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Vilniaus priklausomybės ligų centre teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų reglamentavimo vertinimas  

korupcijos pasireiškimo tikimybės aspektu 

Vertintas 2015 metų pirmas pusmetis  

Eil Nr. Sveikatos 

priežiūros 

paslaugos 

pavadinimas 

Kriterijai korupcijos 

tikimybei vertinti 

Reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai ir VPLC direktoriaus įsakymai bei jais 

patvirtinti vidaus dokumentai ar informacija apie VPLC nusistovėjusią tvarką  

Išvada 

1 2 3 4 5 

1. Priklausomybės 

ligų psichiatro 

ambulatorinė 

konsultacija 

(pirminė / kartotinė 

/ profilaktinė 

konsultacija) 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtintuose „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartuose“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintose „Indikacijose 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“  
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

             Ambulatorinis skyrius:  

- Jeigu pacientas pageidauja planinės konsultacijos pas konkretų VPLC gydytoją 

psichiatrą, arba registruojasi telefonu iš kitų miestų tikslui atsigulti stacionariniam 

gydymui, gali tekti konsultacijos laukti nuo 1 iki 4-5 darbo dienų; 

- Pacientai, atvykę be išankstinio užrašymo ambulatorinei konsultacijai abstinencijos 

būklėje, priimami ir konsultuojami tą pačią dieną;  

- Telefonu dėl konsultavimo ir gydymo besikreipiančius pacientus registruoja 

atvykimui (dieną ir valandą) registratorės. 

             Ankstyvos diagnostikos ir reabilitacijos skyriaus Dienos centras: 

- Pacientai , atvykę į skyrių gydytojo psichiatro konsultacijai priimami tą pačią dieną 

eilės tvarka arba susiderina dėl konsultacijos laiko kitai dienai su priimančiu gydytoju  

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1.  Konkretaus gydytojo psichiatro Pareigų instrukcijoje;  

2.  2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintose Gydytojo 

psichiatro pareiginiuose nuostatuose. 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtintuose 

„Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartuose“ priminio ir antrinio lygio 

paslaugoms ;  

2. 2007-03-08 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-1.2-28 patvirtintuose „Asmens sveikatos 
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istorijos (forma Nr.025/a) pildymo reikalavimuose“. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

vertinimas / įvertinimo 

kriterijai ? 

1. 2007-03-08 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-1.2-28 patvirtintuose „Asmens sveikatos 

istorijos (forma Nr.025/a) pildymo reikalavimuose“. 

2. Ambulatorinis 

alkoholio 

abstinencijos 

gydymas 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtintuose „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartuose“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms“  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintose „Indikacijose 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“  
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

- Pagal išankstinį užsirašymą planinėms konsultacijoms savo laiku atvykę pacientai 

konsultuojami jiems paskirtu laiku; 

- Pacientai, atvykę ambulatorinei konsultacijai abstinencijos būklėje be užsirašymo 

priimami ir konsultuojami tą pačią dieną  - bendra eilės tvarka. 

- Pakartotinėms konsultacijoms ir gydymo korekcijai atvykimo laiką paskiria gydytojas 

psichiatras  

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1.Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijoje;  

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiuose nuostatuose. 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1.  2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtintuose „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartuose“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms ;  

2.  2004-09-21 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.140 „Dėl ambulatorinio alkoholinės 

abstinencijos gydymo nemokamais medikamentais“; 

3.  2003-10-29 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.104 patvirtintame „Alkoholinės abstinencijos 

ambulatorinio gydymo algoritme“. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

 

1.  2004-09-21 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.140 „Dėl ambulatorinio alkoholinės 

abstinencijos gydymo nemokamais medikamentais“ 

 

3. Ambulatorinis 

narkotikų, kitų 

psichotropinių 

medžiagų 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtintuose „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartuose“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintose „Indikacijose 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“  
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abstinencijos 

gydymas 

(simptominiais 

medikamentais) 

Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

- Pagal išankstinį užsirašymą planinėms konsultacijoms savo laiku atvykę pacientai 

konsultuojami jiems paskirtu laiku; 

- Pacientai, atvykę ambulatorinei konsultacijai abstinencijos būklėje be užsirašymo 

priimami ir konsultuojami tą pačią dieną  - bendra eilės tvarka. 

