
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS 

 

CENTRO VEIKLOS METINĖ DARBO ATASKAITA UŽ 2015 METUS 
 

2015 m. vasario 11  d.  Nr. ____________________ 
 



2 

 

TURINYS 

 
SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI.................................................................................................................... 4 

1.  BENDRI DUOMENYS APIE VPLC TEIKIAMAS PASLAUGAS ...................................................................... 5 

1.1. VPLC TEIKIAMOS PASLAUGOS ....................................................................................................... 5 

1.2. DUOMENYS APIE VPLC DIRBANČIUOSIUS .......................................................................................... 6 

1.3. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS ........................................................................................... 7 

1.4. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI ........................................................... 11 

1.5. PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS .................................................................................. 12 

1.6. 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI .............................................................. 13 

2. PROFILAKTINĖS, DIAGNOSTINĖS, GYDOMOSIOS IR SOCIALINĖS VEIKLOS ANALIZĖ ................................ 17 

2.1. VPLC BENDRI RODIKLIAI ................................................................................................................... 17 

2.2. AMBULATORINĘ PAGALBĄ TEIKIANTYS SKYRIAI .............................................................................. 18 

2.2.1. Ambulatorinis skyrius ..................................................................................................................... 18 

2.2.2. ADRS Dienos centras ..................................................................................................................... 22 

2.2.3. Farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) ................................................ 24 

2.2.4. Socialinės pagalbos ir prevencijos skyrius .................................................................................... 27 

2.3 STACIONARINĘ PAGALBĄ TEIKIANTYS SKYRIAI ................................................................................. 29 

2.3.1. Bendra stacionarinių skyrių informacija ....................................................................................... 29 

2.3.2.  Mirtingumas, jo analizė ................................................................................................................. 29 

2.3.3. I priklausomybių psichiatrijos skyrius (Minesotos programa) ...................................................... 29 

2.3.4. II priklausomybių psichiatrijos skyrius .......................................................................................... 31 

2.3.5. III priklausomybių psichiatrijos skyrius ......................................................................................... 34 

2.3.6. IV priklausomybių psichiatrijos skyrius ......................................................................................... 36 

2.3.7. ADRS Reabilitacijos centras .......................................................................................................... 38 

3. FINANSINĖS - ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ ............................................................................................. 40 

3.1. VPLC PATALPŲ PANAUDOJIMAS ................................................................................................. 40 

3.2. REMONTAI, KITA ŪKINĖ VEIKLA ....................................................................................................... 40 

4. ORGANIZACINĖS VEIKLOS ANALIZĖ ..................................................................................................... 41 

4.1. VPLC DARBO KOKYBĖS RODIKLIŲ ANALIZĖ ................................................................................. 41 

4.2. POKYČIAI ETATŲ STRUKTŪROJE .................................................................................................. 41 

4.3. POKYČIAI ĮSTAIGOS STRUKTŪROJE. ............................................................................................. 41 



3 

 

4.4. PERSONALO KAITA ...................................................................................................................... 41 

4.5.  BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS ................................................................. 42 

4.5.1. Bendradarbiavimas su Vilniaus teritorine ligonių kasa ................................................................. 42 

4.5.2. Bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu ir Sveikatos apsaugos 

ministerija ................................................................................................................................................ 42 

4.5.3. Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto pataisos inspekcija .......................................................... 42 

4.5.4. Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto administracijos socialinių reikalų ir sveikatos       

departamento vaiko teisių apsaugos skyriumi. ......................................................................................... 43 

4.6. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS ................................................................................................................. 46 

4.7. VPLC NAUJŲ GYDYMO BEI DARBO METODŲ DIEGIMAS ............................................................. 51 

4.8. VPLC VIDAUS AUDITO VEIKLOS ANALIZĖ .......................................................................................... 52 

4.9. 2015 M. VPLC VEIKLĄ TIKRINUSIOS INSTITUCIJOS ........................................................................... 52 

4.10. SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO VEIKLA 2015 METAIS ................................................... 53 

5. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI ...................................................... 54 

 

 



4 

 

SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI 
 

 

VPLC – Vilniaus priklausomybės ligu centras 

ADRS – ankstyvos diagnostikos ir reabilitacijos centras 

DC – dienos centras 

RC – reabilitacijos centras 

SPPS – socialinės pagalbos ir prevencijos skyrius 

I PPS – I priklausomybių psichiatrijos skyrius 

II PPS – II priklausomybių psichiatrijos skyrius 

III PPS - III priklausomybių psichiatrijos skyrius 

IV PPS – IV priklausomybių psichiatrijos skyrius 
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1.  BENDRI DUOMENYS APIE VPLC TEIKIAMAS PASLAUGAS 
 

1.1. VPLC TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

1. Ambulatorinė pagalba 

1.1. Asmenų, priklausomų nuo alkoholio, konsultavimas, gydymas, stebėjimas: 

a) abstinencijos gydymas; 

b) palaikomasis medikamentinis gydymas (disulfiramu, naltreksonu); 

c) nemedikamentinis gydymas (ambulatorinė Minesotos programa)    

1.2.  Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, konsultavimas, gydymas ir 

stebėjimas: 

a) abstinencijos gydymas; 

b) gydymas medikamentais (metadonu, buprenorfinu/naloksonu, naltreksonu - 

farmakoterapija); 

c) psichologinė pagalba 

d) socialinė pagalba  

1.3.   Asmenų, priklausomų nuo lošimo nemedikamentinis gydymas (ambulatorinė Minesotos 

programa). 

1.4.  Jaunuolių ir moksleivių anoniminis testavimas greito narkotikų nustatymo testais. Gydytojo 

psichiatro konsultacijos.  

1.5.   Profilaktinės apžiūros dėl darbo, įsigyjant vairuotojo pažymėjimą, dėl karinės tarnybos, 

įsigyjant ginklą ir pagal gydytojo paskyrimus testavimas greito narkotikų nustatymo  

išplėstiniais testais. 

1.6.  Į VPLC besikreipiančių priklausomų asmenų šeimos narių ir artimųjų konsultavimas (gydytojo 

psichiatro konsultacijos, socialinio darbuotojo konsultacijos, individualūs ir grupiniai 

psichologo užsiėmimai, nukreipimas į savipagalbos grupes). 

1.7.   Alkoholinio ir narkotinio apsvaigimo nustatymas. 

1.8.   Konsultacijos gydymas besikreipiantiems neatskleidžiant asmens tapatybės. 

1.9. Vadovaujantis Narkologinės priežiūros įstatymo reikalavimais, rengiami ir išsiunčiami 

atsakymai teisėsaugos organams (užklausimai) 

 

2.    Stacionarinė pagalba 

2.1. Stacionarinis asmenų, priklausomų nuo alkoholio, abstinencijos būklės gydymas, motyvacijos 

susilaikymui nuo alkoholio formavimas (psichiatro konsultacijos, psichologo, socialinio 

darbuotojo individualios ir grupinės konsultacijos). 

2.2. Asmenų, priklausomų nuo narkotinių medžiagų, abstinencijos būklės gydymas ir motyvacijos 

susilaikymui nuo psichiką veikiančių medžiagų formavimas (psichiatro konsultacijos, 

psichologo, socialinio darbuotojo individualios ir grupinės konsultacijos). 

2.3. Asmenų, gydomų stacionaro skyriuose dėl alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

sukeltos abstinencijos, artimųjų konsultavimas (psichologo ir socialinio darbuotojo 

konsultacijos).  

2.4. Nemedikamentinis gydymas (Minesotos programa) – asmenims, priklausomiems nuo 

alkoholio, narkotinių medžiagų ir lošimo (28 dienos), šeimos konsultavimas. 

2.5. Asmenų, priklausomų nuo narkotinių medžiagų medicininė, socialinė ir psichologinė 

reabilitacija (3-8 mėn.), šeimos konsultavimas. 

