums kada nors kilo mintis, kad reikėtų maţiau vartoti ar nustoti vartojus
psichoaktyviąsias medţiagas? (Taip/Ne)
o Ar aplinkinių kritika dėl psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo Jus kada nors erzino?
(Taip/Ne)
o Ar kada nors jautėte kaltę dėl to, kad vartojate psichoaktyviąsias medţiagas?
(Taip/Ne)
o Ar esate kada nors ryte pirmiausia vartojęs psichoaktyviąsias medţiagas, kad
pagerintumėte savijautą? (Taip/Ne)
o

Atsakymų interpretavimas:
o
o
o

Minimali rizika – nei vieno teigiamo atsakymo.
Vidutinė rizika – vienas teigiamas atsakymas.
Didelę rizika – du ir daugiau teigiamų atsakymų.

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 centra
Klaipėdos apskrities VPK
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
Klaipėdos teritorinė darbo birţa (Jaunimo darbo centras)
Vaikų globos namai
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
Sporto sektorius
Dvasinės pagalbos jaunimui centras
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija:
 Anoniminių alkoholikų grupė
18

•
•
•
•

 Anoniminių narkomanų grupė
Klaipėdos pedagoginė psichologinė pagalbos tarnyba
Šeimos ir vaiko gerovės centras
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Klaipėdos miesto nakvynės namai

2.1.3 Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis, esant skirtingiems rizikos sveikatai lygiams
2.1.3.1 Minimali rizika
Jeigu asmuo nepateikė nei vieno teigiamo atsakymo į kontrolinius klausimus, vadinasi psichiką
veikiančių medţiagų vartojimo rizika yra minimali. Minimali rizika - problema dar nenustatyta ir
nereikalingas gydymas bei ţalos maţinimas.
Jei asmuo yra nepilnametis, reikia, susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios
galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Veikla. Minimalios rizikos atveju rekomenduojama stebėsena ir prevencinė veikla, siaurąja prasme
t.y. psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencija konkrečioje vietoje (pvz. ugdymo įstaigoje,
laisvalaikio leidimo centre ar pan.).
Informacijos teikimas.
Iš kur gaunama informacija apie asmens sveikatą ir kitus su sveikata susijusius veiksnius;
Kam perduodama informacija apie asmens sveikatą ir kitus su sveikata susijusius veiksnius.
(platesnė informacija www.sveikatostinklas.lt)

2.1.3.2 Vidutinė rizika
SKIRTA SPECIALISTAMS
Jeigu uţdavus kontrolinius klausimus, asmuo teigiamai atsakė į vieną iš klausimų, jis priskirtinas
vidutinės rizikos grupei. Vidutinės rizikos grupei priklauso tie asmenys, kurie neturi priklausomybės
PM poţymių, tačiau turi šių medţiagų vartojimo patirties: asmenys, gali psichiką veikiančias
medţiagas vartoti eksperimentuodami ir/arba nereguliariai. Eksperimentatoriai, kurie
psichoaktyviąsias medţiagas vartoja smalsumo vedini siekdami išbandyti poveikį. Vartojama
nedideliais kiekiais ir pasekmės daţniausiai nebūna sunkios. Nereguliarūs vartotojai, kurie vartoja
psichoaktyviąsias medţiagas progai pasitaikius, savaitgaliais ar per šventes. Kadangi organizmas dar
nėra pripratęs prie psichoaktyviųjų medţiagų poveikio, pastarasis būna sunkus. Daţniausiai pasekmės
nėra sunkios, tačiau didėja rizika apsinuodyti ir pan.
Jei asmuo yra nepilnametis, reikia, susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios
galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Veikla. Šioje stadijoje gydymo paslaugų dar nereikia, uţtenka ankstyvosios nemedicininės
intervencijos, vykdoma antrinė prevencija.
Informacijos teikimas.
Iš kur gaunama informacija apie asmens sveikatą ir kitus su sveikata susijusius veiksnius;
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Kam perduodama informacija apie asmens sveikatą ir kitus su sveikata susijusius veiksnius.
(platesnė informacija www.sveikatostinklas.lt)

2.1.3.3 Didelė rizika
Jeigu asmuo teigiamai atsakė į du ar daugiau kontrolinių klausimų, jis priskirtinas didelės rizikos
grupei, tokiam asmeniui reikalingas gydymas. Didelės rizikos grupei priklauso asmenys, ţalingai
vartojantys psichoaktyvias medţiagas, arba priklausomi nuo psichiką veikiančių medţiagų.
Jei asmuo yra nepilnametis, reikia, susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios
galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Veikla. Šioje stadijoje reikalingas gydymas, ţiūrėti algoritmo dalį ,,Reikia sveikatos prieţiūros
paslaugų―.
Informacijos teikimas.
Iš kur gaunama informacija apie asmens sveikatą ir kitus su sveikata susijusius veiksnius;
Kam perduodama informacija apie asmens sveikatą ir kitus su sveikata susijusius veiksnius.
(platesnė informacija www.sveikatostinklas.lt)
ĮSTAIGOS, ATLIEKANČIOS REIKALINGĄ GYDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTE, ESANT
VIDUTINEI IR DIDELEI RIZIKAI:
STACIONARINĖ PAGALBA (PLC, RC ir kt.):
1. Klaipėdos priklausomybės ligų centras (KPLC)
2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
3. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
4. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
5. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
AMBULATORINĖ PAGALBA (PSPC, PSC, PLC, kt.)
1. Klaipėdos priklausomybės ligų centras (KPLC)
2. Nefrida ambulatorinė klinika
3. UAB šeimos klinika „Kraujaţolė― (pscihikos centras)
4. UAB „MediCA klinika― (psichiatrija)
Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui
Visiems specialistams, kurie tiesioginėje ar netiesioginėje veikloje susiduria su priklausomais nuo psichoaktyvių medţiagų asmenimis

Metodika parengta, įgyvendinant Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programos įgyvendinimo
2007 metų priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodţio 21 d. nutarimu Nr. 1310 (Ţin., 2006, Nr. 1405361).http://www.vplc.lt/images/files/Vaiku%20metodika%20rugsejo%2030-3%20doc.pdf (1)
Specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje

Moksleivių testavimas: http://visuomene.ntakd.lt/specialistams/moksleiviu-testavimas/situacija-...
Tėvams, mokytojams

Kaip atpaţinti ar vaikas vartoja?http://visuomene.ntakd.lt/specialistams/gidas-specialistams/kaip-atpazin...