- Pakartotinėms konsultacijoms ir gydymo korekcijai atvykimo laiką paskiria gydytojas 

psichiatras  

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijoje;  

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiuose nuostatuose. 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1.  2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtintuose „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartuose“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms ;  

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

Dokumentuotų paslaugos rezultato vertinimo kriterijų VPLC nėra 

4. Medicininė apžiūra 

apsvaigimui 

nustatyti 

Indikacijos teikti paslaugą  1. 2006-06-20 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-505 „Dėl medicininės apžiūros 

neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti 

atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“; 

2. 2009-06-19 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-39 patvirtinta „Medicininės 

apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų 

nustatyti atlikimo VPLC tvarka“. 
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

- Laukimo eilės nėra – medicininė apžiūra atliekama visą parą ir pagal galimybes kuo 

greičiau. 

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijoje;  

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiuose nuostatuose. 

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

1. 2009-06-19 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-39 patvirtinta „Medicininės 

apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų 

nustatyti atlikimo VPLC tvarka“ 
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teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 
1. 2006-06-20 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-505 „Dėl medicininės apžiūros 

neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti 

atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“; 

2. 2009-06-19 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-39 patvirtinta „Medicininės 

apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų 

nustatyti atlikimo VPLC tvarka 

5. 

Priklausomybės 

nuo opioidų 

palaikomasis 

gydymas metadonu 

ar buprenorfinu 

(farmakoterapija 

opioidiniais 

vaistiniais 

preparatais) 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2011-12-09 Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas Nr.V-1055 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 204 „Dėl 

priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

2. 2007-08-06 Sveikatos apsaugos  ministro įsakymu Nr.V-653 patvirtintas „Pakaitinio 

gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašas“ 

3. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“ 
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

 

1. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“ 

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1.  Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijoje; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiuose nuostatuose; 

3. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“. 

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

1. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“. 

Ar apibrėžta paslaugos 1. 2011-12-09 Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas Nr.V-1055 „Dėl Lietuvos 
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sudėtis ? Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 204 „Dėl 

priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2. 2007-08-06 Sveikatos apsaugos  ministro įsakymu Nr.V-653 patvirtintas „Pakaitinio 

gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašas“ ir jo 

pakeitimai; 

3. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“. 

4.  Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu metodika.  Autoriai: E. Subata, V. 

Danilevičiūtė, V. Adomaitienė, R. Matulionytė, S. Naujokienė, A. Malinauskaitė. 

Lietuvos psichiatrų asociacijos darbo grupė, 2010. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

1. 2007-08-06 Sveikatos apsaugos  ministro įsakymu Nr.V-653 patvirtintas „Pakaitinio 

gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašas“; 

2. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“ 

3. 2011-06-07 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-38 „Dėl organizacinių ir 

klinikinių kokybės rodiklių tvirtinimo“ 

6. Opioidinės 

abstinencijos 

ambulatorinė 

detoksikacija 

(abstinencijos 

gydymas) 

opioidiniais vaistais 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms ir jų 

keitimas 2007-08-06 Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.V-652.  

2. 2007-08-06 Sveikatos apsaugos  ministro įsakymu Nr.V-653 patvirtintas „Pakaitinio 

gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti tvarkos aprašas“; 

3. 2015-05-04 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-40 patvirtinta KSP 12 „VPLC 

ADRS DC vykdomo Dienos stacionaro procedūra“; 
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

- Paslaugos laukimo eilės nėra, ji teikiama VPLC Ambulatoriniame skyriuje ir ADRS 

Dienos centre, turint opioidinių vaistų Suboxon`um (finansuojamų iš Priklausomybės 

ligų gydymo programos ar biudžeto lėšų) . 

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

http://www.vplc.lt/images/files/Metadono%20metodika%202010%2004%2002.pdf
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pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

3. 2015-05-04 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-40 patvirtinta KSP 12 „VPLC 

ADRS DC vykdomo Dienos stacionaro procedūra“; 

4. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“. 

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

1. 2015-05-04 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-40 patvirtinta KSP 12 „VPLC 

ADRS DC vykdomo Dienos stacionaro procedūra“; 

2. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“ 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms ir jų 

keitimas 2007-08-06 Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.V-652; 

2. 2015-05-04 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-40 patvirtinta KSP 12 „VPLC 

ADRS DC vykdomo Dienos stacionaro procedūra“; 

3. 2014-10-31 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-96 patvirtinta KSP 17 

„Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija opioidiniais vaistais VPLC 

Ambulatoriniame skyriuje“ 

4. Priklausomybės nuo opioidų gydymo buprenorfinu ir buprenorfinu/naloksonu 

metodika. Autoriai: E. Subata, V. Danilevičiūtė, V. Adomaitienė, R. Matulionytė, J. 