2.6. Pagal reikalą – terapeuto, neurologo, chirurgo konsultacijos bei laboratoriniai tyrimai (bendras 

kraujo, bendras šlapimo, tyrimai dėl ŽIV, HCV, HBV) stacionaro skyriuose gydomiems 

pacientams. 
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3.     Profilaktika 

3.1. Socialinio darbuotojo anoniminės konsultacijos – informacija apie prieinamas paslaugas 

sergantiems priklausomybės ligomis ir jų artimiesiems. 

3.2.   ŽIV, hepatitų B ir C bei kitų infekcinių ligų, narkotikų perdozavimo ir švirkštimo 

komplikacijų prevencija tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų mobilioje sveikatos klinikoje: 

a)  švirkštų ir adatų keitimas bei senų švirkštimosi priemonių surinkimas ir utilizavimas; 

b)  testavimas naudojant atrankinius greituosius ŽIV testus; 

c)  anoniminės socialinio darbuotojo ir psichikos sveikatos slaugytojos konsultacijos 

aktyviems švirkščiamų narkotikų vartotojams (teikiant informaciją apie: infekcines ligas, 

sveikatos higieną, socialines ir medicinines paslaugas. Taip pat nukreipiama (esant 

galimybei ir tarpininkaujama) į sveikatos priežiūros įstaigas ir socialines tarnybas). 

3.3.  Užsiėmimai rizikos grupės vaikams pagal “Al-Ateen”, „Socialinių įgūdžių lavinimo“ ir 

“Lino” programas. 

3.4.  Informacija ir konsultavimas telefonu bei elektroniniu paštu, interneto svetainėje. 

3.5.  Informacijos teikimas visuomenei per interneto svetainę www.vplc.lt .  

 

4. Dienos stacionaro paslaugos 

4.1.  Kompleksinis būklės įvertinimas (naudojant priklausomybės sunkumo indekso klausimyną 

angl. The Addiction Severity Index (ASIS)  

4.2.   Psichiatro konsultacija ir grupiniai užsiėmimai 

4.3.  Psichologo konsultacija ir grupiniai užsiėmimai 

4.4.   Socialinio darbuotojo konsultacija ir grupiniai užsiėmimai 

4.5.  Priklausomybės nuo opioidų gydymas buprenorfinu/naloksonu,  naltrexonu (2-4 sav.) (pagal 

indikacijas) 

4.6.   Neurologo konsultacija (pagal indikacijas) 

 

1.2. DUOMENYS APIE VPLC DIRBANČIUOSIUS 

 

Pareigybės Patvirtinta 

etatų 

Užimta etatų Fizinių asmenų 

skaičius 

Direktorius 1.00 1.00 1 

Direktoriaus pavaduotojas gydymo 

reikalams  

1.00 1.00 1 

Gydytojų 24.25 22.75 15 

Psichologai 10.75 10.50 12 

Pedagogas 0.50 0.50 1 

Slaugos ir jiems prilyginto personalo 55.25 54.50 38 

Pagalbinio personalo 29.50 29.50 24 

Socialiniai darbuotojai 27.00 26.75 21 

Kito personalo 36.00 35.25 26 

IŠ VISO: 185.25 181.75 140 

 

2015 m. gruodžio 31 d. taip pat dirbo darbuotojai, neužimantys VPLC etatų: 

- 6 gydytojai rezidentai; 

- 1 bendrosios praktikos slaugytojas projekte „Prevencija ir gydymas“. 

 

2015 m. darbuotojų, turinčių mokslinius laipsnius ir mokslo vardus, buvo – 2. 

 

 

http://www.vplc.lt/
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1.3. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 Vilniaus priklausomybės ligų centras 2015 m. vadovaudamasis strateginio planavimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 

vykdė šias veiklas: teikė ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

pacientams, sergantiems priklausomybės ligomis (priemonės kodas 06-01-01). 

VPLC 2015 metais atlikti svarbiausi darbai ir pasiekti rezultatai ir veiklos efektyvumo 

pokyčiai:  

1. Teikė stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems 

priklausomybės ligomis. Iš viso 2015 m. VPLC stacionariniuose skyriuose gydėsi 1526 

pacientas (245 pacientais daugiau nei 2014 m.)  

2. Teikė ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems 

priklausomybės ligomis. Iš viso 2015 m. VPLC ambulatoriniuose skyriuose buvo gydyta 4450 

pacientai (496 pacientais daugiau nei 2014 m.). 

3.  Teikė mokamas paslaugas, padedančias užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų spektrą (pvz. 

paslaugas neatskleidžiant asmens tapatybės, medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui 

nustatyti, medicininių pažymų dėl vairavimo pažymėjimo, leidimo turėti ginklą ir kt. 

išdavimas). Iš viso 2015 m. VPLC gydėsi neatskleidžiant asmens tapatybės 756 asmenys. 

Išduota 28381 medicininė pažyma dėl vairavimo pažymėjimo, leidimo turėti ginklą ir kt. 

Atlikta 2293 medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti. 

4.  Teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal kitų institucijų nukreipimus, koordinuojant 

paslaugas pagal pasirašytas sutartis/memorandumus:  

a)  tęstines ambulatorinės (esant reikalui ir stacionarinės) asmens sveikatos priežiūros ir 

atvejo vadybos paslaugas asmenims, siųstiems Vilniaus apygardos Probacijos tarnybos 

(pagal 1997 m. sutartį). 2015 m. VPLC lankėsi 132 asmenys teismo įpareigoti gydytis 

priklausomybės ligas (17 asmenų daugiau nei 2014 m.) ir 27 Vilniaus miesto ir rajono 

pataisos inspekcijos įskaitoje esantys, tačiau teismo neįpareigoti gydytis asmenys (5 

asmenimis daugiau nei 2014 metais). 

b)  ambulatorinės (esant reikalui ir stacionarinės) asmens sveikatos priežiūros ir atvejo 

vadybos paslaugos asmenims, siųstiems Vilniaus m. Administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus (VTAS) (pagal 2011 m. Vilniaus m. administracijos Socialinės ir 

sveikatos apsaugos departamento patvirtintą bendradarbiavimo tarp VPLC ir VTAS 

memorandumą). Iš viso per 2015 metus bendradarbiauta su VTAS dėl 121 asmens (23 

asmenimis mažiau nei 2014 m.). Per 2015 metus į Vilniaus priklausomybių ligų centrą 

nukreipta 67 naujų asmenų, įpareigotų kreiptis dėl priklausomybių ir/arba žalingo 

alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo (48 asmenimis mažiau nei 2014 m.). 

5.  Teikė Žemo slenksčio paslaugos vadovaujantis 2012 rugpjūčio 23 d.  įsakymu Nr. V-793 „Dėl 

LR SAM 2006 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Per 2015 m. 

VPLC mobilioje klinikoje apsilankė 1692 klientai (355 klientais mažiau nei 2014 metais). 

VPLC vykdo testavimą greitaisiais ŽIV testais bendradarbiaujant su NVO „Demetra“ 

patalpose Kauno g. 6, Vilnius  (pagal 2012 01 02 d. sutartį su NVO „Demetra“). Per 2015 m. 

buvo atlikti 4458 greito nustatymo ŽIV testai (559 testais daugiau nei 2014 m.). 

