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mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje
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priežiūros paslaugų teikimo modelį“

PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO
NEIGIAMO POVEIKIO SVEIKATAI MAŽINIMO
ALGORITMAS
Aprašas Klaipėdos rajono savivaldybei
SITUACIJA
Santrauka
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo situacija. Rūkymas. Klaipėdos r. mokinių (2008, 2011,
2014 m.) ir suaugusiųjų (2007, 2011, 2014 m.) gyvensenos tyrimų duomenimis, 15 m. gyventojų
rūkymas sumažėjo (nuo 39,3 iki 30 proc.), o 18-29 m. gyventojų išliko panašus (apie 52,7 proc.).
Tačiau lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, jaunimo tarpe rūkančių yra daugiausia. Alkoholio
vartojimas. 18-29 m. gyventojų alkoholinių gėrimų vartojimas išaugo. Vieną ir daugiau kartų per
savaitę vartojančių stipriuosius gėrimus padaugėjo nuo 23,8 proc. (2007 m.) iki 53,9 proc. (2014 m.).
Alų ir vyną 2014 m. vartojo kas antras jaunuolis (45,5 ir 48,9 proc.), o kad alaus negeria atsakė 15,6
proc., vyno – 18,9 proc. 18-29 m. amžiaus gyventojų. Jaunimo reikalų departamento užsakymu atlikto
Jaunimo problematikos tyrimo duomenimis (2012 m.), per paskutinius šešis mėnesius 41 proc.
Klaipėdos rajono jaunuolių alkoholį vartojo du, keturis kartus per mėn., 34 proc. respondentų
priklausė rizikos grupei, 10 proc. turėjo priklausomybę nuo alkoholio arba didelį pavojų jai atsirasti.
Dažniausiai nurodyta alkoholio vartojimo priežastis buvo noras atsipalaiduoti (49 proc.), toliau
rikiuojasi norėjimas užmiršti savo problemas (12 proc.). 11 proc. alkoholį vartojo tam, kad
neišsiskirtų iš grupės draugų, 10 proc. – tam, kad apsvaigtų/pasijustų laimingesni, 8 proc. – dėl
neturėjimo ką veikti. Narkotinės medžiagos. 11 proc. tiriamųjų – bandė vartoti (kartą ar keletą kartų)
narkotines medžiagas, 2 proc. jaunuolių vartojo nuolat. 11 proc. vartojo 1 kartą per mėnesį ar rečiau
migdomuosius/raminamuosius vaistus. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
klausimais jaunimui susiduria ne tik su socialine aplinka, kuri toleruoja rūkymą, alkoholio vartojimą,
bet ir norint gauti pagalbą jos teikimo metu konfidencialumo už-tikrinimu ir prieinamumu. Šeimos
gydytojai profilaktinių patikrinimų metu neidentifikuoja šių problemų, o identifikavus pritrūksta
laiko tinkamai konsultacijai suteikti.

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA
Jaunimo amžiaus grupė įvairiose šalyse apibrėžiama nevienodai. Pagal Lietuvos Respublikos
Seimo 2003 m. gruodžio 4 d. priimto Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 str., jaunu žmogumi yar
laikomas asmuo nuo 14 iki 29 m.
Jaunimas (14-29 m.) 2014 m. sudarė penktadalį (20,8 proc.) visų Klaipėdos rajono gyventojų
(šalyje taip pat 20,8 proc.). Per penkerius metus nuo 2010 m. iki 2014 m. jaunuolių sumažėjo 1498.
Jaunuolių sumažėjo beveik visose amžiaus grupėse, išskyrus 14 m. ir 28 m. amžiaus – padaugėjo, o
20-21 išliko panašus skaičius.
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1 pav. Jaunuolių skaičiaus pokytis 2010 m. ir 2014 m. pagal amžių
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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2 pav. Jaunuolių skaičiaus pokytis nuo 2010 m. iki 2014 m. pagal amžiaus grupes
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Didžiausią 14-29 metų amžiaus gyventojų dalį sudarė 20 ir 21 metų jaunuoliai. 2014 m.
pradžioje 14-29 m. amžiaus merginos sudarė 46,8 proc., vaikinai – 53,2 proc. jaunuolių.
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3 pav. Jaunimas pagal lytį ir amžių 2014 m. pradžioje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
SOCIALINĖ – EKONOMINĖ SITUACIJA
Mokinių skaičius Klaipėdos rajone kasmet mažėja - 2014-2015 m. mokėsi 4877 bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniai (2010-2011 m. – 5594 mokiniai).
Klaipėdos rajone 2013 m. mokyklinio amžiaus vaikų (7-16 m.), nesimokančių m-kloje, skaičius
1000 vaikų buvo 1,2 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (atitinkamai 58,1 ir 47,8 vaikai 1000 vaikų).
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4 pav. Mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys m-kloje 1000 vaikų Klaipėdos r.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas; Visuomenės sveikatos biuro (toliau VSB) skaičiavimai
Mokinių, nesimokančių mokykloje, Klaipėdos rajone nuo 2009 m. kasmet vis daugėjo.
Pagrindinės mokyklos nelankymo priežastys, kurios yra žinomos, tai išvykimas kartu su tėvais iš
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šalies (2013 m. buvo 155 vaikai) ir socialinės, psichologinės ir kt. priežastys (2013 m. buvo 71
vaikas).
1 lent. Mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys m-kloje Klaipėdos r., pagal priežastis
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013 2013-2014
256
286
332
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403
Iš viso
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Išvykę iš šalies
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Nerasti
5
239
92
71
Socialinės,
psichologinės ir kitos
priežastys
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
2011 m. būstų surašymo duomenimis pradinį išsilavinimą turėjo 112 jaunuolių 20-29 m.
amžiaus (1,7 proc.), pagrindinį – 1170 (17,5 proc.), vidurinį – 613 (9,2 proc.), aukštesnįjį ir specialųjį
vidurinį – 140 (2,1 proc.), aukštąjį – 1873 jaunuolių (28,1 proc.).
Darbo biržos duomenimis Klaipėdos rajono jaunimo iki 25 m. vidutinis metinis nedarbo lygis
(bedarbių ir darbingo amžiaus santykis išreikštas procentais) 2013 m. buvo 4,6 proc. (2012 m. – 5,8).
Jaunimo reikalų departamento užsakymu atlikto jaunimo problematikos tyrimo (2012 m.)
duomenimis, 60 proc. Klaipėdos rajono jaunuolių gyveno su tėvais/globėjais, 18 proc. – su šeima, 6
proc. – su draugu (-e), 5 proc. gyveno vieni. Uždarbį kaip pajamų šaltinį nurodė 62 proc. jaunuolių,
tėvų paramą – 57 proc., 11 proc. – kad gauna pašalpas, kiti 11 proc. atsakė, kad gyvena iš
draugo/draugės pajamų.
38 proc. apklaustųjų studijavo ir dirbo, ir 42 proc. iš jų sunkiai sekėsi studijas ir darbą suderinti.
54 proc. jaunimo dirbo pagal specialybę (35 proc. – ne).
Jaunimo problematikos tyrimo duomenimis, 77 proc. apklaustųjų nebuvo susipažinę su jaunimo
verslumo skatinimo politika Lietuvoje. 69 proc. manė, kad Lietuvoje nėra sudarytos sąlygos jauniems
žmonėms plėtoti verslą.
Populiariausi laisvalaiko leidimo būdai: susitikti su draugais (84 proc.), žiūrėti TV (68 proc.),
eiti pasivaikščioti (66 proc.), skirti laiką hobiui (64 proc.). 63 proc. respondentų labai dažnai arba
dažnai eina į parduotuves. Rečiausiai dalyvaujama organizacijų veikloje (21 proc.), einama į teatrą,
koncertus, parodas (23 proc.), naktinius klubus/kavines (23 proc.).
30 proc. apklaustųjų laisvalaikiu skyrė iki 3 val. per savaitę, 28 proc. – 3-5 val., 25 proc. – 510 val., 15 proc. – 10 val. ir daugiau. Daugiausiai laiko (10 val. ir daugiau) laisvalaikiui skyrė
vidurinio tiriamojo amžiaus (19-23 m.) apklaustieji ir kaimo vietovių gyventojai.
Savo laisvalaikiu patenkinti 79 proc. apklaustųjų. Daug galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį
turėjo 71 proc. respondentų, o pakankamai lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio formą – 42 proc. tyrimo
dalyvių. Savo laisvalaikiu dažniau patenkinti jauniausieji tyrimo dalyviai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. 14-29 m. amžiaus Klaipėdos rajono
gyventojai sudarė 33 proc. visų Klaipėdos rajono emigrantų. 2010-2013 m. laikotarpyje, išvykusiųjų
skaičius viršijo atvykusiųjų skaičių, tačiau 2014 m. emigrantų ir imigrantų skaičiai, galima teigti,
buvo lygūs - išvyko 681 jaunuolis, atvyko 689 jaunuoliai.
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5 pav. Jaunų žmonių migracijos (vidaus ir tarptautinės) pokyčiai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