Kokie yra narkotikų vartojimo etapai:http://visuomene.ntakd.lt/specialistams/gidas-specialistams/kokie-yra-na...
Mokomoji medţiaga
Tėvams, specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje

Informacija specialistui apie tai, kaip galima tirti dėl psichoaktyvių medţiagų vartojimo
nustatymo:http://www.vpsc.lt/images/stories/lankstinukai/atmintine_ugdymo.pdf
Teisiniai dokumentai
Sveikatos ir ugdymo įstaigų specialistams
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1071 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas
psichiką veikiančias medţiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Ţin., 2007, Nr. 107-4379)
Atmintinės, lankstukai, plakatai
Jaunimui

Jei norite mesti rūkyti

Patologinis potraukis azartiniams lošimams
Kita informacija

Testas apie alkoholio vartojimą „Ar aš geriu per daug?―: https://www.drink-less.com/lt/ar-jums-jau-gana/start-page

Ar alkoholis kontroliuoja jūsų gyvenimą: https://www.drink-less.com/lt/ar-jums-jau-gana/10636

Ar esate pasirengę pokyčiams: https://www.drink-less.com/lt/ar-jums-jau-gana/ar-esate-pasirengs--usi-p...

Ką norėčiau daryti> https://www.drink-less.com/lt/ar-jums-jau-gana/k-nortumte-daryti














Kur kreiptis: https://www.drink-less.com/lt/iekai-pagalbos/kur-kreiptis
Pokyčių etapai: https://www.drink-less.com/lt/padkite-savo-pastamiems/pokyi-etapai
Kaip padėti kitam: https://www.drink-less.com/lt/padkite-savo-pastamiems/kaip-galtumte-padti
Kaip geriau nedaryti: https://www.drink-less.com/lt/padkite-savo-pastamiems/ko-nedert-daryti
Alkoholio vienetai:http://www.alcohollearningcentre.org.uk/_library/AlcoholKnowLimits_Units...
Testai: http://www.bukblaivus.lt/viewtopic.php?pid=160#p160
Ar aš narkomanas:http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/LT3107.pdf http://www.exsmokers.eu/lt-lt/;
Ex rūkaliai:https://www.facebook.com/pages/Unstoppable/381296485277813?brand_redir=1...
Kiek išleidi tabakui?http://www.ntakd.lt/images/all/skaiciuokle/skaiciuokle.htm;
Suţinok ar esi priklausomas nuo nikotino:http://ntakd.lt/testas/rukymas.htm;
Pasyvus rūkymas: http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3Aatv...

(platesnė informacija, aktyvios nuorodos www.sveikatostinklas.lt)

2.2. Reikia sveikatos prieţiūros paslaugų
(Ši algoritmo dalis skirta aprašyti gydymo paslaugoms
priklausomybės nuo psichiką veikiančių medţiagų atveju.
Jeigu asmuo priskirtinas didelės rizikos grupei, tokiam
asmeniui reikalingas gydymas. Didelės rizikos grupei
priklauso asmenys, žalingai vartojantys psichoaktyvias
medžiagas, arba priklausomi nuo jų.)

2.2.1. Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis
Priklausomybės požymių diagnozavimas
JEI ESATE SVEIKATOS PRIEŢIŪROS SPECIALISTAS
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Priklausomybę gali diagnozuoti gydytojas psichiatras, tiksli
priklausomybės diagnozė turėtų būti nustatoma tik tada, jei trys arba daugiau iš ţemiau nurodytų
poţymių buvo patirti arba konstatuoti kuriuo nors laiku per praėjusius metus:


Stiprus troškimas arba kompulsyvus noras vartoti psichoaktyviąją medţiagą.
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Sunku valdyti elgesį, t.y. vartojimo pradţią, pabaigą arba vartojimo intensyvumą.
Fiziologinės abstinencijos būsena, pasireiškianti nutraukus ar sumaţinus
medţiagos vartojimą.
Tolerancijos poţymiai (tam pačiam poveikiui pasiekti reikalingos didesnės dozės).
Progresuojantis nesidomėjimas alternatyviais pomėgiais ar interesais,
įsipareigojimų nevykdymas.
Medţiagos vartojimas nepaisant akivaizdţiai ţalingų pasekmių.