6. 2013 – 2015 m. Vilniaus priklausomybės ligu centras įgyvendino projektą „Kvalifikuoti 

specialistai ir informuota visuomenė – saugios, sveikos bei tolerantiškos visuomenės 

garantas“. Projektas užbaigtas konferencija „Priklausomybių gydymo aktualijos: paslaugų 

spektro įvairovė, paslaugų tęstinumas ir koordinavimas, komandinis darbas, specialistų ir 

įstaigų bendradarbiavimas“. Konferencijoje dalyvavo apie 150 asmenų. Projekto tikslas – 

specialistų, dirbančių ir/ar susiduriančių tiesioginėje ar netiesioginėje veikloje su 

psichoaktyvių medžiagų vartotojais, tobulinimas, siekiant teikiamų paslaugų kokybės 

gerinimo bei pagalbos prieinamumo gerinimas asmenims, priklausantiems nuo psichoaktyvių 
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medžiagų. Taip pat visuomenės informavimas skatinant visuomenės pilietiškumą, 

informuojant apie priklausomybės ligas prevenciniais tikslais bei mažinant stigmą sergančiųjų 

atžvilgių. Šie veiksniai prisidėsiantys prie užimtumo gerinimo, diskriminacijos ir socialinės 

atskirties mažinimo. Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti šie uždaviniai: 

a)  tarpinstitucinio bendradarbiavimo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje 

skatinimas:  

 10 sav. įvyko 10 apskrito stalo renginių, kuriuose dalyvavo 103 asmenys. Jų metu 

buvo aptariamos esamos problemos konkrečioje savivaldybėje, diskutuojama apie 

galimus sprendimų būdus, aptariami prevencijos plėtojimo klausimai, plėtojami 

bendradarbiaujantys ryšiai 

 2015-06-04 organizuota baigiamoji konferencija, kurios tema „Priklausomybės ligų 

gydymo aktualijos“   

b)  visuomenės švietimo ir informavimo organizavimas: 

 Vilniaus priklausomybės ligų centro Mobili sveikatos klinikos vyko į penkias 

savivaldybės, kuriose klinikos specialistai siūlė visiems norintiems atlikti greito 

nustatymo ŽIV testus, informavimo ir konsultavo priklausomybių gydymo 

klausimais.  

 10 savivaldybių įvyko 10 prevencinių renginių mokyklose. Neformaliu būdu buvo 

pateikta informacija apie psichoaktyvių medžiagų poveikį ir vartojimo pasekmes. 

Suteikta informacija apie užkrečiamąsias ligas. Vykdoma žalingų įpročių prevencija ir 

skatinama sveika gyvensena mokykloje ir vietos bendruomenėje. Užsiėmimus 

moksleiviams vedė ne tik Vilniaus priklausomybės ligų centro specialistai, bet ir 

jaunimo tarpe populiarios repo grupės G&G Sindikatas narys Svaras (Gabrielius 

Liaudanskas) bei Pilietinių iniciatyvų centro direktorius Girvydas Duoblys.   

 10 savivaldybių įvyko 10 renginių, skirtų asmenų, susiduriančių su priklausomybe nuo 

psichoaktyvių medžiagų, šeimų bei artimųjų konsultavimui, dalyvavo 100 asmenų. 

Buvo renkamos grupės, kurias sudarė psichoaktyvias medžiagas vartojančių asmenų 

šeimos nariai ir artimieji. Buvo suteikiamos žinios apie priklausomybės ligas, 

sklandesnio sveikimo užtikrinimą, bendravimo būdus su sergančiais šeimos nariais  

 10 savivaldybių įvyko 50 renginių (savigalbos grupės), dalyvavo 144 asmenys. 

Saugioje aplinkoje buvo dalinamasi savo patirtimi, problemomis, teikiamas emocinis 

palaikymas, sveikimo patarimai. 

 rizikos grupės vaikų socialinių įgūdžių lavinimas – įvyko 5 renginiai. 7-12 m. amžiaus 

vaikai iš šeimų, kuriuose piktnaudžiaujama psichoaktyviomis medžiagomis, dalyvavo 

grupinėse užsiėmimuose, buvo vykdomos konsultacijos, motyvaciniai pokalbiai, 

laisvalaikio planavimas.  

c)  mokymų organizavimas ir vedimas specialistų komandoms: 

 14 savivaldybių įvyko Mokymai savigalbos grupių vedimo tema. Pravesta 14 renginių, 

dalyvavo 312 asmenų. Dalyviai buvo supažindinami su savigalbos principu, 

užsiėmimai teorinio ir praktinio pobūdžio. Veikla prisidėjo prie specialistų 

kvalifikacijos kėlimo, buvo išduoti sertifikatai. Didelis susidomėjimas, panašių 

mokymų poreikis, aktuali informacija, užmegzti bendradarbiaujantys ryšiai  

 13 savivaldybių įvyko 13 renginių (5 užsiėmimų supervizijų ciklas), dalyvavo 103 

asmenys. Buvo siekiama spręsti darbo organizavimo klausimus, mokomasi spręsti 

darbinius konfliktus, įgalinti komandą dirbti geriau. Veikla prisidėjo prie specialistų 

profesinės veiklos tobulinimo.  

7.  Įgyvendinta Priklausomybės ligų programa 2015 m. (patvirtinta LR SAM 2008 12 31 d. 

įsakymu Nr. 1288 „Dėl priklausomybės ligų programos 2009-2012 m. patvirtinimo“). Sutartis 

su Vilniaus TLK pasirašyta 2015 m. balandžio mėn. Programos įgyvendinimo metu: 
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a)  gydymo opioidiniais vaistais paslaugos teiktos ASPĮ (apmokėti medikamentai: vaistai, 

testai ir kt.) VPLC ir 10 psichikos sveikatos centrų:  6 Vilniaus m. PSC; Vilniaus raj. 

PSC; Alytaus m. PSC; Druskininkų PSC; Švenčionių PSC; 

b)  2015 m. VPLC farmakoterapijoje metadonu gydyta 339 asmenys (3 asmenimis mažiau 

nei 2014 m.).  

8.  2015 m.  buvo suteikta 132 pacientams (apsilankymų 1875) Dienos stacionaro paslaugos 

(apmokamos iš PSDF), kurios teikimo adresu Savanorių 74.  

9.  2015 m. spalio 20 d. VPLC direktoriaus įsakymu Nr. 1.3-(1.2)-65 buvo parengta nauja 

organizacinė valdymo struktūra. Pagal naują struktūrą darbas bus organizuojamas nuo 2016 

m. sausio 1d. VPLC struktūrą nuspręsta keisti dėl šių priežasčių: 

a) VPLC siekia geriau pasiruošti įgyvendinti 2014 m. liepos 16 d. LR SAM įsakymu 

patvirtintą Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano 

priklausomybės ligų apraše numatytas priemones, gerinančias paslaugų prieinamumą 

vaikams, suaugusiems, taip pat socialinės rizikos šeimoms. VPLC yra Priklausomybių 

apraše numatytas priemonių atsakingu vykdytoju. 

b) siekiant įgyvendinti 2015 m. birželio 30 d. Nr. V-813 įsakymą „Dėl psichosocialinės 

reabilitacijos paslaugų psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“  VPLC nuo 2016 m. sausio 1 d. pradės teikti ambulatorines 

(trumpalaikes) ir stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas.  

c) VPLC atsižvelgdama į esamą šiuo metu paslaugų spektrą Lietuvoje, planuoja teikti 

daugiau sveikatos ir socialinės integracijos paslaugų vaikams ir jaunimui.  

10.  VPLC vykdydamas 2014 m. liepos 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą Nr. V-815 

„Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. Veiksmų plano patvirtinimo“ 

ir vadovaudamasis jo 2 priede pateiktu „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos prieinamumo 

didinimo krypties aprašu“ atliko šias veiklas: 

a) 2015-11-23 Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė preliminarų projektinį pasiūlymą, 

„Dėl Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir 

prieinamumo gerinimo“, atitinkantį 2014-2020 m. Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos Valstybinės projektų planavimo tvarkos aprašą. Kartu teiktas 

investicinis projektas „Vilniaus priklausomybės ligų centro infrastruktūros 

optimizavimas ir pritaikymas priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo 

paslaugų teikimui“, atliktas valstybės projektų alternatyvų vertinimas. 

b) BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centras atliko pastatų Gerosios Vilties 3 ir Šlaito 14 

energetinį auditą, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) išsamųjį energijos vartojimo 

auditą, parengė pastatų atnaujinimo (modernizavimo) investicinį projektą, bei pastatų 

rekonstravimo investicinį projektą.  

c) BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centras, vadovaudamasis 2015-10-20 Sveikatos 

apsaugos ministerijos raštu Nr.(1.1.20-421) 10-9213 ir siekdamas plėsti teikiamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų įvairovę, kokybę, taip pat pagerinti paslaugų prieinamumą 

vaikams ir jaunimui, pasirengė nuo 2016 m. sausio 4 d. reorganizuoti BĮ Vilniaus 

priklausomybės ligų centro struktūrą, įsteigti stacionarinės ir ambulatorinės 

psichosocialinės reabilitacijos poskyrius bei vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrių. 