JAUNIMO GYVENSENOS YPATUMAI
Pasaulio mokslininkai yra nustatę, kad apie 50 proc. žmogaus sveikatos priklauso nuo žmogaus
gyvensenos. Žmogaus gyvenimo būdas, jo įpročiai, gyvensenos veiksniai sveikatą gali silpninti arba
stiprinti. Toliau aptariami Klaipėdos rajono mokinių (15 m.), sugusiųjų (18-29 m.) gyvensenos tyrimo
rezultatai ir Jaunimo problematikos tyrimo (2012 m.) rezultatai iš dalies atspindi jaunimo sveikatos
būklės priežastis.
Rūkymas. Klaipėdos rajono mokinių (2008, 2011, 2014 m.) ir suaugusiųjų (2007, 2011, 2014
m.) gyvensenos tyrimų duomenimis, 15 m. gyventojų rūkymas sumažėjo, o 18-29 m. gyventojų išliko
panašus.
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8 pav. Rūkymo įpročiai (kasdien ir kartais); proc.
Šaltinis: Klaipėdos rajono gyvensenos tyrimai
Jaunimo problematikos tyrimo duomenimis, 60 proc. Klaipėdos rajono jaunuolių neturėjo
rūkymo įpročių (niekada neturėjo arba jų atsikratė). 14 proc. respondentų pripažino, kad surūko
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mažiau nei vieną cigaretę per savaitę ar per dieną, 13 proc. surūko 1-5 cigaretes per dieną, dar 13
proc. per dieną surūko daugiau nei 6 cigaretes.
Alkoholio vartojimas. Klaipėdos rajono 15 m. gyventojų alaus, vyno, šampano ir silpnų
alkoholinių gėrimų vartojimas, kaip ir stipriųjų gėrimų, sumažėjo – 2014 m. vieną ir daugiau kartų
per savaitę silpnus alkoholinius gėrimus vartojo 3,8 proc. gyventojų, alų, vyną, šampaną – 5,9 proc.,
stipriuosius gėrimus – 2,5 proc.
18-29 m. gyventojų alkoholinių gėrimų vartojimas priešingai – išaugo. Vieną ir daugiau kartų
per savaitę vartojančių stipriuosius gėrimus padaugėjo nuo 23,8 proc. (2007 m.) iki 53,9 proc. (2014
m.). Alų ir vyną 2014 m. vartojo kas antras jaunuolis (45,5 ir 48,9 proc.), o kad alaus negeria atsakė
15,6 proc., vyno – 18,9 proc. 18-29 m. amžiaus gyventojų.
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9 pav. Stiprių alkoholinių gėrimų vartojimas vieną ir daugiau kartų per savaitę; proc.
Šaltinis: Klaipėdos rajono gyvensenos tyrimai