Kur kreiptis.
Priklausomybe sergančio asmens būklę įvertina ir tolesnį gydymo būdą parenka:
AMBULATORINĖ PAGALBA (PSPC, PSC, PLC, kt.):
1. KPLC teikiamos paslaugos priklausomybių srityje :
 Teikiama pagalba asmenims, turintiems problemų dėl įvairių priklausomybių: alkoholio,
narkotikų, azartinių lošimų, vaistų. Konsultuojami priklausomų asmenų šeimos nariai.
Teikiamos stacionarios ir ambulatorinės, mokamos ir nemokamos, pagal pageidavimą ir
galimybes (neatskleidţiant asmens tapatybės - mokamos) paslaugos.
2. Nefrida ambulatorinės klinikos teikiamos paslaugos priklausomybių srityje:
 Psichiatrų konsultacija
3. UAB šeimos klinikos „Kraujaţolė“ (psichikos centro) teikiamos paslaugos
priklausomybių srityje:
 Gydytojo psichiatro konsultacija
 Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija (3-18m)
 Pirminė suaugusiųjų, vaikų ir paauglių psichologo konsultacijos
 Psichikos slaugytojo paslaugos
 Socialinio darbuotojo paslaugos
4. UAB „MediCA klinika“ (psichiatrija) teikiamos paslaugos priklausomybių srityje:
 Gydytojų psichiatrų konsultacijos, priklausomybių gydymas, paţymų išdavimas.
 Profesionalios psichologų konsultacijos ir patarimai Jūsų situacijai spręsti.
 Medikamentinis gydymas nuo alkoholizmo (psichologines ir medikamentines poveikio
priemones apimanti procedūra, skirta susilpninti potraukį alkoholiui bei sukelti jo
netoleravimo reakciją).
2.2.2. Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis, kai asmuo yra motyvuotas spręsti problemą
JEI ESATE SVEIKATOS PRIEŢIŪROS SPECIALISTAS
Jeigu asmuo yra motyvuotas spręsti problemą, jis nukreipiamas pas sveikatos prieţiūros specialistą –
šeimos gydytoją, bendrosios praktikos gydytoją, terapeutą, pediatrą, psichiatrą, kuris, įvertinęs
asmens būklę, pasiūlo jam atitinkamą gydymo būdą. Lietuvoje su priklausomybių problemomis dirba
gydytojai psichiatrai, tačiau ir šeimos gydytojai bei bendrosios praktikos gydytojai gali įvertinti
paciento situaciją ir rekomenduoti/skatinti kreiptis pas gydytoją psichiatrą.
Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Priklausomiems asmenims gali prireikti ilgalaikio gydymo, didelio skaičiaus gydymo epizodų, kol
bus pasiektas stabilus susilaikymas nuo medţiagos ir geras asmens funkcionavimas visuomenėje.
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Gydymas priklauso nuo psichoaktyvių medţiagų (PAM) rūšies ir priklauso nuo asmens individualių
savybių. Labai svarbu priderinti gydymą (aplinką, intervencijas) prie konkretaus asmens poreikių
ir/ar galimybių. Galimi pagalbos/gydymo būdai:
Ambulatorinė sveikatos prieţiūra - tai sveikatos prieţiūra, teikiama neguldant paciento į ligoninę.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Ambulatorinės paslaugos gali būti teikiamos ligoniui lankantis
ambulatoriškai specializuotoje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje paskirtu laiku.
Ambulatorinės paslaugos gali būti šios:










Anoniminės gydytojo ir psichologo konsultacijos pacientams ir artimiesiems dėl alkoholio
ir kitų psichoaktyvių medţiagų vartojimo;
Paciento būklės įvertinimas, diagnozės nustatymas ir siuntimas stacionariam gydymui;
Ambulatorinis alkoholinės abstinencijos gydymas (3 - 5 dienos);
Priklausomybės nuo opioidų gydymas, naudojant vaistus (Suboxone, Subutex,
Metadon DAK, Naltrexone) ir psichosocialinę pagalbą;
Konsultacijos ir pagalba socialiniais klausimais.
Psichologo konsultacijos priklausomų asmenų artimiesiems (psichologinės pagalbos
grupės).
Socialinių įgūdţių lavinimas.
Socialinių įgūdţių lavinimo uţsiėmimai rizikos grupės vaikams.
Ambulatorinė anoniminė Minesotos programa (trukmė 3 mėn.).

AMBULATORINĖ PAGALBA (PSPC, PSC, PLC, kt.):
1. KPLC teikiamos paslaugos priklausomybių srityje :
 Teikiama pagalba asmenims, turintiems problemų dėl įvairių priklausomybių: alkoholio,
narkotikų, azartinių lošimų, vaistų. Konsultuojami priklausomų asmenų šeimos nariai.
Teikiamos stacionarios ir ambulatorinės, mokamos ir nemokamos, pagal pageidavimą ir
galimybes (neatskleidţiant asmens tapatybės - mokamos) paslaugos.
2. Nefrida ambulatorinės klinikos teikiamos paslaugos priklausomybių srityje:
 Psichiatrų konsultacija
3. UAB šeimos klinikos „Kraujaţolė“ (psichikos centro) teikiamos paslaugos
priklausomybių srityje:
 Gydytojo psichiatro konsultacija
 Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija (3-18m)
 Pirminė suaugusiųjų, vaikų ir paauglių psichologo konsultacijos
 Psichikos slaugytojo paslaugos
 Socialinio darbuotojo paslaugos
4. UAB „MediCA klinika“ (psichiatrija) teikiamos paslaugos priklausomybių srityje:
 Gydytojų psichiatrų konsultacijos, priklausomybių gydymas, paţymų išdavimas.
 Profesionalios psichologų konsultacijos ir patarimai Jūsų situacijai spręsti.
 Medikamentinis gydymas nuo alkoholizmo (psichologines ir medikamentines poveikio
priemones apimanti procedūra, skirta susilpninti potraukį alkoholiui bei sukelti jo
netoleravimo reakciją).
Stacionarinis gydymas (stacionarinės asmens sveikatos prieţiūros paslaugos) - tai ligoninėje
gulinčio paciento gydymas.
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Stacionarinės paslaugos gali būti šios:






Narkotinės ar alkoholinės abstinentinio sindromo medikamentinis gydymas
Psichologo, socialinio darbuotojo, gydytojų specialistų konsultacijos.
Stacionari „Minesotos programa― - psichoterapinis gydymas: jausmų paţinimas, bendravimo
įgūdţių lavinimas, elgesio ir mąstymo koregavimas, motyvacijos blaivybei stiprinimas, „12
ţingsnių― programos taikymas tolesniame gyvenime. Taikoma asmenims, sergantiems
priklausomybe nuo alkoholio ar narkotikų, be abstinencijos reiškinių (po stacionarinio ar
ambulatorinio abstinencijos gydymo) ir priklausomiems nuo azartinių lošimų.
Ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija. Trukmė nuo 3 iki 12 mėn.