11.  Nuo 2015 m. spalio 1 d., patvirtinus Europos Sąjungos vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir 

maisto agentūrai Europos Sąjungos bendrų veiksmų projektą „ŽIV ir susijusių infekcijų 

prevencija ir žalos mažinimas“ (HA-REACT) projektą, gavo avansinį finansavimą ir pradėjo 

vykdyti projekte numatytas veiklas. Projekte dalyvauja 19 institucijų iš 23 Europos valstybių. 
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Projektas numatytas 2015-2017 m. Vilniaus priklausomybės ligų centras dalyvauja 3-juose 

darbo paketuose. Numatyta VPLC projekto vertė 229 449,94 EUR. Viso projekto vertė 3.7 

mln. EUR. 
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1.4. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

 

VPLC 2015 m. Programos įgyvendinimo rezultatai 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

Metinis planas įvykdyta įvykdymo procentas 

 

6 tikslas – Lietuvos gyventojų sergamumo ir 

mirtingumo nuo priklausomybės ligų mažinimas, 

teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros 

paslaugas 

   

R-01.022-06-09 Vilniaus PLC pirmą kartą einamaisiais metais 

ambulatoriškai gydytų pacientų ir ambulatoriškai 

gydytų ligonių skaičiaus santykis (proc.) 

36 66 183 

R-01.022-06-10 Vilniaus PLC pirmą kartą einamaisiais metais 

stacionare gydytų pacientų ir stacionare gydytų 

ligonių skaičiaus santykis (proc.) 

76 86 113 

 6 tikslo 1 uždavinys – Teikti prieinamas ir 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas 

asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis 

   

P-01.022-06-01-

09 

Vilniaus PLC ambulatoriškai gydytų pacientų 

skaičius (vnt.) 

3300 4450 135 

P-01.022-06-01-

10 

Vilniaus PLC stacionare gydytų pacientų skaičius 

(vnt.) 

1450 1526 105 
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VPLC 2015 metų vertinimo kriterijų rezultatų planai buvo viršyti dėl šių priežasčių: 
  

1. 2015 m. Vilniaus priklausomybės ligų centras (toliau -  VPLC) įgyvendino ES struktūrinių 

fondų lėšomis finansuojamą projektą kurio metu VPLC specialistai konsultavo ir vedė 

mokymus bei suteikdavo informaciją apie VPLC veiklą Vilniuje ir  kituose Lietuvos 

regionuose. Informacijos apie VPLC veiklą sklaidos dėka, įvairių sričių specialistai, asmenys 

priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų ir jų artimieji daugiau sužinojo apie VPLC veiklą ir 

aktyviau kreipėsi pagalbos. 

2. VPLC aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus m. probacijos tarnyba ir Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi. Bendradarbiavimo dėka 

kreipiasi daugiau asmenų, kurie nori gauti pagalbą VPLC. 

 

1.5. PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 
Asignavimas Patvirtinti 

(patikslinti) 

asignavimai, 

tūkst. eurų 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. eurų 

Asignavimų 

panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 

 

1648,5 1586,4 96 proc. 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas    

iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

1468,8 1468,8 100 proc. 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

   

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 

 

136,2 93,7 69 proc. 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 

parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai 

gautos lėšos) 

43,5 23,9 55 proc. 

  

Asignavimų panaudojimo procentų paaiškinimas: 
 

1.  Tikslinės paskirties lėšų ir pajamų įmokos. Buvo surinkta mažiau lėšų todėl, kad VPLC 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 d. įsakymu Nr. V-

749 “Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 

357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo. 

Vadovaujantis šiuo įsakymu, mokamas paslaugas teikiamos tik tiems asmenims, kurie 

kreipiasi norėdami gydytis neatskleidžiant asmens tapatybės ir/ar kreipiasi nepraėjus pusei 

metų po paskutinio stacionarinio gydymo.  

2.  Kitų šaltinių (Europos Sąjungos finansinė parama) 2014 metais buvo panaudota mažiau nei 

planuota dėl to, kad projekto VP1-1.3-SADM-01-K-02-003 „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė – saugios bei tolerantiškos visuomenės garantas“ veiklų vykdymo 

metu buvo pasiūlyti perkamų paslaugų įkainiai mažesni nei planuoti. Veiklos buvo įvykdytos 

viso 100 proc.     
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1.6. 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos 

veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

2015 m. rezultatai 
Įvykdymo 

procentas 

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programa (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. Stacionare gydytų pacientų 

skaičius (vnt.) – 1 450 

 

1.2. Lovadienių skaičius (vnt.) - 

26000 

 

1.3. Vidutinė ligonio gydymo 

stacionare trukmė (dienos) - 14 

 

1.4. Pacientų, gavusių alkoholinės 

abstinencijos gydymą ir 

išsirašiusių įvykdžius gydymo 

plane numatytas užduotis (proc.) - 

70. 

 

1.5. Pacientų, gavusių narkotikų 

abstinencijos gydymą ir 

išsirašiusių įvykdžius gydymo 

plane numatytas užduotis (proc.)- 

30. 

 

1.6. Pacientų, gydytų 

Ankstyvosios diagnostikos ir 

reabilitacijos skyriaus 

reabilitacijos centre, kurie 

sėkmingai baigė numatytą 

1.1. Stacionare gydytų pacientų 

skaičius (vnt.) – 1526 

 

1.2. Lovadienių skaičius (vnt.) - 

23749 

 

1.3. Vidutinė ligonio gydymo 

stacionare trukmė (dienos) - 22 

 

1.4. Pacientų, gavusių alkoholinės 

abstinencijos gydymą ir 

išsirašiusių įvykdžius gydymo 

plane numatytas užduotis (proc.) - 

92. 

 

1.5. Pacientų, gavusių narkotikų 

abstinencijos gydymą ir 

išsirašiusių įvykdžius gydymo 

plane numatytas užduotis (proc.)-

55. 

 

1.6. Pacientų, gydytų 

Ankstyvosios diagnostikos ir 

reabilitacijos skyriaus 

reabilitacijos centre, kurie 

sėkmingai baigė numatytą 

105 proc. 

 

 

91 proc. 

 

 

157 proc. 

 

 

131 proc. 

 

 

 

 

 

183 proc. 

 

 

 

 

 

127 proc. 
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reabilitacijos procesą (proc.)  -  

45   

 

1.7. Pacientų, sėkmingai baigusių 

psichoterapinio gydymo kursą 

(Minesotos programą) (proc.) - 70  

reabilitacijos procesą (proc.)  -  

57   

 

1.7. Pacientų, sėkmingai baigusių 

psichoterapinio gydymo kursą 

(Minesotos programą) (proc.) - 78 

 

 

 

111 proc. 