Niekada negeria (2014 m.):
silpnų alkoholinių gėrimų - 42,3 proc.
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10 pav. 15 m. gyventojų alaus, vyno, šampano ir silpnų alkoholinių gėrimų vartojimas vieną ir
daugiau kartų per savaitę; proc.
Šaltinis: Klaipėdos rajono mokinių gyvensenos tyrimai
Pagal Jaunimo problematikos tyrimo duomenis (2012 m.), per paskutinius šešis mėnesius 41
proc. Klaipėdos rajono jaunuolių alkoholį vartojo du, keturis kartus per mėn, 15 proc. tai darė dar
dažniau. 15 proc. visai alkoholio nevartojo (Lietuvoje – 10 proc.).
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Tyrimo metu, respondentų buvo klausiama ir apie priklausomybę nuo alkoholio (pagal
alkoholio vartojimo įpročius). 56 proc. neturėjo jokios priklausomybės nuo alkoholio. 34 proc.
priklausė rizikos grupei, 10 proc. turėjo priklausomybę nuo alkoholio arba didelį pavojų jai atsirasti.
Jaunimo problematikos tyrimas atskleidė, kad dažniausiai nurodyta alkoholio vartojimo
priežastis buvo noras atsipalaiduoti (49 proc.), toliau rikiuojasi norėjimas užmiršti savo problemas
(12 proc.). 11 proc. alkoholį vartojo tam, kad neišsiskirtų iš grupės draugų, 10 proc. – tam, kad
apsvaigtų/pasijustų laimingesni, 8 proc. – dėl neturėjimo ką veikti.
Narkotinės medžiagos. 81 proc. tiriamųjų nėra vartoję ir nenorėtų pabandyti narkotikų, 11
proc. – bandė vartoti (kartą ar keletą kartų), 2 proc. jaunuolių vartojo nuolat.
Interneto naudojimo įpročiai. 81 proc. apklaustųjų internetu naudojosi kasdien. Dažniausiai
internetu naudojamasi 1-3 val. per dieną (46 proc.). Iki valandos prie interneto praleido 21 proc.
respondentų. 20 proc. internetu naudojosi 3-5 val., 11 proc. tai darė 5 val. ar ilgiau. Daugiausiai laiko
(5 val. ir ilgiau) internete dažniau praleido miestų gyventojai.
Migdomųjų/raminamųjų vaistų vartojimas. Didžioji dauguma respondentų per paskutinius
šešis mėnesius nevartojo jokių migdomųjų, raminamųjų vaistų (86 proc.). 11 proc. vartojo 1 kartą per
mėnesį ar rečiau. Kiek daugiau nei 3 proc. per pastaruosius šešis mėnesius migdomuosius arba
raminamuosius vaistus vartojo 2-4 kartus per mėnesį ar dažniau. Migdomųjų/raminamųjų vaistų
nevartojantys dažniau teigė vyrai.
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1

JPSP PASLAUGŲ TEIKĖJAI, KONTAKTINIAI DUOMENYS,
FUNKCIJOS IR RYŠIAI

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio
sveikatai mažinimas

LIETUVOS SVEIKATOS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖ
Vertinimo rodiklis,
matavimo vienetas,
duomenų šaltinis
1. Legalaus
alkoholio
Formuoti
suvartojimas vienam
sveiką
gyventojui per
gyvenseną ir
metus, litrais
jos kultūrą
absoliutaus
alkoholio, LSD

Vertinimo
rodiklio reikšmė
2020 m.

Tikslo
Tikslai
Nr.

Būklė
(metai)

3

13,0 (2012
9,5
m.)

Vertinimo
rodiklio reikšmė
2025 m.

8,5
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2. Tabako
suvartojimas vienam
gyventojui per
metus, cigarečių
skaičius, LSD,
Tyrimas
3. Mirčių dėl
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų vartojimo
skaičius (abs. sk.),
HI, LSD

907 (2012
m.)

Sumažinti tabako
suvartojimą 3
procentais nuo
2012 m.lygio

Sumažinti tabako
suvartojimą 3
procentais nuo
2020 m. lygio

95 (2012
m.)

Stabilizuoti augimą Stabilizuoti augimą

Šaltinis. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa

PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS IR ORGANIZACIJOS
Visuomenės sveikatos biuras
Suteikiama naujausia informacija apie mokslo patvirtintus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus,
konsultuojama aktualiais ligų prevencijos klausimais, organizuojami sveikatos mokymai
gyventojams. Konsultacijos teikiamos – telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai įstaigos patalpose.
Būtina užsiregistruoti telefonu arba elektroniniu paštu gyventojui patogiu laiku.
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Tel. (8 46) 45 37 54, El. paštas: info@visuomenessveikata.lt
Gargždų Psichikos sveikatos centras
Psichologinė, medicininė bei socialinė pagalba teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų
pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre, kuriame dirba psichologų, gydytojų
psichiatrų, socialinių darbuotojų, psichikos sveikatos slaugytojų komanda. Ryšio duomenys: Tilto g.
2, Gargždai. Tel.: (8 46) 45 29 60, 47 03 28. El. p. info@gsc.lt. Interneto tinklalapis www.gsc.lt.

Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras
Medicininė pagalba teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros
centre, gydytojų ir slaugytojų komanda. Ryšio duomenys: Tilto g. 2, Gargždai. Tel.: (8 46) 45 29 60,
47 03 28. El. p. info@gsc.lt. Interneto tinklalapis www.gsc.lt
Gargždų ligoninė
Klaipėdos rajono savivaldybės VŠĮ Gargždų ligoninė, teikia šias paslaugas: antrinės stacionarinės
sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros, antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros. Ryšio duomenys: Tilto g. 2, Gargždai, Tel. 486453372

9
Projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-014

Projektas „Sveikatos netolygumų
mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje
diegiant jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo modelį“

Klaipėdos priklausomybės ligų centras
Ambulatorinė pagalba - 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.
Stacionarinis gydymas – alkoholinės ir narkotinės abstinencijos gydymas ir kt.
Ryšio duomenys: Taikos pr. 46, Klaipėda. Tel.: (8 46) 41 50 25, (8 46) 41 03 31. El. p. kplc@kplc.lt.
Interneto tinklalapis www.kplc.lt.
Anoniminių alkoholikų draugija Minijos Švyturys
Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir
kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Ryšio duomenys: Minijos g. 2, Dovilų sav. Kontaktiniai asmenys:
tel. +370 691 62288 tel. +370 645 68739
Gargždų socialinių paslaugų centras
Vaikų dienos centras (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga).
• Krizių centras (psichosocialinė pagalbą, laikino apnakvindinimo paslauga).
• Pagalbos globėjams, įtėviams skyrius (pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams
paslauga).
• Padalinys Nakvynės namai (Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga).
Sodo g. 1, LT-96136 Gargždai, Tel. (8 46) 47 02 02, faks. (8 46) 47 00 80,
administracija@gargzduspc.lt, www.gargzduspc.lt
Priekulės socialinių paslaugų centras
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimų vaikams (vaikų dienos centras);
Naujoji g. 5 a, LT–96340 Priekulė, Tel./faks. (8 46) 45 40 11, mob. tel.: 8 673 55 885, 8 677 08 456
priekulesspc@takas.lt,http://www.priekulesspc.lt
Atviros jaunimo erdvės
Veikla - užimtumo didinimas, integracija, prevencija.
Įstaigos
pavadinimas
Gargždų vaikų ir
jaunimo
laisvalaikio centras
Jono Lankučio
viešoji biblioteka
Veiviržėnų kultūros
centras