Psichosocialinės reabilitacijos pagrindinis tikslas – padėti priklausomam asmeniui nevartoti
psichiką veikiančių medţiagų ir integruotis į visuomenę.
Daţniausiai veikla yra nukreipta į:
a) susilaikymas nuo psichiką veikiančių medţiagų vartojimo – mokymasis atsispirti poreikiui
vartoti ir atkryčio prevencija;
b) elgesio pokyčiai – bendravimo įgūdţių gerinimas, socialinių įgūdţių lavinimas;
c) gyvenimo būdo pokyčiai – kasdienių gyvenimo normų įsisavinimas, dienotvarkė ir tvarkingo
gyvenimo įpročiai.;
d) asmenybiniai pokyčiai – jausmų suvaldymas ir reiškimas, asmenybės tobulėjimas ir savigarba,
problemų įsisąmoninimas;
e) santykiai su šeima – santykių su šeima atkūrimas ir konfliktų bei problemų šeimoje
sprendimas;
f) įsidarbinimas ir socialinė integracija – profesinis išsilavinimas ir įsidarbinimas, gyvenimas
visuomenėje, socialinių ryšių uţmezgimas ir atkūrimas, būsto suradimas.
Kur kreiptis.
STACIONARINĖ PAGALBA
KLAIPĖDOS MIESTE (PLC, RC ir
kt.):
1. Klaipėdos priklausomybės ligų centras (KPLC)
2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
3. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
4. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
5. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
Specializuota/pirminė sveikatos prieţiūra
Specializuotas/pirminė sveikatos prieţiūra. Tai paslaugos, kurias teikia pirminės sveikatos prieţiūros
centrai, pvz. psichikos sveikatos centrai, psichikos dienos stacionaro paslaugos ir pan.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Šios paslaugos daţniausiai skirtos pacientams, kuriems
reikalingas stacionarinis gydymas, bet norintiems išlikti namų aplinkoje ir neatitrūkti nuo šeimos
reikalų. Dienos stacionare pacientai skatinami neprarasti savarankiškumo, kasdieninio
gyvenimo, bendravimo, buitinių ir darbinių įgūdţių. Mokymų, konsultacijų metu mokomi
atpaţinti savo jausmus ir įveikti psichologines krizes, suţinoti aktualias gydymo ir reabilitacijos
naujienas. Padedama prisitaikyti visuomenėje, gerinami bendravimo ir socialiniai įgūdţiai.
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Psichikos dienos stacionare dirba specialistų komanda, kurią sudaro: gydytojas
psichiatras, gydytojas psichoterapeutas, medicinos psichologas, slaugytojas, socialinis
darbuotojas.
2.2.3. Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis, kai asmuo nėra motyvuotas spręsti problemą
Jeigu asmuo 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.
Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Padėti asmeniui keisti elgesį galima motyvacinio interviu
pagalba.
Motyvacinio interviu metodą gali taikyti skirtingi tam specialiai apmokyti specialistai: mokyklos
socialiniai pedagogai, visuomenės sveikatos specialistai, psichologai, visuomenės sveiktos biurų
specialistai, jaunimui palankių paslaugų kabineto socialiniai darbuotojai, psichologai, savanoriai,
šeimos gydytojais, psichiatrai, privatūs psichologai, probacijos tarnybos, nepilnamečių reikalų
inspekcijos, vaiko gerovės komisijos, vaikų teisių apsaugos tarnybos, socialines paslaugas teikiančių
tarnybų atstovai. Priklausomai nuo to, kas turi daugiau kontaktų, daţniau susiduria su asmeniu.
Pagrindinė šių specialistų uţduotis, pastebėjus su psichiką veikiančių medţiagų vartojimu susijusius
elgesio pokyčius (kaip stebėsenos instrumentas gali būti lentelė pateikta viršuje) ir nustačius didelę
riziką/psichiką veikiančių medţiagų problemos nesuvokimą, skatinti asmenį pripaţinti problemą ir
siekti gydymo.
2.2.3.1 Jeigu asmuo švirkščiasi psichiką veikiančias medžiagas ir yra nemotyvuotas
spręsti problemos, šalia elgesio keitimo intervencijų tokiam asmeniui reikia pasiūlyti žemo
slenksčio paslaugą (pvz. švirkštų ir adatų keitimo programas). Ţemo slenksčio paslaugų
programose dirba socialiniai darbuotojai, kurie konsultuoja aktyvius švirkščiamų narkotikų
vartotojus, nesigydančius sveikatos prieţiūros įstaigose, pataria jiems kaip apsisaugoti nuo ŢIV ir
kitų ligų, motyvuoja gydytis, teikia informaciją, kur kreiptis dėl medicininių, socialinių ar
psichologinių problemų, keičia švirkštus, adatas, dalina prezervatyvus.
Ţemo slenksčio paslaugų tikslas – uţkirsti kelią ŢIV/AIDS bei kitų ligų plitimui mieste tarp
švirkščiamų narkotikų vartotojų bei sekso paslaugų teikėjų, suteikiant medicininę, socialinę bei
teisinę pagalbą.
Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Teikiamos šios mobilios ir (ar) stacionarios ţemo slenksčio paslaugos:
adatų ir švirkštų keitimas;
dezinfekcijos priemonių dalijimas;
prezervatyvų dalijimas;
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konsultavimas ir informavimas;
tarpininkavimas;
asmens higienos paslaugos;
tvarsliavos dalijimas;
ţaizdų perrišimas;
atrankinių greitųjų ŢIV tyrimų atlikimas;
kitos paslaugos.
Ţemo slenksčio kabineto kontaktai
 Klaipėdos priklausomybių ligų centro ţemo slenksčio paslaugas teikiantis kabinetas
METODIKOS, REKOMENDACIJOS, KITA LITERATŪRA PRAKTINIAM NAUDOJIMUI
Gydytojams/ psichiatrams/psichologams/socialiniams darbuotojams
 Vaikų ir paauglių, vartojančių psichoaktyviąsias medţiagas, gydymo ir skausmo malšinimo opioidais metodika.
 Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medţiagas ankstyva diagnostika ir gydymas
pirminės asmens sveikatos prieţiūros įstaigose. Diagnostikos ir gydymo metodika. Autoriai: V. Karalienė, S. Lesinskienė,
E. Subata. Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija, 2008.
 Vaikų ir paauglių, vartojančių psichoaktyvias medţiagas, gydymo ir skausmo malšinimo opioidais metodika. Autoriai: V.
Adomaitienė, D. Leskauskas, O. Ančiulytė. Kauno medicinos universitetas,
2009.http://www.vplc.lt/images/files/Vaiku%20metodika_KMU.pdf (2)
Visiems specialistams, kurie tiesioginėje ar netiesioginėje veikloje susiduria su priklausomais nuo psichoaktyvių medţiagų
asmenimis
 Metodika parengta, įgyvendinant Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programos
įgyvendinimo 2007 metų priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodţio 21 d. nutarimu Nr.
1310 (Ţin., 2006, Nr. 140-5361).http://www.vplc.lt/images/files/Vaiku%20metodika%20rugsejo%2030-3%20doc.pdf (3)
Standartai
Gydytojams/ psichiatrams/psichologams/socialiniams darbuotojams
 Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir saviţudybių prevencijos veiksmų planas 2014–2016 metams, patvirtintas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-417
 Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. geguţės 3 d., įsakymas Nr.204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos
standartų patvirtinimo" (Ţin., 2002, Nr 47-1824). Pakeitimas (Ţin., 2011, Nr. 154-7304);
Teisiniai dokumentai
Sveikatos ir ugdymo įstaigų specialistams
 Integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos prieţiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-816
Lankstinukai, plakatai
Jaunimui
 Probleminis lošimas
Kita svarbi, įdomi, mokomoji informacija
Įvairių sričių specialistams, jaunimui, gyventojams
 JAV Nacionalinis priklausomybės nuo narkotikų tyrimų institutas (NIDA)http://www.drugabuse.gov/