  2. Teikti 

ambulatorines 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

pacientams, 

sergantiems 

priklausomybės 

ligomis 

2.1.  Ambulatoriškai gydytų 

pacientų skaičius  (vnt.) – 3300 

 

2.2 Farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais gaunančių 

pacientų, kurie gydomi 

rekomenduojama palaikomąja 

medikamento doze ( 60 mg. 

metadono) (proc.)  – 50  

 

2.3. Farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais gaunančių 

pacientų, kurie per paskutinius 12 

mėnesių gavo farmakoterapiją 6 

mėnesius ar ilgiau (proc.) – 60  

 

2.4. Pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais (pacientų, 

kuriems šis susirgimas nebuvo 

nustatytas anksčiau), kurie VPLC 

buvo patikrinti dėl ŽIV infekcijos 

(proc.) – 80 

 

2.5. Pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais, kurie metų 

2.1.  Ambulatoriškai gydytų 

pacientų skaičius  (vnt.) – 4450 

 

2.2 Farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais gaunančių 

pacientų, kurie gydomi 

rekomenduojama palaikomąja 

medikamento doze ( 60 mg. 

metadono) (proc.)  – 55  

 

2.3. Farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais gaunančių 

pacientų, kurie per paskutinius 6 

mėnesių gavo farmakoterapiją 6 

mėnesius (proc.) – 76 

 

2.4. Pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais (pacientų, 

kuriems šis susirgimas nebuvo 

nustatytas anksčiau), kurie VPLC 

buvo patikrinti dėl ŽIV infekcijos 

(proc.) – 82  

 

2.5 Pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais, kurie metų 

135 proc. 

 

 

110 proc. 

 

 

 

 

 

 

127 proc. 

 

 

 

 

 

103 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

170 proc. 
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eigoje buvo patikrinti dėl 

tuberkuliozės (proc.) – 40 

 

2.6. Pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais (pacientų, 

kuriems priklausomybės liga 

nebuvo nustatyta anksčiau) kurie 

VPLC buvo patikrinti dėl hepatito 

C (proc.) –80 

 

eigoje buvo patikrinti dėl 

tuberkuliozės (proc.) – 68 

 

2.6. Pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais (pacientų, 

kuriems priklausomybės liga 

nebuvo nustatyta anksčiau) kurie 

VPLC buvo patikrinti dėl hepatito 

C (proc.) – 100 

 

 

 

125 proc. 

  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 ginklą ir kt. 

skaičius (vnt.) – 25 000 

 

3.3. Medicininių apžiūrų 

neblaivumui ar apsvaigimui 

nustatyti skaičius (vnt.) – 2 000 

3.1. Paslaugų, teiktų asmenims, 

gydomiems VPLC neatskleidžiant 

asmens tapatybės, skaičius (vnt.) 

– 756 

 

3.2. Išduotų medicininių pažymų 

dėl vairavimo pažymėjimo, 

leidimo turėti ginklą ir kt. 

skaičius (vnt.) – 28 381 

 

3.3. Medicininių apžiūrų 

neblaivumui ar apsvaigimui 

nustatyti skaičius (vnt.) – 2 293 

216 proc. 

 

 

 

 

114 proc. 

 

 

 

 

115 proc. 

  4. Vykdyti ES 

struktūrinių 

fondų lėšomis 

finansuojamo 

projekto Nr. 

VP1-1.3-

SADM-01-K-

02-003 

„Kvalifikuoti 

4.1. Kvalifikaciją kėlusių 

specialistų skaičius (vnt.) – 120 

 

4.2. Asmenų, žalingai vartojančių 

psichoaktyviąsias medžiagas ar 

turinčių nuo jų priklausomybę, ir 

jų artimųjų, dalyvavusių bent 

vienoje projekto veikloje, skaičius 

(vnt.) – 100 

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 

125 proc. 

 

 

 

120 proc. 
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specialistai ir 

informuota 

visuomenė – 

saugios, sveikos 

bei tolerantiškos 

visuomenės 

garantas“ veiklas 

 

4.3. Teigiamai įvertinusių 

renginiuose įgytas žinias asmenų 

skaičius (proc.) – 80 

 

4.4. Renginių skaičius (vnt.) – 50 

 

4.3. Teigiamai įvertinusių 

renginiuose įgytas žinias asmenų 

skaičius (proc.) – 100 

 

4.4. Renginių skaičius (vnt.) – 61 

 

125 proc. 

 

 

 

122 proc.  



2. PROFILAKTINĖS, DIAGNOSTINĖS, GYDOMOSIOS IR SOCIALINĖS 

VEIKLOS ANALIZĖ 
 

2.1. VPLC BENDRI RODIKLIAI 
 

Nedarbingumas, jo analizė: 

Nedarbingumo pažymėjimas buvo išduodamas pacientams, atvykusiems stacionariniam gydymui 

dėl priklausomybės pirmą kartą metuose savo noru ir sėkmingai baigusiems gydymą: 
 

Skyrius, išdavęs nedarbingumo 

pažymėjimus 

Išduotų nedarbingumo pažymėjimų skaičius 

I priklausomybių psichiatrijos skyrius 37 

II priklausomybių psichiatrijos skyrius 200 

III priklausomybių psichiatrijos skyrius 16 

IV priklausomybių psichiatrijos skyrius 6 

VISO 259 
 

VPLC bendra apsilankymų analizė: 

IŠ VISO APSILANKYMŲ VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRE: 

ambulatorinis skyrius, ADRC, apžiūros kabinetas  (1+2+3) 
34770 

IŠ VISO APSILANKYMŲ AMBULAT. SK. IR ADRC 

(1+2) 

F10 8854 

32504 F11-19 23452 

F63 198 

1.Iš viso apsilankymų Ambulatoriniame skyriuje 

F10 5643 

25329 F11-19 19584 

F63 102 

 Apsilankymai pas gydytojus  

F10 4093 

10285 F11-19 6148 

F63 44 

 Apsilankymai pas socialinius darbuotojus 

F10 1222 

13700 F11-19 12444 

F63 34 

Apsilankymai pas psichologus 

F10 328 

1344 
F11-19 992 

F63 24 

F11-19   

2.  Iš viso apsilankymų ADRC 

F10 3211 

7175 F11-19 3868 

F63 96 

Apsilankymai pas gydytojus  

F10 2004 

2921 F11-19 854 

F63 63 

 Apsilankymai pas socialinius darbuotojus 

F10 336 

1678 F11-19 1334 

F63 8 

Apsilankymai pas psichologus 
F10 871 

2576 
F11-19 1680 
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F63 25 

3. Apsvaigimo med. apžiūros kabinete     2 293 

 

Stacionarinių skyrių lovadieniai: 

 

 Iš viso lovadienių     23749 

1 Priklausomybių psichiatrijos skyrius     7948 

2 Priklausomybių psichiatrijos skyrius     6844 

3 Priklausomybių psichiatrijos skyrius     3041 

4 Priklausomybių psichiatrijos skyrius     1915 

Ankstyvos diagnostikos ir reabilitacijos skyrius. Reabilitacijos centras 4001 
 

Įstaigos lovų rodikliai – priedas Nr. 1. 
 

Laukiančių planinės pagalbos pacientų skaičius: 
 

Laukiančių planinės pagalbos pacientų skaičius (2015 m. gruodžio 31 dienai) 

I priklausomybių psichiatrijos skyriuje: 

- pacientų, priklausomų nuo alkoholio:  -  20 

- pacientų, priklausomų nuo narkotikų:  -  7    

- priklausomi nuo azartinių lošimų:  -  0   

 

2.2. AMBULATORINĘ PAGALBĄ TEIKIANTYS SKYRIAI 
 

2.2.1. Ambulatorinis skyrius 
 

Ambulatoriniame skyriuje tvarkoma priežiūros grupė: 
 

Metai Įskaitos priežiūros 

grupėje esančių 

pacientų skaičius 

Įtrauktų į įskaitos priežiūros 

grupę skaičius 

Išbrauktų iš įskaitos 

priežiūros grupės skaičius 

Pirmą kartą Viso 

2015 m. 10520 815 847 1681 

2014 m. 11354 896 946 205 
 

Lyginant su 2014 m. įskaitos grupėje esančių pacientų skaičius 2015 metais sumažėjo 834  

pacientu (arba 7,3%).  

 Per 2015 m. į priežiūros grupę įtraukta 99 pacientais mažiau (arba 10,5 %) nei 2014 metais. Iš 

jų mažiau 81  (arba 9,9 %) pirminių pacientų. 