Atviros jaunimo
erdvės adresas
Klaipėdos g. 74,
Gargždai

Jaunimo darbuotojai

Kontaktai

Simona Dargytė

Tel.. 8 46 453284, 8 677 81904
gargzdulaisvalaikis@gmail.com

Žemaitės g. 5,
Gargždai
Mokyklos g. 2,
Veiviržėnai

Donata Liutikaitė
Albina Žvirblytė
Inesa Gaudutytė

Asociacija
„Šaltupė“

Draugystės g. 23,
Šalpėnai

Rasa Šližiuvienė

Tel. 8 46 452113
informacinisvb@gmail.com
Tel. 8684 97131
veivirzenu.kulturos.centras@gmail.
com
861885924
saltupe@gmail.com
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Girininkų kaimo
bendruomenė

Mokyklos g. 6,
Girininkai

Danguolė Šukevičienė

Tel. 8 646 48243
grigutyte.d@gmail.com

Asociacija
„Amatininkų
Gildija
„Krikragaa“
Veiviržėnų kultūros
centro Endriejavo
skyrius
Kvietinių
bendruomenės
centras

Klaipėdos g. 6
Priekulės m.

Tomas Jurginas

8 691 89402
krikragaa@gmail.com

Mokyklos g. 1,
Endriejavas

Jolanta Štabokaitė

8 682 35020
jstabokaite@gmail.com;

Jaunimo 5,
Kvietiniai

Daiva Vindžigelskytė

Tel. 8 622 13601
kvietiniubendruomenescentras@g
mail.com

Gargždų dekanato šeimos centras
Žemaitės g. 20, Gargždai, 961255 Klaipėdos r. mob. 8 686 30 736, el. paštas:
gargzduseimoscentras@gmail.com

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio
sveikatai mažinimas: asmeninio kontakto atvejis
2
2.1.

2.3.

2.2.

2.4.

2.5.
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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 tiek
stebėsenos, prevencijos tiek ir gydymo (sveikatos priežiūros) paslaugas.
Algoritmo tikslas: padėti identifikuoti pagalbos poreikį ir organizuoti jos eigą.
Pagrindinės algoritmo dalys:





Skubi medicinos pagalba, kuri teikiama esant apsinuodijimui, perdozavimui nuo psiciką
veikiančių medžiagų atveju;
Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios teikiamos, kai asmuo priskiriamas didelės rizikos
grupei, žalingai vartoja psichiką veikiančias medžiagas;
Stebėsena, paslaugos skirtos psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikos lygiui įvertinti;
Prevencija (pirminė prevencija, antrinė prevencija), paslaugos skirtos psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo rizikos lygiui sumažinti ar net pašalinti.

2.1. Rizikos sveikatai įvertinimas
Ši algoritmo dalis skirta psichiką veikiančių medžiagų vartojimo rizikos laipsniui įvertinti.
2.1.1. 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):











be jokios priežasties prarandamas susidomėjimas ankstesniais pomėgiais (pvz., sportu);
pasikeitę valgymo ir miego įpročiai;
mažesnis rūpinimasis savo išvaizda;
blogėjantys santykiai su šeima ir draugais, mokyklos specialistais ar pan.;
be jokios priežasties pasireiškiantis agresyvus, maištingas elgesys;
draugų keitimas bei nenoras pasakoti apie naujus draugus, žymiai vyresnių draugų, mažai
besidominčių pvz. mokykla, atsiradimas;
atsiradęs abejingumas viskam – „man niekas neįdomu“, motyvacijos sumažėjimas, 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 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
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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.
Veikla. Norėdami įvertinti riziką, nustatyti, kuriai grupei asmenį priskirti, užduokite kontrolinius
klausimus:
Kontroliniai klausimai:
o
o
o
o

Ar Jums kada nors kilo mintis, kad reikėtų mažiau vartoti ar nustoti vartojus
psichoaktyviąsias medžiagas? (Taip/Ne)
Ar aplinkinių kritika dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Jus kada nors erzino?
(Taip/Ne)
Ar kada nors jautėte kaltę dėl to, kad vartojate psichoaktyviąsias medžiagas?
(Taip/Ne)
Ar esate kada nors ryte pirmiausia vartojęs psichoaktyviąsias medžiagas, kad
pagerintumėte savijautą? (Taip/Ne)

Atsakymų interpretavimas:
o
o
o

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

Nukreipimas. Rekomenduojamas vaikų ir paauglių testavimas ir/ar konsultavimas, įtarus
vartojant narkotines medžiagas ar alkoholį:
Priklausomybės ligų centrai:


Klaipėdos priklausomybės ligų centras: www.kplc.lt Tel. 8-46 41 50 25

Nukreipimas. Rekomenduojamos konsultacijos dėl rizikos įvertinimo:
Priklausomybės ligų centrai:


Klaipėdos priklausomybės ligų centras: www.kplc.lt Tel. 8-46 41 50 25

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.

2.1.3 Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis, esant skirtingiems rizikos sveikatai lygiams
2.1.3.1 Minimali rizika
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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.
Jei asmuo yra nepilnametis, reikia, susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei tokios
galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Vaiko teisių apsaugos skyrius, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai
Vedėja
Metų veiklos užduotys

Irena Šaulytė
irena.saulyte@klaipedosr.lt

8 620 30 189
(8 46) 47 20 04

Veikla. 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.).
Nukreipimas.
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.