Kuznecova, N. Šinkūnienė, S. Zamkovaja, T. Zikaras, S. Naujokienė, A. 

Malinauskaitė.  Lietuvos psichiatrų asociacijos darbo grupė, 2009. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

 

 

 

 

 

1. 2015-05-04 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-40 patvirtinta KSP 12 „VPLC 

ADRS DC vykdomo Dienos stacionaro procedūra“; 

 

7. Priklausomybės 

nuo opioidų 

palaikomasis 

gydymas 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms 
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Ar yra paslaugos laukimo - Paslauga teikiama gydytojo psichiatro ambulatorinės konsultacijos metu – dėl eilės 

http://www.vplc.lt/images/files/metadonas.pdf
http://www.vplc.lt/images/files/metadonas.pdf
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naltrexonu eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

atitinkamai žr.  Priklausomybės ligų psichiatro ambulatorinė konsultacija 

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms 

2. Priklausomybės nuo opioidų gydymo naltreksonu metodika. Autoriai: E. Subata, E. 

Pincevičiūtė. Lietuvos psichiatrų asociacija, 2008. ISBN 978-9955-9579-5-9 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

Dokumentuotų paslaugos rezultato vertinimo kriterijų VPLC nėra 

8. Priklausomybės 

nuo alkoholio 

palaikomasis 

gydymas 

disulfiramu, 

natrexonu 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms 
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

- Paslauga teikiama gydytojo psichiatro ambulatorinės konsultacijos metu – dėl eilės 

atitinkamai žr.  Priklausomybės ligų psichiatro ambulatorinė konsultacija 

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

Dokumentuotų paslaugos rezultato vertinimo kriterijų VPLC nėra 

9. Ambulatorinė 

psichoterapinė 

reabilitacijos 

(Minesotos) 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms; 

2. 2006-12-13 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.2-81 patvirtinta „Trumpos ambulatorinės 

anoniminės psichoterapinės reabilitacijos (Minesotos) programos taikymo ADRS 
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http://www.vplc.lt/images/files/Opioidu%20antagonistai_metodika_final.pdf
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programa   

 

 

 

Dienos centre tvarka„. 

Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

Paslaugos teikimo eilės nėra, tačiau ji neteikiama vasaros mėnesiais.  

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtintuose „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartuose“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms;  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintose „Indikacijose 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“  

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

1. 2006-12-13 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.2-81 patvirtinta „Trumpos ambulatorinės 

anoniminės psichoterapinės reabilitacijos (Minesotos) programos taikymo ADRS 

Dienos centre tvarka„ 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2006-12-13 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.2-81 patvirtinta „Trumpos ambulatorinės 

anoniminės psichoterapinės reabilitacijos (Minesotos) programos taikymo ADRS 

Dienos centre tvarka„. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

1. 2006-12-13 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.2-81 patvirtinta „Trumpos ambulatorinės 

anoniminės psichoterapinės reabilitacijos (Minesotos) programos taikymo ADRS 

Dienos centre tvarka„ 

10. Alkoholinės 

abstinencijos 

stacionarinė 

detoksikacija 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms;  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintos „Indikacijos 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“  

D
id
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

   Eilės tvarkymas: 

- Sprendimą dėl stacionarinio abstinencijos gydymo poreikio priima VPLC 

Ambulatorinio skyriaus gydytojas. 

- Pacientui abstinencijos gydymui atvykus popietinėmis valandomis (guldymas 

vykdomas iki 14 val.) ir esant vidutinio sunkumo arba sunkiai alkoholinei 

abstinencijai, sprendžiama dėl poreikio nukreipti pacientą abstinencijos 

stacionariniam gydymui į kitą ASPĮ (pvz.: RVPL) arba skiriamas ambulatorinis 

medikamentinis gydymas VPLC, dėl guldymo paskiriant atvykti kitą darbo dieną. 

Dėl eilės tvarkymo reglamentavimo   

1. 2007-12-29 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-78 patvirtinta KSP 11 „II 
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priklausomybių psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“  

2. 2002-06-10 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.63 patvirtinta „Stacionarizavimo į VPLC 

skyrius abstinencijos gydymui tvarka“  

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

3.  2007-12-29 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-78 patvirtinta KSP 11 „II 

priklausomybių psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“. 