(platesnė informacija, aktyvios nuorodos www.sveikatostinklas.lt)
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2.3. Apsinuodijimas, perdozavimas

Skubi medicinos pagalba. Šioje dalyje aprašoma skubi medicinos pagalba, teikiama asmeniui
perdozavus narkotinių medţiagų ar apsinuodijus kitomis psichiką veikiančiomis medţiagomis.
Daţniausiai apsinuodijama alkoholiu ir jo surogatais, vaistais, narkotikais.
Jei patys negalite suteikti kvalifikuotos pagalbos, perdozavimo / apsinuodijimo atvejais būtina iš
karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas tel. 112, ir/ar skambinti
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budinčiam gydytojui- tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378
JEIGU ESATE SVEIKATOS SEKTORIAUS SPECIALISTAS


Perdozavimo nuo opioidinių narkotinių medţiagų, asmeniui sušvirkščiamas Naloksonas.

Jei reikalinga skubi pagalba sunkiais, sudėtingais ir komplikuotais įvairių apsinuodijimų
psichiką veikiančiomis medţiagomis atvejais, asmuo veţamas į ūmių apsinuodijimų
skyrių (Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje) kuriame teikiamos
specializuotos klinikinės toksikologijos paslaugos. Čia patenka pacientai iš visos Lietuvos,
tai vienintelis skyrius Lietuvoje, kuriame visą parą budi klinikinės toksikologijos gydytojas.