 

Priklausomi nuo psichiką veikiančių medžiagų pacientai, per  2015 m. įtraukti į duomenų apskaitą, 

kurie lankėsi pirmą kartą ambulatoriniame skyriuje: 

 
Psichiką 

veikianti 

medžiaga 

Metai 

2015 

2014 

Viso 

 

Iki 14 m. 15-18 m. 19-24 m. 25-34 m. 35-44 m. 45-64 m. Virš 64 m. 

vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot

. 

vyr. mot

. 

Narkotikai 2015 134 - - 2 4 13 6 86 19 - 4 - - - - 

2014 151 - - 6 6 22 8 58 18 28 5 - - - - 

Opioidai 2015 105 - - - 2 5 5 54 15 22 2 - - - - 

2014 111 - - 2 1 6 7 50 16 25 4 - - - - 

Kanabinoi- 

dai 
2015 8 -  1 - 4 - 3 - - - - - - - 

2014 10 - - 2 - 7 - 1 - - - - - - - 

Ramin. ir 2015 5 - - - - 1 - - 2 - 2 - - - - 
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migd. 2014 3 - - - - - - 1 1 - 1 - - - - 

Stimulia 

toriai 
2015 3 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - 

2014 6 - - - 2 2 - 2 - - - - - - - 

Lakiosios 

medž. 
2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 

Keli 

narkot. 
2015 13 - - 1 1 3 - 6 2 - - - - - - 

2014 20 - - 2 3 7 1 5 1 1 - - - - - 

Kokainas 2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabakas 2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2015 metais (134 pacientai) į priežiūros grupę įtraukta 18 pacientų mažiau lyginant su 2014 

metais.  Nebuvo apsilankymų pacientų vartojančių kokainą, tabaką, lakiąsias medžiagas. 

Iš įtrauktų į priežiūros grupę asmenų (847 pacientai), dėl priklausomybės alkoholiui įtraukti – 

710 (83,83%), dėl narkotinių medžiagų – 137 (16,17%). 2015 metais, lyginant su 2014 metais, 

sumažėjo įtrauktų į priežiūros grupę dėl visų psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus raminamąsias 

ir migdomąsias medžiagas, pastarųjų padaugėjo. 

 

 

 

 



Ambulatoriniame skyriuje gydyti pacientai (pirminiai ir pakartotiniai) 2015 m.: 

 
Psichiką veikianti 

medžiaga 

 

Viso 

 

Iki 14 m. 15-18 m. 19-24 m. 25-34 m. 35-44 m. 45-64 m. Virš 64 m. 

vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. 

F10 (pakartotiniai) 850 - - 1  19 2 115 49 197 87 260 108 10 2 

F 10 (pirminiai) 1826 - - 1 3 30 7 242 75 448 170 592 197 50 11 

F10 

(Iš viso) 

2676 - - 2 3 49 9 357 124 645 257 852 305 60 13 

F11 (pakartotiniai) 567 - - - 1 12 16 249 79 141 34 31 4 - - 

F11 (pirminiai) 679 - - - 1 18 17 305 86 175 40 30 6 1 - 

F11 

(iš viso) 

1246 - - - 2 30 33 554 165 316 74 61 10 1 - 

F 12 (pakartotiniai) 19 - - - 1 8 - 9 - 1 - - - - - 

F12 (pirminiai) 27 - - 1 1 15 - 8 - 1 1 - - - - 

F 12 

(iš viso) 

46 - - 1 2 27 - 17 - 2 1 - - - - 

F13 (pakartotiniai) 19 - - - - 1 -  3 1 5 8 1 - - 

F 13 (pirminiai) 14 - - - - 1 - 2 2 1 3 3 2 - - 

F 13 

(iš viso) 

33 - - - - 2 - 2 5 2 8 11 3 - - 

F 15 (pakartotiniai) 7 - - - - 1 - 5 - - - 1 - - - 

F 15 (pirminiai) 15 - - - 1 2 1 8 2 - - 1 - - - 

F 15 

(iš viso) 

22 - - - 2 3 1 13 2 - - 1 - - - 

F 18 (pakartotiniai) - - - - - - -  - - - - - - - 

F 18 (pirminiai) 1 - - - - - -  1 - - - - - - 

F18 (iš viso) 1 - - - - - -  1 - - - - - - 

F 19 (pakartotiniai) 40 - - 1 1 9 - 14 4 8 2 - - 1 - 

F 19 (pirminiai) 53 - - 2 2 11 1 16 6 7 2 5 - 1 - 

F 19 

(iš viso) 

93 - - 3 3 20 1 30 10 15 4 5 - 2 - 

F 63 (pakartotiniai) 15 - - - - 1 - 10 1 2 - 1 - - - 

F 63 (pirminiai) 19 - - - - 4 - 11 1 2 - 1 - - - 

F63 

(iš viso) 

34 - - - - 5 - 21 2 4 - 2 - - - 
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 Apsilankymai dėl gydymo pagal problemą: 

 

Metai Viso apsilankymų Apsilankymai dėl gydymo 

F10 F11-19 F63 

2015 5812 

 

3385 

58,2% 

2393 

41,2% 

34 

0,6% 

2014 4768 3071 

64,39% 

1679 

35,21% 

18 

0,377% 

Duomenys absoliučiais skaičiais ir procentais  
 

Apsilankymų 2015 metais padaugėjo lyginant su 2014 metais 1044 pacientu (absoliutus 

skaičius).  
 

Procedūrinio kabineto darbas: 

Atlikta procedūrų (absoliutus skaičius) – 2015 m. – 1556, 2014 m. - 1534   

Lankėsi pacientų (absoliutus skaičius) – 2015 m. – 590, 2014 m. - 370. 

 

Apsilankymų skaičius (absoliučiais skaičiais) – 2015 m. - 1156, 2014 m. – 964 

Metai Lankėsi pacientų Atlikta procedūrų 

2015 m. 590 1556 

2014 m. 370 1534 

 

Procedūriniame kabinete atliktos procedūros: 
 

Metai 

Alkoholinės abstinencijos gydymas Antidepresantai 

 

Revia 

Išblaivinimas Medikamentinis gydymas 

Pacient. Proced. Pacient Proced. Apsilank. Pacient Proced. Apsilank. Pacient Proced. Apsilank. 

2015 - - 590 1556 1156 - - - - - - 

2014 - - 370 1534 964 - - - - - - 
 

Procedūriniame kabinete 2015 m. atlikta 22 procedūromis daugiau negu 2014 m., padidėjo 

besilankančių pacientų skaičius - 220 pacientų,  o apsilankymų skaičius – 611 palyginti su 2014 

metais.  
  

 Iš viso tirta asmenų  Iki 14 metų Nuo 14 iki 18 

metų 

Nuo 19 iki 25 

metų 

Tirta asmenų iš viso :       2015 - 253 16 105 132 

Tirta asmenų iš viso :         2014 - 300 27 104 169 

Blaivūs                               2015 - 194 12 82 100 

Blaivūs                               2014 - 237 19 81 137 

Teigiami 

tyrimai 

Opiatai        2015 - 16 - 4 12 

Opiatai         2014 - 14 1 2 11 

Amfetaminai     2015 - 10 1 4 5 

Amfetaminai          2014 -  9 - 3 6 

Kanapės             2015 - 22 3 13 6 

Kanapės              2014 - 33 7 17 9 

Benzodiazepinai   2015 - 11 - 2 9 

Benzodiazepinai    2014 -  5 - - 5 

Barbitūratai         2015 - 0 - - - 

Barbitūratai            2014 - 1 - - 1 

Kokainas              2015 - 0 - - - 

Kokainas                2014 -0 - - - 
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Ambulatoriniame skyriuje testuoti jaunuoliai, naudojant greito narkotinių medžiagų 

nustatymo testus (multitestus 6-ioms medžiagoms). Iš viso tirta 253 asmenys: iki 14 metų – 16 

asmenų (6,3 proc.),  nuo 14 iki 18 metų – 105 asmenys (41,5 proc.), nuo 19 iki 25 metų – 132  

asmenys (52,2 proc.). Palyginus su 2014 metais nustatytas mažesnis skaičius vartojančių  narkotines 

medžiagas.  