2.1.3.2 Vidutinė rizika
Skirta specialistams
Jeigu uždavus kontrolinius klausimus, asmuo teigiamai atsakė į vieną iš klausimų, jis priskirtinas
vidutinės rizikos grupei. Vidutinės 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. Eksperimentatoriai, kurie
psichoaktyviąsias medžiagas vartoja smalsumo vedini siekdami išbandyti poveikį. Vartojama
nedideliais kiekiais ir pasekmės dažniausiai nebūna sunkios. Nereguliarūs vartotojai, kurie vartoja
psichoaktyviąsias medžiagas progai pasitaikius, savaitgaliais ar per šventes. Kadangi organizmas dar
nėra pripratęs prie psichoaktyviųjų medžiagų poveikio, pastarasis būna sunkus. Dažniausiai 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, užtenka ankstyvosios nemedicininės
intervencijos, vykdoma antrinė prevencija.
Nukreipimas.
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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.

2.1.3.3 Didelė rizika
Skirta xxx specialistams
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.
Veikla. Šioje stadijoje reikalingas gydymas.
Nukreipimas.
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.
2.2. Reikia sveikatos priežiūros paslaugų
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.
2.2.1. Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis
Priklausomybės požymių diagnozavimas
Jei esate sveikatos priežiūros specialistas
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Priklausomybę gali diagnozuoti gydytojas psichiatras, tiksli
priklausomybės diagnozė turėtų būti nustatoma tik tada, jei trys arba daugiau iš žemiau nurodytų
požymių buvo patirti arba konstatuoti kuriuo nors laiku per praėjusius metus:





Stiprus troškimas arba kompulsyvus noras vartoti psichoaktyviąją medžiagą.
Sunku valdyti elgesį, t.y. vartojimo pradžią, pabaigą arba vartojimo intensyvumą.
Fiziologinės abstinencijos būsena, pasireiškianti nutraukus ar sumažinus medžiagos
vartojimą.
Tolerancijos požymiai (tam pačiam poveikiui pasiekti reikalingos didesnės dozės).
15
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Progresuojantis nesidomėjimas alternatyviais pomėgiais ar interesais, įsipareigojimų
nevykdymas.
Medžiagos vartojimas nepaisant akivaizdžiai žalingų pasekmių.

Kur kreiptis. Priklausomybe sergančio asmens būklę įvertina ir tolesnį gydymo būdą paskiria





Šeimos ir bendrosios praktikos gydytojai (kontaktai). Kreiptis į įstaiga, kurioje asmuo
prisirašęs, kitu atveju š Gargždų PSPC.
Priklausomybės
ligų
centrų
psichiatrai:
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=15%
Psichikos
sveikatos
centrų
gydytojai
psichiatrai:
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=26:
Pirminių sveikatos centrų gydytojai psichiatrai (kontaktai)

2.2.2. Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis, kai asmuo yra motyvuotas spręsti problemą
Jei esate sveikatos priežiūros specialistas
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. 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 priežiūros 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 medžiagos ir geras asmens funkcionavimas visuomenėje.
Gydymas priklauso nuo psichoaktyvių medžiagų (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 priežiūra - tai sveikatos priežiūra, teikiama neguldant paciento į ligoninę.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Ambulatorinės paslaugos gali būti teikiamos ligoniui lankantis
ambulatoriškai specializuotoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje paskirtu laiku. Ambulatorinės
paslaugos gali būti šios:







Anoniminės gydytojo ir psichologo konsultacijos pacientams ir artimiesiems dėl alkoholio ir
kitų psichoaktyvių medžiagų 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).
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Socialinių įgūdžių lavinimas.
Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai rizikos grupės vaikams.
Ambulatorinė anoniminė Minesotos programa (trukmė 3 mėn.).

Kur kreiptis. Ambulatorines paslaugas teikia:








Priklausomybės
ligų
centrai
(kontaktai)
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=15%3Apri...
Psichikos
sveikatos
centrai
(kontaktai)
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3Apsi...
Pirminės asmens priežiūros centrai (savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų
kontaktai)
Privačios įstaigos (kontaktai)
Dienos centrai (kontaktai)
Vaiko raidos centrai (kontaktai)
Savigalbos grupės (kontaktai)

Stacionarinis gydymas (stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos) - tai ligoninėje gulinčio
paciento gydymas.
Stacionarinės paslaugos gali būti šios:






Narkotinės ar alkoholinės abstinentinio sindromo medikamentinis gydymas.
Psichologo, socialinio darbuotojo, gydytojų specialistų konsultacijos.
Stacionari „Minesotos programa“ - psichoterapinis gydymas: jausmų pažinimas, bendravimo
įgūdžių lavinimas, elgesio ir mąstymo koregavimas, motyvacijos blaivybei stiprinimas, „12
žingsnių“ 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 psichoasocialinė reabilitacija. Trukmė nuo 3 iki 12 mėn. Psichosocialinės
reabilitacijos pagrindinis tikslas – padėti priklausomam asmeniui nevartoti psichiką
veikiančių medžiagų ir integruotis į visuomenę. Dažniausiai veikla yra nukreipta į a)
susilaikymas nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo – mokymasis atsispirti poreikiui
vartoti ir atkryčio prevencija; b) elgesio pokyčiai – bendravimo įgūdžių gerinimas, socialinių
įgūdžių 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 užmezgimas ir atkūrimas, būsto suradimas.