2.3.1. Kai pacientas patenka į skubios pagalbos skyrių ligoninėje
(Perdozavus narkotinių medţiagų, apsinuodijus kitomis psichiką veikiančiomis
medţiagomis, ar kai pacientas, patyręs traumas, suţalotas ar tyčiniai susiţalojęs yra
neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medţiagų patenka į skubios pagalbos skyrių)
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.
Atliekama paciento apţiūra siekiant įvertinti ar pacientui yra būtina skubi pagalba, kuri yra
suteikiama nedelsiant. Atlikus somatinės sveikatos būklės atstatymą, suteikiama gydytojo
psichiatro konsultacija (įtarus suicidinius ketinimus visais atvejais be išimties).
Kur kreiptis.
Esant indikacijoms pacientui siūloma tolesnė stacionari ar ambulatorinė psichiatrinė pagalba.
Papildomos informacijos galite gauti, ar pasikonsultuoti:
Apie apsinuodijimą / perdozavimą sukėlusias medţiagas - Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biuro budinčiam gydytojui- tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
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Svarbu ţinoti:
Po išsirašymo iš ligoninės, paciento dokumentai persiunčiami į PSP grandį;
Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdţiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus
rašytinį sutikimą.
Apie paciento teises, privatumą ir informacijos konfidencialumą daugiau informacijos galite surasti
ir pasidalinti patirtimi:
Portalo dalyje "Klausi - atsakome"
Kokį poveikį turi alkoholis?
Kokios yra mano, kaip paciento, teisės?'
Diskusijų forume:
o Sveikatos problemos ir konfidencialumas
Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
2.3.2. Kai pacientas atvyksta į PASPC arba polikliniką
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.
Atliekama paciento apţiūra siekiant įvertinti ar pacientui yra būtina skubi pagalba. Pirmoji
pagalba yra suteikiama nedelsiant. Esant indikacijoms iškviečiama greitoji medicinos pagalba
(GMP) ir pacientas perveţamas į ligoninės skubios pagalbos skyrių.
Kur kreiptis.
Esant indikacijoms pacientui siūloma tolesnė stacionari ar ambulatorinė psichiatrinė pagalba.
Svarbu ţinoti:
Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdţiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus
rašytinį sutikimą.
Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
2.3.4. Kai pacientas atvyksta į psichikos sveikatos centrą
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.
 Atliekama paciento apţiūra siekiant įvertinti ar pacientui yra būtina skubi pagalba.
 Pirmoji pagalba yra suteikiama nedelsiant.
 Esant indikacijoms iškviečiama greitoji medicinos pagalba (GMP) ir pacientas perveţamas
į ligoninės skubios pagalbos skyrių.
Kur kreiptis.
Esant indikacijoms pacientui siūloma tolesnė stacionari ar ambulatorinė psichiatrinė pagalba.
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Svarbu ţinoti:
Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdţiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus
rašytinį sutikimą.
Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
JEIGU ESATE NE SPECIALISTAS
2.3.5. Kai į namus ar įvykio vietą atvyksta policija
Iškvieskite greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas tel. 112 (galima skambinti ir iš mobiliųjų
telefonų) arba 03, „Bitė― ir „Tele 2― – 033, Omnitel― – 103). Jei asmuo sąmoningas, būtinai
išsiaiškinkite, kokius narkotikus jis vartojo, surinkite aptiktus vaistus, tabletes, miltelius ir kitas
medţiagas ir/ar skysčius, kuriuos galėjo vartoti apsinuodijęs asmuo, kad gydytojai galėtų nustatyti,
kas buvo vartota. Jei asmeniui, kol atvyks GMP, reikia suteikti pirmąją pagalbą, skaitykite:
Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medţiagomis;
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378;
Apsinuodijimas (sveikas.lt);
Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medţiagomis
Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medţiagomis
Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
2.3.6. Kai incidentas įvyksta mokykloje
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.
 Atliekama nukentėjusiojo apţiūra siekiant įvertinti ar asmeniui yra būtina skubi pagalba.
Esant skubios pagalbos poreikiui, iškvieskite greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas
tel. 112 (galima skambinti ir iš mobiliųjų telefonų) arba 03, „Bitė― ir „Tele 2― – 033, Omnitel―
– 103).
 Suteikite asmeniui pirmąją pagalbą, kol atvyks GMP. Plačiau apie pirmąją pagalbą skaitykite
,,Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medţiagomis“;
 Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378;
 Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medţiagomis
 Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medţiagomis
 Jei asmuo sąmoningas, būtinai išsiaiškinkite, kokius narkotikus jis vartojo, surinkite aptiktus
vaistus, tabletes, miltelius ir kitas medţiagas ir/ar skysčius, kuriuos galėjo vartoti apsinuodijęs
asmuo, kad gydytojai galėtų nustatyti, kas buvo vartota.
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Kur kreiptis.
Esant indikacijoms greitoji medicinos pagalba (GMP) pacientą perveţa į ligoninės skubios
pagalbos skyrių, ar kitą reikiamą pagalbą galinčią suteikti instituciją.
Svarbu ţinoti:
Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdţiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus
rašytinį sutikimą.
Jei asmuo yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią pagalba, reikia,
dėl tolesnio sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
2.3.7 Kaip elgtis šeimos nariams, artimiesiems ir kitiems aplinkiniams įvykio vietoje
Kaip elgtis, kol laukiate atvykstant greitosios pagalbos?
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.
 Esant skubios pagalbos poreikiui, iškvieskite greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas
tel. 112 (galima skambinti ir iš mobiliųjų telefonų) arba 03, „Bitė― ir „Tele 2― – 033, Omnitel―
– 103).
 Suteikite asmeniui pirmąją pagalbą, kol atvyks GMP. Plačiau apie pirmąją pagalbą skaitykite:
,,Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medţiagomis“;
 Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378;
 Apsinuodijimas (sveikas.lt);
 Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medţiagomis
 Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medţiagomis
 Jei asmuo sąmoningas, būtinai išsiaiškinkite, kokius narkotikus jis vartojo, surinkite aptiktus
vaistus, tabletes, miltelius ir kitas medţiagas ir/ar skysčius, kuriuos galėjo vartoti apsinuodijęs
asmuo, kad gydytojai galėtų nustatyti, kas buvo vartota.
Kur kreiptis. Esant indikacijoms GMP pacientą perveţa į ligoninės skubios pagalbos skyrių, ar kitą
reikiamą pagalbą galinčią suteikti instituciją.
Svarbu ţinoti:
Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdţiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus
rašytinį sutikimą.
Mokomoji video medţiaga
 Nalaksonas veikia (Lietuva)
 Nalaksonas veikia (Italija)
 OLEGAS LAPINAS - „Psichologinė vergovė ir laisvė: priklausomybės ir išgijimo kaina"
 Alkoholizmas
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(platesnė informacija, aktyvios nuorodos www.sveikatostinklas.lt)