2015 m. 59 asmenims nustatytas apsvaigimas,  2014 m. – 4 asmenims daugiau. 

Padaugėjo opiatus, amfetaminus, kanapes ir benzodiazepinus vartojančių asmenų palyginti 

su 2014 m. 

 

Medicininės apžiūros apsvaigimui (neblaivumui) nustatyti: 

Metai  Viso  

 

Narkotiniam apsvaigimui nustatyti 

2015 - 1859 

2014 - 1290 

 

Alkoholiniam apsvaigimui nustatyti 

2015 - 407 

2014 - 948 

Blaivūs Neblaivūs 

2015 2266 210 197 

2014 2238 587 361 

 

Ambulatoriniame skyriuje 2015 m. iš viso atliktos 2266 medicininės apžiūros apsvaigimui 

(neblaivumui) nustatyti  – 28 apžiūromis   daugiau nei 2014 m. 

 Narkotiniam apsvaigimui  nustatyti  atlikta 1859 medicinos apžiūrų, - 569  daugiau negu 

2014 m. ir alkoholiniam apsvaigimui atliktos  407 medicinos apžiūros, t.y. 541  mažiau nei 2014 m. 

Narkotiniam apsvaigimui nustatyti atliktų medicininių apžiūrų analizė – priedas Nr. 2. 
 

2.2.2. ADRS Dienos centras 
 

VPLC ADRS Dienos centre teikiamos paslaugos: 

- Trumpa ambulatorinė anoniminė psichoterapinės reabilitacijos (Minesotos) 3 mėn. programa. 

- Ambulatorinio opioidinės abstinencijos gydymo buprenorfinu/naloksonu  ir vėlyvųjų 

abstinencijos reiškinių simptomų gydymas. 

- Ambulatorinio alkoholinės abstinencijos gydymo ir vėlyvųjų abstinencijos reiškinių simptomų 

gydymas. 

- Dienos psichiatrijos stacionaro paslaugos. 

 

Skyriuje gydytų pacientų skaičius 
Psichiką 

veikianti 

medžiaga 

Viso 

375 
Iki 14 m. 15-18 m. 19-24 m. 25-34 m. 35-44 m. 45-64 m. Virš 64 m. 

  vyr. 
mot

. 
vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot vyr. mot. 

Alkoholis 202 - - - - 1 3 16 7 52 14 67 32 8 2 

Opioidai 166 - - - - 1 - 12 6 7 - 3 1 - - 

Kanabin. - - - - - - - - - - - - - - - 

Ramin. ir 

migd. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Stimuliat. - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabakas - - - - - - - - - - - - - - - 

Lošimai 7 - - - - - - 5 - 2 - - - - - 

 

Procedūrinio kabineto darbas:  

Atlikta procedūrų (absoliutus skaičius) – 2014 m. 4389;   2015 m. – 4846 

 Lankėsi pacientų (absoliutus skaičius)  - 2014 m. 424;     2015 m.  – 394. 
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Me-

tai 

Alkoholinės abstinencijos gyd. Medikamenin

is narkotinės 

abstinenc. 

gydymas 

Gydymas 

Lidevinu 

Gydymas 

naltreksonu 

Gydymas 

buprenorfinu/ 

naloksonu 
Išblaivini-

mas 

Medikamen-

tinis 

gydymas 
pacient. proced. pacient. proced. pacient. proced. pacient. proced. pacient. proced. pacient. proced. 

2015 0 0 174 1566 166 3154 54 54 5 72 166 3154 

2014 0 0 214 2166 169 2137 56 112 0 0 169 2137 

 

Dėl priklausomybės ligų skyriuje 2015 metais konsultuoti ir gydyti pacientai. 

  

ADRS Dienos centre gydytų pacientų skaičius: 

Psichiką 

veikianti 

medžiaga 

Metai 

 

2015 

2014 

Viso 

 

375 

488 

Iki 14 m. 15-18 m. 19-24 m. 25-34 m. 35-44 m. 45-64 m. Virš 64 m. 

vyr mot vyr mot vyr mot vyr mot vyr mot vyr mot vyr mot 

Alkoholis 

(pirminiai) 

2015 178 - - - - 1 3 15 7 43 12 60 28 7 2 

Alkoholis 

(pakartotin

iai) 

2015 24 - - - - - - 1 - 9 2 7 4 1 - 

Alkoholis 

iš viso 

2015 202 - - - - 1 3 16 7 52 14 67 32 8 2 

Alkoholis 

iš viso 

2014 281 - - - - 7 5 51 18 75 31 53 31 10 - 

Opioidai 

(pirminiai) 

2015 134 - - - - 4 3 64 14 34 4 9 2 - - 

Opioidai 

(pakartotin

iai) 

2015 32 - - - - - 1 14 9 3 4  1 - - 

Opioidai 

iš viso 

2015 166 - - - - 1 - 12 6 7 - 3 1 - - 

Opiodai iš 

viso 

2014 198 - - - - 7 6 78 59 15 9 21 2 1  

Kanabin. 2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - - - 

Ramin. ir 

migd. 
2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - - - 

Stimuliat. 2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabakas 2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - - - 

Lošimai 

(pirminiai) 

2015 7 - - - - - - 5 - 2 - - - - - 

Lošimai 

(pakartotin

iai) 

2015 - - - - - - - - - - - - - - - 

Lošimai iš 

viso 

2015 7 - - - - - - 5 - 2 - - - - - 

Lošimai iš 

viso 

2014 9 - - - - 2 - 5 - 2 - - - - - 

    

2015 m. mažiau pacientų nei 2014 m. kreipėsi dėl konsultacijų ir gydymo.  

Daugiau informacijos: išsilavinimas, darbinė veikla, narkotikų vartotojams – vartojimo stažas, 

vartojama medžiaga apie pacientus, kurie 2015 m. pirmą kartą kreipėsi į Ambulatorinį skyrių dėl 

konsultavimo ir gydymo bei gavo tęstinį gydymą Dienos centre – priedas Nr. 3. 

 



24 

 

Dienos psichiatrijos stacionaro paslaugos. 

2015 m. buvo suteiktos Dienos psichiatrijos stacionaro paslaugos viso 132 pacientams. 131 

paciento diagnozė buvo F11.2. Vieno asmens F10.2. Apsilankymų Dienos stacionare vidurkis 20 

dienų. Paslaugas finansavo Vilniaus TLK (finansavimo suma 35.381 EUR).  

 

2.2.3. Farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) 
 

2015-12-31 dienai farmakoterapijoje opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) dalyvavo 

241 pacientai.  

2015 metais į farmakoterapiją metadonu (toliau - FM) priimti 88 nauji asmenys.  Per 2015 

metus išbraukti 98 asmenys. Iškritimo iš FM procentas - 29 %. 

Pervesti į kitas gydymo įstaigas tęsti FM- 10 asmenų. 
 

Farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) 2015 metų klinikiniai kokybės 

rodikliai: 

Klinikinis kokybės rodiklis Siekiamas rodiklis 2015 metais pasiektas rodiklis 

Procentas farmakoterapiją 

opioidiniais vaistiniais preparatais 

gaunančių pacientų, kurie gauna 

rekomenduojamą medikamento 

dozę – t. y. >60 mg. metadono 

Ne mažiau 50% farmakoterapiją 

gaunančių pacientų 

55%1 farmakoterapiją gaunančių 

pacientų 

 

Procentas farmakoterapiją 

opioidiniais vaistiniais preparatais 

gaunančių pacientų, kurie per 

paskutinius 12 mėnesių gavo 

farmakoterapiją 6 mėnesius ir 

ilgiau  

Ne mažiau 60% iš visų per metus 

farmakoterapiją gavusių pacientų 

76%2 iš visų per metus 

farmakoterapiją gavusių 

pacientų 

Vidutinė VPLC farmakoterapijos 

metadonu gaunančių pacientų 

metadono dozė 

60 mg ar daugiau 62 mg. (vidutinė metadono dozė 

2015-12-31d.)   