Kur kreiptis. Stacionarinės paslaugas teikia




priklausomybės
ligų
centrai
(kontaktai):
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=15%3Apri...
Reabilitacijos centrai (kontaktai) : http://www.ntakd.lt/index.php/reabilitacija/reabilitacijosistaigos/reab...
Psichiatrinės (kontaktai) - http://www.rvpl.lt/
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Farmakoterapijos opioidais paslaugas teikia




Priklausomybės
ligų
centrai:
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=15%3Apri...
Psichikos
sveikatos
centrai:
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=26:psich...
Pirminės sveikatos centruose dirbantys psichiatrai (kontaktai)

Specializuota/pirminė sveikatos priežiūra
Specializuotas/pirminė sveikatos priežiūra. Tai paslaugos, kurias teikia pirminės sveikatos priežiūros
centrai, pvz. psichikos sveikatos centrai, psichikos dienos stacionaro paslaugos ir pan.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Šios paslaugos dažniausiai 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 įgūdžių. Mokymų, konsultacijų metu mokomi atpažinti savo jausmus ir įveikti
psichologines krizes, sužinoti aktualias gydymo ir reabilitacijos naujienas. Padedama prisitaikyti
visuomenėje, gerinami bendravimo ir socialiniai įgūdžiai. 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 priežiūros 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, dažniau susiduria su asmeniu.
Pagrindinė šių specialistų užduotis, pastebėjus su psichiką veikiančių medžiagų vartojimu susijusius
elgesio pokyčius (kaip stebėsenos instrumentas gali būti lentelė pateikta viršuje) ir nustačius didelę
riziką/psichiką veikiančių medžiagų problemos nesuvokimą, skatinti asmenį pripažinti 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
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paslaugą (pvz. švirkštų ir adatų keitimo programas). Žemo slenksčio paslaugų programose dirba
socialiniai darbuotojai, kurie konsultuoja aktyvius švirkščiamų narkotikų vartotojus, nesigydančius
sveikatos priežiūros įstaigose, pataria jiems kaip apsisaugoti nuo ŽIV ir kitų ligų, motyvuoja gydytis,
teikia informaciją, kur kreiptis dėl medicininių, socialinių ar psichologinių problemų, keičia švirkštus,
adatas, dalina prezervatyvus.
Žemo slenksčio paslaugų tikslas – užkirsti kelią ŽIV/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 priežiūros 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 žemo slenksčio paslaugos:











adatų ir švirkštų keitimas;
dezinfekcijos priemonių dalijimas;
prezervatyvų dalijimas;
konsultavimas ir informavimas;
tarpininkavimas;
asmens higienos paslaugos;
tvarsliavos dalijimas;
žaizdų perrišimas;
atrankinių greitųjų ŽIV tyrimų atlikimas;
kitos paslaugos.

Žemo slenksčio kabinetų kontaktai


http://www.ntakd.lt/index.php/zalos-mazinimas
2.3. Apsinuodijimas perdozavimas

Skubi medicinos pagalba. Šioje dalyje aprašoma skubi medicinos pagalba, teikiama asmeniui
perdozavus narkotinių medžiagų ar apsinuodijus kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.
Dažniausiai 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
2.3.1. Jeigu esate sveikatos sektoriaus specialistas
Perdozavimo nuo opioidinių narkotinių medžiagų, asmeniui sušvirkščiamas Naloksonas.
Jei reikalinga skubi pagalba sunkiais, sudėtingais ir komplikuotais įvairių
apsinuodijimų
psichiką veikiančiomis medžiagomis atvejais, asmuo vežamas į ūmių
apsinuodijimų skyrių (Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje) kuriame teikiamos
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specializuotos klinikinės toksikologijos paslaugos. Čia patenka pacientai iš visos Lietuvos, tai
vienintelis skyrius Lietuvoje, kuriame visą parą budi klinikinės toksikologijos gydytojas.
Kai pacientas patenka į skubios pagalbos skyrių ligoninėje
Perdozavus narkotinių medžiagų, apsinuodijus kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis,
ar kai pacientas, patyręs traumas, sužalotas ar tyčiniai susižalojęs yra neblaivus ar apsvaigęs
nuo psichiką veikiančių medžiagų patenka į skubios pagalbos skyrių.
Ką daryti, kaip teikti pagalbą. Atliekama paciento apžiūra 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 medžiagas - Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biuro budinčiam gydytojui- tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378

Svarbu žinoti:



Po išsirašymo iš ligoninės, paciento dokumentai persiunčiami į PSP grandį.(???);
Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdžiui, 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":
o Kokį poveikį turi alkoholis?
o 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 priežiūros 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 apžiūra siekiant įvertinti ar pacientui yra būtina
skubi pagalba. Pirmoji pagalba yra suteikiama nedelsiant. Esant indikacijoms iškviečiama greitoji
medicinos pagalba (GMP) ir pacientas pervežamas į ligoninės skubios pagalbos skyrių.
Kur kreiptis. Esant indikacijoms pacientui siūloma tolesnė stacionari ar ambulatorinė psichiatrinė
pagalba.
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Svarbu žinoti:


Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdžiui, 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 priežiūros 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 apžiūra siekiant įvertinti ar pacientui yra būtina
skubi pagalba. Pirmoji pagalba yra suteikiama nedelsiant. Esant indikacijoms iškviečiama greitoji
medicinos pagalba (GMP) ir pacientas pervežamas į ligoninės skubios pagalbos skyrių.
Kur kreiptis. Esant indikacijoms pacientui siūloma tolesnė stacionari ar ambulatorinė psichiatrinė
pagalba.
Svarbu žinoti:


Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdžiui, 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 priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
2.3.5. Jeigu esate ne specialistas
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
medžiagas 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 medžiagomis;
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8
687 53378;
Apsinuodijimas (sveikas.lt);
Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medžiagomis
Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis
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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.
2.3.6. Kai incidentas įvyksta mokykloje
Ką daryti, kaip teikti pagalbą.






Atliekama nukentėjusiojo apžiūra 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:
o Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis;
o Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052
arba 8 687 53378;
o Apsinuodijimas (sveikas.lt);
o Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medžiagomis
o Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis
Jei asmuo sąmoningas, būtinai išsiaiškinkite, kokius narkotikus jis vartojo, surinkite aptiktus
vaistus, tabletes, miltelius ir kitas medžiagas ir/ar skysčius, kuriuos galėjo vartoti apsinuodijęs
asmuo, kad gydytojai galėtų nustatyti, kas buvo vartota.