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

1. 2007-12-29 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-78 patvirtinta KSP 11 „II 

priklausomybių psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“ 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms;  

2. 2007-12-29 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-78 patvirtinta KSP 11 „II 

priklausomybių psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“; 

3. 2010-02-23 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-11 „Dėl stacionarinio alkoholinės 

abstinencijos gydymo protokolo tvirtinimo“. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

1. 2007-12-29 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-78 patvirtinta KSP 11 „II 

priklausomybių psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“ 

2. 2011-06-07 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-38 „Dėl organizacinių ir 

klinikinių kokybės rodiklių tvirtinimo“ 

3. 2010-02-23 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-11 „Dėl stacionarinio alkoholinės 

abstinencijos gydymo protokolo tvirtinimo“. 

 

 

 

 

 

11. Narkotikų ir kitų 

psichotropinių 

medžiagų sukeltos 

abstinencijos 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintos „Indikacijos 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“   
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stacionarinė 

detoksikacija 

Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

Paslaugos laukimo eilės 2015 metų pirmą pusmetį nebuvo  

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

3. 2005-05-25 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.24 patvirtintos KSP 09 „IV priklausomybių 

psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“. 

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

3. 2005-05-25 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.24 patvirtintos KSP 09 „IV priklausomybių 

psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“. 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms;  

2. 2005-05-25 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.24 patvirtintos KSP 09 „IV priklausomybių 

psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“;  

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

1. 2005-05-25 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.24 patvirtintos KSP 09 „IV priklausomybių 

psichiatrijos skyriaus darbo procedūra“; 

2. 2011-06-07 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-38 „Dėl organizacinių ir 

klinikinių kokybės rodiklių tvirtinimo“ 

12. Trumpa 

stacionarinė 

psichoterapinė 

reabilitacijos 

programa  

(Minesotos 

programa) 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintos „Indikacijos 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“   

3. 2014-12-08 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-114 patvirtinta KSP 10 „VPLC  I-o 

priklausomybių psichiatrijos skyriaus (Minesotos programos) darbo procedūra. 
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Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

     2015 metų pirmą pusmetį laukimo eilė atsigulti į skyrių buvo rašoma laikotarpiui nuo 2 

iki 3 mėnesių. 2015 metų birželio 9 dieną atlikus vidaus medicininį auditą, buvo nustatyta, 

kad nėra nustatytos aiškios eilės valdymo tvarkos, numatyti prevenciniai veiksmai – 

numatyta sudaryti skyriaus darbuotojams galimybę aktyviai patiems telefonu aiškintis ar 

planuoja atvykti laukimo eilėje ateinančiai savaitei užrašyti pacientai ir, sužinojus, kad 

neatvyks, aktyviai telefonu informuoti toliau eilėje užrašytus pacientus apie galimybę 

atvykti anksčiau.  
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     2015 metų rugsėjo pirmomis dienomis laukimo gydymui I-ame skyriuje eilė buvo – iki 3 

savaičių, pacientai, pilnai baigę abstinencijos gydymą II-ame, III-iame ir IV-ame VPLC 

skyriuose, guldomi pirmenybės tvarka.   

IŠVADA: Dėl egzistuojančios laukimo eilės, korupcijos pasireiškimo rizika yra, tačiau po 

visų medicininio audito pasiūlytų prevencinių priemonių įgyvendinimo laukimo eilė 

stebimai sumažėjo, numatyta aprašyti nusistovėjusią ir pasiteisinusią tvarką ir patvirtinti 

VPLC direktoriaus įsakymu. Didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta. 

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

3. 2014-12-08 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-114 patvirtinta KSP 10 „VPLC  I-

o priklausomybių psichiatrijos skyriaus (Minesotos programos) darbo procedūra“. 