2.4. Stebėsena
(Ši algoritmo dalis skirta aprašyti veikloms, siekiant kuo
anksčiau nustatyti rizikingą psichiką veikiančių medţiagų
vartojimą (nustatyti psichiką veikiančių medţiagų
vartojimo rizikas) ir imtis veiksmų, padedančių rizikas
sumaţinti)
NETIK SVEIKATOS SISTEMOS, BET IR KITŲ SEKTORIŲ SPECIALISTAMS IR NE
SPECIALISTAMS
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 daţnai juos matyti, bendrauti ir
padėti spręsti įvairias problemas, kompetencijos ribose ir juos šviesti. Taip pat – laisvalaikio
uţimtumo centrams, šeimos gydytojams, vaiko teisių apsaugos tarnybai, psichologinėms
tarnyboms, gerovės komisijai, probacijos tarnyboms ir kitoms, kurios daţnai 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 medţiagas pokyčius.
Poţymiai, rodantys, kad jaunas asmuo gali turėti problemų (tarp jų ir susijusių su
psichoaktyviųjų medţiagų vartojimu):












be jokios prieţasties prarandamas susidomėjimas ankstesniais pomėgiais (pvz., sportu);
pasikeitę valgymo ir miego įpročiai;
maţesnis rūpinimasis savo išvaizda;
blogėjantys santykiai su šeima ir draugais, mokyklos specialistais ar pan.;
be jokios prieţasties pasireiškiantis agresyvus, maištingas elgesys;
draugų keitimas bei nenoras pasakoti apie naujus draugus, ţymiai vyresnių draugų, maţai
besidominčių pvz. mokykla, atsiradimas;
pamokų praleidinėjimas, mokymosi paţangumo pablogėjimas;
atsiradęs abejingumas viskam – „man niekas neįdomu―, motyvacijos sumaţėjimas, dėmesio
sutelkimo sunkumai;
pinigų ar brangių daiktų dingimas iš namų, ar draugų mokykloje, ar staigus pinigų atsiradimas,
brangių daiktų atsiradimas ir pan.;
anksčiau buvęs neįprastas melavimas ir apgaudinėjimas;
atsiradęs nervingumas, staigi nuotaikų kaita, išryškėjusi paranoja.

Svarbu prisiminti, kad vaiko elgesio pokyčiai nebūtinai reiškia, jog asmuo vartoja psichoaktyviąsias
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medţiagas, tai gali būti susiję ir su psichologinėmis problemomis.
2.4.1 Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis
JEIGU ESATE SPECIALISTAS





informacijos teikimas per vedamas įvairias diskusijos, socialinių įgūdţių
lavinimo uţsiėmimus, bendraamţiai – bendraamţiams rengiamus uţsiėmimus apie
psichoaktyvių medţiagų rizikos veiksnius, galimas rekomendacijos dėl kylančių problemų
sprendimo, ir ugdomi atsisakymo vartoti PM įgūdţiai;
Įvairios formos / pobūdţio uţimtumo (muzikos, šokio, sporto, literatūros ar pan.), kaip
alternatyvos PM vartojimui, organizavimas;
tėvams skirtų priemonių (paskaitas, informacinę medţiagą) organizavimas, informuojant juos
apie psichoaktyvias medţiagas bei siekiant, kad tėvai sustiprintų savo vaikų įgytas ţinias ir
įgūdţius.

Stebėseną vykdantys asmenys turėtų ţinoti, kaip nustatyti su psichiką veikiančių medţiagų vartojimu
susijusius elgesio pokyčius.
Patartina specialistams atkreipti dėmesį į šiuos rizikos veiksnius:
1. psichoaktyviųjų medţiagų vartojimas šeimoje;
2. silpni socialiniai įgūdţiai;
3. mokymosi nesėkmės ar bendraamţių spaudimas ir skatinimas vartoti šias medţiagas.
Kuo daugiau rizikos veiksnių daro įtaką vaikui, tuo didesnė tikimybė, kad jis pradės
vartoti psichoaktyviąsias medţiagas.
Nukreipimas.
Konsultacijos dėl su psichiką veikiančių medţiagų vartojimu susijusių elgesio pokyčių nustatymo,
naujų psichiką veikiančių medţiagų poveikio atpaţinimo:



Klaipėdos priklausomybės ligų centras
Klaipėdos psichikos sveikatos centras

2.4.2. Informacija apie naujas psichiką veikiančias medţiagas ir jų teisinį reglamentavimą



Narkotikų alkoholio tabako kontroles departamentas, http://www.ntakd.lt/, tel. 8 706
68060
Valstybinė
teismo
medicinos
tarnyba:
http://www.vtmt.lt/pages/lt/struktura-irkontaktai/nuostatai/nuostatai-t...

(platesnė informacija, aktyvios nuorodos www.sveikatostinklas.lt)
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2.5. Prevencija
(Ši algoritmo dalis skirta aprašyti ne tik sveikatos sistemos,
bet ir kitų sektorių specialistų veikloms, siekiant, kad
asmuo nepradėtų vartoti psichoaktyviųjų medţiagų arba
atitolinti amţių, kai pradedamos vartoti šios medţiagos;
jeigu asmuo vartoja psichiką veikiančias medţiagas uţkirsti kelią priklausomybės formavimuisi.)
2.5.1 Pirminė prevencija.