Kur kreiptis. Esant indikacijoms greitoji medicinos pagalba (GMP) pacientą perveža į ligoninės
skubios pagalbos skyrių, ar kitą reikiamą pagalbą galinčią suteikti instituciją.
Svarbu žinoti:


Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdžiui, 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 priežiūros 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
aip elgtis, kol laukiate atvykstant greitajai pagalbai?
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:
o Pirmoji pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis;
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Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052
arba 8 687 53378;
o Apsinuodijimas (sveikas.lt);
o Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medžiagomis
o Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis
Jei asmuo sąmoningas, būtinai išsiaiškinkite, kokius narkotikus jis vartojo, surinkite aptiktus
vaistus, tabletes, miltelius ir kitas medžiagas ir/ar skysčius, kuriuos galėjo vartoti apsinuodijęs
asmuo, kad gydytojai galėtų nustatyti, kas buvo vartota.
o



Kur kreiptis. Esant indikacijoms GMP pacientą perveža į ligoninės skubios pagalbos skyrių, ar kitą
reikiamą pagalbą galinčią suteikti instituciją.
Svarbu žinoti:


Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia gydytojas psichiatras. Kitiems
asmenims (pavyzdžiui, 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 priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, globėjais, ar, jei
tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi.
2.4. 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.
Skirta. Sveikatos sistemos, bet ir kitų sektorių 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 dažnai juos matyti, bendrauti ir padėti spręsti įvairias problemas, kompetencijos
ribose ir juos šviesti. Taip pat – laisvalaikio užimtumo centrams, šeimos gydytojams, vaiko teisių
apsaugos tarnybos, 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.
Požymiai, rodantys, kad jaunas asmuo gali turėti problemų (tarp jų ir susijusių su
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu):






be jokios priežasties prarandamas susidomėjimas ankstesniais pomėgiais (pvz., sportu);
pasikeitę valgymo ir miego įpročiai;
mažesnis rūpinimasis savo išvaizda;
blogėjantys santykiai su šeima ir draugais, mokyklos specialistais ar pan.;
be jokios priežasties pasireiškiantis agresyvus, maištingas elgesys;
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draugų keitimas bei nenoras pasakoti apie naujus draugus, žymiai vyresnių draugų, mažai
besidominčių pvz. mokykla, atsiradimas;
pamokų praleidinėjimas, mokymosi pažangumo pablogėjimas;
atsiradęs abejingumas viskam – „man niekas neįdomu“, motyvacijos sumažėjimas, 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
medžiagas, tai gali būti susiję ir su psichologinėmis problemomis.
2.4.1 Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis
Jeigu esate ne specialistas





nformacijos teikimas per vedamas įvairias diskusijos, socialinių įgūdžių lavinimo
užsiėmimus, bendraamžiai – bendraamžiams rengiamus užsiėmimus apie psichoaktyvių
medžiagų rizikos veiksnius, galimas rekomendacijos dėl kylančių problemų sprendimo, ir
ugdomi atsisakymo vartoti PM įgūdžiai;
Įvairios formos / pobūdžio užimtumo (muzikos, šokio, sporto, literatūros ar pan.), kaip
alternatyvos PM vartojimui, organizavimas;
tėvams skirtų priemonių (paskaitas, informacinę medžiagą) organizavimas, informuojant juos
apie psichoaktyvias medžiagas bei siekiant, kad tėvai sustiprintų savo vaikų įgytas žinias ir
įgūdžius.

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


Priklausomybės ligų centrai:
o Vilniaus priklausomybės ligų centras: www.vplc.lt , tel. 85 2160014
o Kauno
priklausomybės ligų centras: http://www.kaplc.lt/vaiku-ir-paaugliugydymas/ , tel. 8 37 331 996
o Klaipėdos priklausomybės ligų centras: www.kplc.lt Tel. 8-46 41 50 25
o Panevėžio priklausomybės ligų centras: http://www.pplic.lt, Tel.: 8 45 58 26 73
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o Šiaulių priklausomybės ligų centras. http://www.splc.lt Tel. (8 41) 45 55 64
Psichikos
sveikatos
centrai:
http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=26:psich...
Vaiko raidos centras: http://www.raida.lt/index.php?id=34

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



Narkotikų narkotiku 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...

2.5. 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.
Pirminė prevencija. 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.), 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 dažnai juos matyti, bendrauti ir padėti spręsti įvairias problemas,
kompetencijos ribose ir juos šviesti.
Informaciją apie veiksmingą pirminę prevenciją suteikia, prevencijos priemonėmis aprūpina,
mokymus pirminės prevencijos klausimais rengia:
Antrinė prevencija. 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.

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju:





Bendrasis pagalbos telefono numeris - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 2362052 arba 8 687 53378
Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės Toksikologijos centras. Tel. (8 5) 216 9069
Jaunimo linija. Tel.: 8 800 28888
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Krizių įveikimo centras - telefonas pasiteiravimui +370 640 51555, budinčiam specialistui
galite SKAMBINTI per „Skype“ sistemą darbo dienomis nuo 16 iki 20 val. Skype
prisijungimo vardas –krizesiveikimas. Konsultacijos raštu neteikiamos.

Emocinės pagalbos kontaktai
AIS NUMERIAIS NEMOKAMAI GALIMA SKAMBINTI IŠ VISOS LIETUVOS
Emocinė parama telefonu
Nr.

Emocinės paramos
tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

1

Jaunimo linija
Budi savanoriai
konsultantai

8 800 28888

I-VII visą parą

2

Vaikų linija
Budi savanoriai
konsultantai,
specialistai

116 111

I-VII 11:00 21:00

3

Linija Doverija
(pagalba teikiama
rusų kalba)
Budi savanoriai
8 800 77277
konsultantai. Pagalba
skirta paaugliams ir
jaunimui.

I-V 16.00 - 20.00

4

Pagalbos moterims
linija
Budi specialistai,
savanoriai
konsultantai

8 800 66366

I-V 10:00 - 21:00

5

Vilties linija
Budi specialistai,
savanoriai
konsultantai

116 123

I-VII visą parą

800-ąją paslaugą apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš Valstybės biudžeto lėšų.

Emocinė parama internetu
Nr.