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

1. 2014-12-08 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-114 patvirtinta KSP 10 „VPLC  I-

o priklausomybių psichiatrijos skyriaus (Minesotos programos) darbo procedūra“. 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms;  

2. 2014-12-08 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-114 patvirtinta KSP 10 „VPLC I-o 

priklausomybių psichiatrijos skyriaus (Minesotos programos) darbo procedūra. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

1. 2014-12-08 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-114 patvirtinta KSP 10 „VPLC I-o 

priklausomybių psichiatrijos skyriaus (Minesotos programos) darbo procedūra; 

2. 2011-06-07 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-38 „Dėl organizacinių ir 

klinikinių kokybės rodiklių tvirtinimo“ 

 

 

 

 

 

13. Vidutinės trukmės 

stacionarinė 

psichoterapinė 

reabilitacijos 

Indikacijos teikti 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2002-05-03 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.204 patvirtinti „Priklausomybės 

ligų gydymo ir reabilitacijos standartai“ priminio ir antrinio lygio paslaugoms;  

2. 2010-10-19 VPLC direktoriaus  įsakymu Nr.1.3-(1.2)-53 patvirtintos „Indikacijos 

konsultavimui ir gydymui VPLC skyriuose“ ; 
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programa 3. 2005-10-10 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.61 patvirtinta KSP 14 „Ankstyvos 

diagnostikos ir reabilitacijos skyriaus Reabilitacijos centro darbo procedūra“.  

Ar yra paslaugos laukimo 

eilė, jeigu taip, eilės  

valdymo reglamentavimas 

2015 metų pirmą pusmetį laukimo eilės iš esmės nebuvo, jos tvarkymas reglamentuotas 

2005-10-10 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.61 patvirtinta KSP 14 „Ankstyvos diagnostikos 

ir reabilitacijos skyriaus Reabilitacijos centro darbo procedūra“. 

Ar nustatytas VPLC 

darbuoto, teikiančio 

paslaugą funkcijos, 

pavaldumas ir 

atskaitingumas ? 

1. Konkretaus sveikatos priežiūros specialisto Pareigų instrukcijos; 

2. 2012-12-27 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-67 patvirtintuose VPLC sveikatos 

priežiūros specialistų pareiginiai nuostatai; 

3. 2005-10-10 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.61 patvirtintoje KSP 14 „Ankstyvos 

diagnostikos ir reabilitacijos skyriaus Reabilitacijos centro darbo procedūra“. 

Ar yra nustatytos 

pareigybės darbuotojų, 

atsakingų už paslaugos 

teikimą atskiruose jos 

etapuose ? 

1. 2005-10-10 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.61 patvirtinta KSP 14 „Ankstyvos 

diagnostikos ir reabilitacijos skyriaus Reabilitacijos centro darbo procedūra“. 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1. 2005-10-10 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.61 patvirtinta KSP 14 „Ankstyvos 

diagnostikos ir reabilitacijos skyriaus Reabilitacijos centro darbo procedūra“. 

Ar numatyti paslaugos 

rezultato / veiksmingumo 

įvertinimo kriterijai ? 

1. 2011-06-07 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-38 „Dėl organizacinių ir 

klinikinių kokybės rodiklių tvirtinimo“. 

14. Mokamos asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugos, 

teikiamos VPLC 

Indikacijos teikti mokamą 

sveikatos priežiūros 

paslaugą  

1. 2014-07-30 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-70 „Dėl mokamų paslaugų 

teikimo“; 

2. 2015-02-06 VPLC įsakymu Nr.1.3-(1.2)-08 patvirtintas „Mokamų paslaugų, teikiamų 

VPLC aprašas“. 

D
id

elės k
o
ru

p
cijo

s p
asireišk

im
o
 

tik
im

y
b
ės n

en
u
staty

ta 

Ar apibrėžta paslaugos 

sudėtis ? 

1.  2015-07-30 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-(1.2)-30 patvirtintame „Mokamų 

paslaugų, teikiamų VPLC apraše“. 

Paslaugos apmokėjimo 

tvarka  

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo dokumentavimas vykdomas 

naudojantis pinigų priėmimo kvitais, kurių įsigijimo ir naudojimo tvarka nustatyta 2008-

07-03 VPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-1.2-40 „Dėl pinigų priėmimo kvitų blankų 

naudojimo“;  

2. 2014-07-30 VPLC direktoriaus įsakymas Nr.1.3-(1.2)-70 „Dėl mokamų paslaugų 

teikimo“. 

IŠVADA: Korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje egzistuoja, tačiau esant 

nusistovėjusiai ir patvirtintai mokamų paslaugų apmokėjimo tvarkai, negalima tvirtinti, kad 
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korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didelė. VPLC yra numatytas mokamų paslaugų 

vidaus medicininis auditas, kurio tikslas įvertinti 2014 metais patvirtintą mokėjimo tvarką.    

 

 

 

Vilniaus priklausomybės ligų centro  

korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė        E.Pincevičiūtė 
 

 