Pirminės prevencijos tikslas - uţkirsti kelią problemos atsiradimui. Jeigu asmeniui nustatoma
minimali rizika, rekomenduojama prevencinė veikla siaurąja prasme, t.y. psichoaktyviųjų
medţiagų vartojimo prevencija konkrečioje vietoje (pvz. ugdymo įstaigoje, laisvalaikio
leidimo centre ar pan.), dar vadinama pirmine prevencija.
Pirminės prevencijos funkcija pirmiausiai tenka mokykloje dirbantiems specialistams: socialiniams
pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams ir psichologams , kurie turi geriausias sąlygas
stebėti mokinius, nes turi galimybę daţnai juos matyti, bendrauti ir padėti spręsti įvairias problemas,
kompetencijos ribose ir juos šviesti.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis
VISIEMS SPECIALISTAMS, KURIE TIESIOGINĖJE AR NETIESIOGINĖJE VEIKLOJE
SUSIDURIA SU PRIKLAUSOMAIS NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŢIAGŲ ASMENIMIS
Veikla. Rekomenduojamos veiklos, susijusios su PM vartojimo prevencija minimalioje rizikos
grupėje, komponentai:
Informacijos apie trumpalaikes (fizines ir psichologines) psichiką veikiančias medţiagas vartojimo
pasekmes suteikimas tikslinei grupei;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prieţasčių analizė;
mokymas atpaţinti spaudimą vartoti psichiką veikiančių medţiagų;
prieš psichiką veikiančių medţiagų vartojimą nukreiptų normų formavimas;
alternatyvų psichiką veikiančių medţiagų vartojimui siūlymas;
sveiko gyvenimo būdo be psichiką veikiančių medţiagų vartojimo propagavimas;
elgesio saviveiksmingumas;
atsisakymo, sprendimų priėmimo, savikontrolės bei socialinių įgūdţių ugdymas.

Veikla. Informaciją apie psichiką veikiančias medţiagas ir jų poveikį teikia bei kitas pirminės
prevencijos veiklas vykdo:





Švietimo įstaigos
Visuomenės sveikatos biurų specialistai
PSPC
Vaikų globos namai
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Veikla. Alternatyvą vartojimui siūlydami pirminės prevencijos funkciją atlieka:



Neformaliojo švietimo sektorius
Sporto sektorius

2.5.2. Antrinė prevencija. Antrinės prevencijos tikslas - maţinti problemos plitimo ţalą
visuomenei. Jeigu asmeniui nustatoma vidutinė rizika, svarbiausias uţdavinys – keisti asmens elgesį
iš vidutinės rizikos į minimalią riziką bei uţkirsti kelią priklausomybės formavimuisi. Šioje
stadijoje gydymo paslaugų dar nereikia, uţtenka ankstyvosios nemedicininės intervencijos.
Veikla. Motyvacinius interviu antrinėje prevencijoje atlieka:










Švietimo įstaigos
Vaikų globos namai
Visuomenės sveikatos biurų specialistai
Psichikos sveikatos centro specialistai
Probacijos tarnybose dirbantys specialistai
Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai
PSPC (Nefrida, MediCA klinika, Kraujaţolė).
Priklausomybės ligų centro specialistai
Skubią psichologinę pagalbą teikiančios įstaigos (jaunimo, vilties ir vaikų linijos)

Veikla. Mokymus, kvalifikacijos kėlimą antrinės prevencijos klausimais vykdo:



Vilniaus priklausomybės ligų centras: www.vplc.lt , tel. 85 2160014
Narkotikų narkotiku alkoholio tabako kontroles departamentas,http://www.ntakd.lt/, tel. 8 706 68060

Mokomoji medţiaga
Specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje
 Inga Bankauskienė. Psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencija: samprata ir modeliai. Informacinis leidinys. 2013
 Informacija specialistams:http://visuomene.ntakd.lt/specialistams/gidas-specialistams/kodel-vaikai...
Jaunimui
 JAV Nacionalinio priklausomybių nuo narkotikų instituto (NIDA) internetinė svetainė jaunimui
http://teens.drugabuse.gov/
 11-13 m. vaikams skirta JAV Nacionalinio piktnaudţiavimo alkoholiu ir priklausomybės nuo alkoholio instituto (NIAAA)
interneto svetainėhttp://www.thecoolspot.gov/;
 Didţiosios Britanijos vyriausybės finansuojama jaunimui skirta internetinė svetainė apie narkotikų ţalą:
http://www.talktofrank.com/;
Jaunimui, specialistams
 Apie psichoaktyvias medţiagas (http://visuomene.ntakd.lt/apie-psichoaktyviasias-medziagas.html);
Jaunimui, ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams
 Kaip narkotikai, patekę į organizmą, daro poveikį smegenims, galima susipaţinti apsilankius Jutos universiteto Genų
mokslo mokymo centro (Genetic Science Learning Center) internetinėje svetainėje :
http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/mouse/
 TED.com. Vikram Patel: Mental health for all by involving all
 TED.com. Thomas Insel: Toward a new understanding of mental illness
 TED.com. Elizabeth Pisani: Sex, drugs and HIV — let's get rational;
 TED.com. Ethan Nadelmann: Why we need to end the War on Drugs.
Jaunimui, ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams
 Socialinė reklama „Pamiršk―: http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Apam...
Tėvams
 Vaikas ir narkotikai - tai nesuderinami dalykai

(platesnė informacija, aktyvios nuorodos www.sveikatostinklas.lt)

34

DETALESNĮ ALGORITMŲ, METODINĖS MEDŢIAGOS, LITERATŪROS, KONTAKTŲ IR KITOS
SVARBIOS MEDŢIAGOS PATEIKIMĄ GALITE RASTI TINKLALAPYJE
WWW.SVEIKATOSTINKLAS.LT, SKILTYJE ,,SPECIALISTAMS―
Daugiau informacijos apie projektą galite gauti kreipiantis:
Gintarė Vasiliauskaitė, Jaunimui palankių sveikatos prieţiūros paslaugų koordinatorė
Mob. tel: +370 640 93341
El. p. gintare@sveikatosbiuras.lt
Laura Lidţiūtė, Visuomenės sveikatos stebėsenos ir projektų sk.vedėja
Mob.tel. (8 46) 234067
El. p. laura@sveikatosbiuras.lt
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