Emocinės paramos
tarnyba

Interneto adresas

Atsakymo laikas

1

„Vaikų linija“

Registruotis ir rašyti svetainėje:
http://www.vaikulinija.lt

Atsako per 2
dienas

2

„Jaunimo linija“

Registruotis ir rašyti svetainėje:
http://www.jaunimolinija.lt/internetas

Atsako per 2
dienas
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Rašyti svetainėje:
http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba
vilties.linija@gmail.com

3

„Vilties linija“

4

„Pagalbos moterims
Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt
linija“

Atsako per 3
darbo dienas
Atsako per 3
dienas

PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS IR ORGANIZACIJOS
Visuomenės sveikatos biuras
Suteikiama naujausia informacija apie mokslo patvirtintus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus,
konsultuojama aktualiais ligų prevencijos klausimais, organizuojami sveikatos mokymai
gyventojams. Konsultacijos teikiamos – telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai įstaigos patalpose.
Būtina užsiregistruoti telefonu arba elektroniniu paštu gyventojui patogiu laiku.
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Tel. (8 46) 45 37 54, El. paštas: info@visuomenessveikata.lt
Gargždų Psichikos sveikatos centras
Psichologinė, medicininė bei socialinė pagalba teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų
pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre, kuriame dirba psichologų, gydytojų
psichiatrų, socialinių darbuotojų, psichikos sveikatos slaugytojų komanda. Ryšio duomenys: Tilto g.
2, Gargždai. Tel.: (8 46) 45 29 60, 47 03 28. El. p. info@gsc.lt. Interneto tinklalapis www.gsc.lt.

Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras
Medicininė pagalba teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros
centre, gydytojų ir slaugytojų komanda. Ryšio duomenys: Tilto g. 2, Gargždai. Tel.: (8 46) 45 29 60,
47 03 28. El. p. info@gsc.lt. Interneto tinklalapis www.gsc.lt
Gargždų ligoninė
Klaipėdos rajono savivaldybės VŠĮ Gargždų ligoninė, teikia šias paslaugas: antrinės stacionarinės
sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros, antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros. Ryšio duomenys: Tilto g. 2, Gargždai, Tel. 486453372
Klaipėdos priklausomybės ligų centras
Ambulatorinė pagalba - 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.
Stacionarinis gydymas – alkoholinės ir narkotinės abstinencijos gydymas ir kt.
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Ryšio duomenys: Taikos pr. 46, Klaipėda. Tel.: (8 46) 41 50 25, (8 46) 41 03 31. El. p. kplc@kplc.lt.
Interneto tinklalapis www.kplc.lt.
Anoniminių alkoholikų draugija Minijos Švyturys
Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir
kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Ryšio duomenys: Minijos g. 2, Dovilų sav. Kontaktiniai asmenys:
tel. +370 691 62288 tel. +370 645 68739
Gargždų socialinių paslaugų centras
Vaikų dienos centras (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga).
• Krizių centras (psichosocialinė pagalbą, laikino apnakvindinimo paslauga).
• Pagalbos globėjams, įtėviams skyrius (pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams
paslauga).
• Padalinys Nakvynės namai (Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga).
Sodo g. 1, LT-96136 Gargždai, Tel. (8 46) 47 02 02, faks. (8 46) 47 00 80,
administracija@gargzduspc.lt, www.gargzduspc.lt
Priekulės socialinių paslaugų centras
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimų vaikams (vaikų dienos centras);
Naujoji g. 5 a, LT–96340 Priekulė, Tel./faks. (8 46) 45 40 11, mob. tel.: 8 673 55 885, 8 677 08 456
priekulesspc@takas.lt,http://www.priekulesspc.lt
Atviros jaunimo erdvės
Veikla - užimtumo didinimas, integracija, prevencija.
Įstaigos
pavadinimas
Gargždų vaikų ir
jaunimo
laisvalaikio centras
Jono Lankučio
viešoji biblioteka
Veiviržėnų
kultūros centras

Atviros jaunimo
erdvės adresas
Klaipėdos g. 74,
Gargždai

Jaunimo darbuotojai

Kontaktai

Simona Dargytė

Tel.. 8 46 453284, 8 677 81904
gargzdulaisvalaikis@gmail.com

Žemaitės g. 5,
Gargždai
Mokyklos g. 2,
Veiviržėnai

Donata Liutikaitė
Albina Žvirblytė
Inesa Gaudutytė

Tel. 8 46 452113
informacinisvb@gmail.com
Tel. 8684 97131
veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com

Asociacija
„Šaltupė“

Draugystės g. 23,
Šalpėnai

Rasa Šližiuvienė

861885924
saltupe@gmail.com

Girininkų kaimo
bendruomenė

Mokyklos g. 6,
Girininkai

Danguolė
Šukevičienė

Tel. 8 646 48243
grigutyte.d@gmail.com

Asociacija
„Amatininkų
Gildija
„Krikragaa“

Klaipėdos g. 6
Priekulės m.

Tomas Jurginas

8 691 89402
krikragaa@gmail.com
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Veiviržėnų
kultūros centro
Endriejavo skyrius
Kvietinių
bendruomenės
centras

Mokyklos g. 1,
Endriejavas

Jolanta Štabokaitė

Jaunimo 5,
Kvietiniai

Daiva
Vindžigelskytė

8 682 35020
jstabokaite@gmail.com;

Tel. 8 622 13601
kvietiniubendruomenescentras@gmail.c
om

Gargždų dekanato šeimos centras
Žemaitės g. 20, Gargždai, 961255 Klaipėdos r. mob. 8 686 30 736, el. paštas:
gargzduseimoscentras@gmail.com

Sisteminis psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo
poveikio sveikatai mažinimo algoritmas
3

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
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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.
Pagrindinės algoritmo dalys:
1. 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.
2. 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;
3. Išvadų, rekomendacijų, priemonių ir intervencijų bei jų įgyvendinimo stebėsenos dalyse,
aprašoma rekomenduojami sveikatos problemų savivaldybėje sprendimo būdai, eiga bei
įgyvendinimo stebėsena
PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS IR ORGANIZACIJOS
Visuomenės sveikatos biuras
Vykdo algoritmo dalis Nr. 1, 2, 3
Suteikiama naujausia informacija apie mokslo patvirtintus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus,
konsultuojama aktualiais ligų prevencijos klausimais, organizuojami sveikatos mokymai
gyventojams. Konsultacijos teikiamos – telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai įstaigos patalpose.
Būtina užsiregistruoti telefonu arba elektroniniu paštu gyventojui patogiu laiku.
Klaipėdos g. 11, Gargždai, Tel. (8 46) 45 37 54, El. paštas: info@visuomenessveikata.lt
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius ir Švietimo, Vaiko teisių
apsaugos skyriai
Vykdomos algoritmo dalys Nr. 3.
Bendruomenės sveikatos taryba
Vykdomos algoritmo dalys Nr. 3.
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