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Priemonės 
kodas 

Priemonės pavadinimas 
Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 
Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

Asignavi-
mai 

(tūkst. 
litų) 

 Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (01. 022) 

06-01-01 Teikti ambulatorines ir 
stacionarines asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas pacientams, 
sergantiems 
priklausomybės ligomis 

1. Teikti stacionarines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
pacientams, 
sergantiems 
priklausomybės 
ligomis 

1.1. Pacientų, gavusių alkoholinės 
abstinencijos gydymą ir išsirašiusių 
įvykdžius gydymo plane numatytas 
užduotis (proc.) − 80  
1.2. Pacientų, gavusių narkotikų 
abstinencijos gydymą ir išsirašiusių 
įvykdžius gydymo plane numatytas 
užduotis (proc.) − 30  
1.3. Pacientų, gydytų ADRS Reabilitacijos 
centre, kurie sėkmingai baigė numatytą 
reabilitacijos procesą  (proc.) − 45   
1.4.  Pacientų, sėkmingai baigusių 
psichoterapinio gydymo kursą (Minesotos 
programą) (proc.) − 90  
1.5. Stacionare gydytų pacientų skaičius 
(vnt.) – 1 300 
 

VPLC 
Stacionarinių 
skyrių vedėjai, 
vyriausiosios 
slaugytojos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I−IV ketv. 4813,1 

  2. Teikti ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 

2.1. Farmakoterapiją opioidiniais 
vaistiniais preparatais gaunančių pacientų, 
kurie gydomi rekomenduojama 

VPLC 
Ambulatorinio 
skyriaus,  

I−IV ketv.  
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pacientams, 
sergantiems 
priklausomybės 
ligomis 

palaikomąja medikamento doze ( > 60 mg 
metadono)  (proc.) −  50  
2.2. Farmakoterapiją opioidiniais 
vaistiniais preparatais gaunančių pacientų, 
kurie per paskutinius 12 mėnesių gavo 
farmakoterapiją 6 mėnesius ar ilgiau 
(proc.) − 60  
2.3. Pacientų, gaunančių farmakoterapiją 
opioidiniais vaistiniais preparatais 
(pacientų, kuriems priklausomybės liga 
nebuvo nustatyta anksčiau), kurie VPLC 
buvo patikrinti dėl ŽIV infekcijos 
(proc.) − 80  
2.4. Pacientų, gaunančių farmakoterapiją 
opioidiniais vaistiniais preparatais, kurie 
einamaisiais metais buvo patikrinti dėl 
tuberkuliozės (proc.) − 40  
2.5.  Pacientų, gaunančių farmakoterapiją 
opioidiniais vaistiniais preparatais 
(pacientų, kuriems priklausomybės liga 
nebuvo nustatyta anksčiau) kurie VPLC 
buvo patikrinti dėl hepatito C (proc.) − 80 
2.6. Ambulatoriškai gydytų pacientų 
skaičius  (vnt.) – 3 000  
  

Socialinės 
pagalbos ir 
prevencijos 
skyriaus, 
ankstyvosios 
diagnostikos ir 
reabilitacijos 
skyrių vedėjai, 
vyriausieji 
slaugytojai   

  3. Teikti mokamas 
paslaugas  

3.1. Paslaugų, teiktų asmenims, 
gydomiems VPLC neatskleidžiant asmens 
tapatybės, skaičius (vnt.) – 350 
3.2. Išduotų medicininių pažymų dėl 
vairavimo pažymėjimo, leidimo turėti 

VPLC 
Ambulatorinio 
skyriaus,  
Ankstyvosios 
diagnostikos ir 

I−IV ketv. 200,0* 
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ginklą ir kt., skaičius (vnt.) – 25 000 
3.3. Medicininių apžiūrų neblaivumui ar 
apsvaigimui nustatyti skaičius 
(vnt.) – 2 000 

Reabilitacijos 
skyrių vedėjai, 
vyriausieji 
slaugytojai, 
registratūros 
darbuotojai    

  4. Vykdyti ES 
struktūrinių fondų 
lėšomis finansuojamo 
projekto Nr. VP1-1.3-
SADM-01-K-02-003 
„Kvalifikuoti 
specialistai ir 
informuota 
visuomenė – saugios, 
sveikos bei 
tolerantiškos 
visuomenės garantas“ 
veiklas 

4.1. Kvalifikaciją kėlusių specialistų 
skaičius (vnt.) – 150 
4.2. Asmenų, žalingai vartojančių 
psichoaktyviąsias medžiagas ar turinčių 
nuo jų priklausomybę, ir jų artimųjų, 
dalyvavusių bent vienoje projekto 
veikloje, skaičius (vnt.) – 120 
4.3. Teigiamai įvertinusių renginiuose 
įgytas žinias asmenų skaičius (proc.) – 
80 
4.4. Renginių skaičius (vnt.) – 61 

VPLC projekto 
socialiniai 
darbuotojai 
 

I−IV ketv. 
 

28,6** 

Iš viso 5041,7 

Valstybės biudžeto lėšos 4813,1 

Pajamų įmokos 200,0* 

Kiti finansavimo šaltiniai 28,6** 

 
VPLC – Vilniaus priklausomybės ligų centras; 
*veiksmui įgyvendinti naudojamos pajamų įmokos; 
** veiksmui įgyvendinti naudojami kiti finansavimo šaltiniai. 

__________________________ 