Procentas pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais (iš pacientų, 

kuriems šis susirgimas nebuvo 

nustatytas anksčiau), kurie VPLC 

buvo patikrinti dėl ŽIV infekcijos 

Ne mažiau 80% 82%3 buvo patikrinti dėl ŽIV 

infekcijos 

Procentas pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

Ne mažiau 40% 68%4 metų eigoje buvo 

patikrinti dėl tuberkuliozės 

                                                           
1 Procentas apskaičiuotas taip: vardiklis -  asmenų, gaunančių metadono dozę nuo 60 mg, skaičius. Skaitiklis  -  

pacientų, esančių FOVP  skaičius (2015.12.31).  

241

132

x100= 55 proc. 
2 Procentas apskaičiuotas taip: vardiklis -  asmenų, dalyvavusių FOVP, skaičius 6 mėnesius ir ilgiau 2015-12-31d. + 

asmenų iškritusių iš FOVP, kurie joje dalyvavo 6 mėn. ir ilgiau skaičius. Skaitiklis  -  asmenų, dalyvavusių programoje 

2015 m., skaičius 

339

56202 

x100= 76 proc. 
3 Procentas apskaičiuotas taip: vardiklis  -  asmenų skaičius, kuriems 2015 m., buvo atlikti ŽIV tyrimai. Skaitiklis - 

bendras asmenų, dalyvavusių 2015 m. FOVP skaičius, kuriems nebuvo nustatyta ŽIV infekcija anksčiau - asmenų 

iškritusių 2015 m. skaičius, kuriems nebuvo padaryta ŽIV tyrimai dėl iškritimo 

20308

236

 x100= 82 proc 
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vaistiniais preparatais, kurie metų 

eigoje buvo patikrinti dėl 

tuberkuliozės  

Procentas pacientų, gaunančių 

farmakoterapiją opioidiniais 

vaistiniais preparatais (iš pacientų, 

kuriems šis susirgimas nebuvo 

nustatytas anksčiau, ar VPLC 

nebuvo duomenų) kurie VPLC 

buvo patikrinti dėl hepatito C 

Ne mažiau 80% 100%5 buvo patikrinti dėl 

hepatito C 

 

Farmakoterapijos metadonu 2015 metų demografiniai, socialiniai ir kt. duomenys 

Rodikliai Asmenys skaičiais 

2015 m. priimta į farmakoterapiją metadonu naujų asmenų 88 asmenys 

Bendras farmakoterapijoje dalyvaujančių asmenų skaičius 

2015-12-31d 

241 asmenys; 

Iš viso per 2015 metus dalyvavusių asmenų skaičius 339 asmenys; 

2015 metais dalyvavusių romų tautybės asmenų skaičius 

2015 m. gruodžio 31 d. dalyvauja romų tautybės asmenų 

2 

 

2 

2015 m. gruodžio 31 d. asmenys turintys sveikatos draudimą 229 asmuo (95 proc.); 

Turi pastovų (legalų) darbą (2015.12.31) 73 asmenys (30 proc.); 

Turi nelegalų darbą (2015.12.31) 32 asmenys (13 proc.); 

Per 2015 metus išbraukti iš farmakoterapijos metadonu 

asmenys 

98 asmenys; 

Išbraukimo iš farmakoterapijos priežastys ir asmenų skaičius 

 

Išbraukimo priežastys: 

Nesilanko dėl nežinomų priežasčių - 67 

asmenys  

Baigė gydymą  – 12 asmenų 

Nebaigė gydymo – savanoriškai nutraukė – 

5 asmenys 

Mirė – 1 asmuo 

Nebaigė gydymo – pašalinti – 1 asmuo 

Nebaigė gydymo – pateko į laisvės 

atėmimo vietą – 2 asmenys 

Pervesta į kitas gydymo įstaigas (PSC, 

PLC) tęsti farmakoterapijos metadonu – 10 

asmenų 

Iškritimo iš FT procentas (%):    

Vardiklis: nutraukusiųjų FT per 2015 m. laikotarpį, skaičius. 

Skaitiklis : asmenų, dalyvavusių programoje 2015 m., 

29 proc.  

 

                                                                                                                                                                                                 
4 Procentas apskaičiuotas taip: vardiklis -  asmenų, 2015 m. patikrintų dėl tuberkuliozės Skaitiklis  -  asmenų, skaičius, 

2015 m., dalyvavusių FOVP 

339

232

x100= 68 proc. 
5 Procentas apskaičiuotas taip: vardiklis -  asmenų, dalyvavusių 2015 m. FOVP, skaičius kuriems nebuvo nustatyta 

hepatitas C  anksčiau ar VPLC nebuvo tai patvirtinančių duomenų. Skaitiklis  -  asmenų, skaičius, kuriems 2015 m., 

buvo atlikti hepatito C tyrimai 

32

32

x100= 100 proc. 

 



26 

 

skaičius X 100 

339

98

x100=29 

Per 2015 metus dėl ŽIV tirti asmenys 236 asmenys 

Nepadaryti ŽIV tyrimai dėl iškritimo iš FM 20 asmenims 

Iš viso 2015 metais dalyvavo farmakoterapijoje metadonu 

ŽIV infekuoti asmenys 

Bendras farmakoterapijoje dalyvaujančių ŽIV asmenų 

skaičius 2015-12-31d 

31 asmuo  

 

 

26 asmenys 

Farmakoterapijoje metadonu išaiškinta naujų ŽIV atvejų 1 asmuo 

2015 metais gavo antiretrovirusinį gydymą 16 asmenų 

2015 metais tyrėsi dėl sifilio 252 asmenys 

2015 metais diagnozuota nauji sifilio atvejai 3 asmenims 

2015 metais tyrėsi dėl hepatito C (tiriami tik tie, kurie 

neturėjo HCV arba VPLC nėra duomenų) 

32 asmenys 

Iš viso 2015 metais dalyvavo farmakoterapijoje metadonu 

Hepatitą C turintys asmenys 

285 asmenys 

2015 metais tyrėsi dėl Hepatito C tie, kuriems nebuvo 

diagnozuotas HCV 

32 asmenys 

Farmakoterapijoje metadonu išaiškinta naujų Hepatito C 

atvejų.  

Naujas atvejis buvo traktuojamas, kai VPLC specialistai 

neturėjo jokios informacijos apie paciento Hepatito C 

statusą. 

25 asmenims  

2015 metais dėl tuberkuliozės tirta asmenų  232 asmenys 

Iš viso 2015 metais dalyvavo farmakoterapijoje metadonu 

turintys tuberkuliozė 

4 asmenys  

Farmakoterapijoje metadonu 2015 metais naujai išaiškinti 

tuberkuliozės atvejai  

0 asmuo 

 

2015 metais nėščių moterų farmakoterapijoje metadonu 7 asmenys 

Asmenys, turintys nepilnamečius vaikus 65 asmenys 

Iš jų 18 asmenys patys nesirūpina vaikais 

(apribotos ar atimtos tėvystės teisės, globa 

perduota kitiems asmenims, atsisakė patys 

ir t.t.) 

Asmenys išbraukti iš farmakoterapijos metadonu išbuvę 

trumpiau nei 12 mėnesių  

56 asmenys.  

Asmenų skaičius, esančiųjų farmakoterapijoje metadonu 6 

mėnesius ir ilgiau 2015-12-31d. 

202 asmenys. 

Asmenų, gaunančių metadono dozę nuo 60 mg, skaičius 

(2015.12.31 dienai) 

Pacientų, gaunančių rekomenduojamą metadono dozę 

procentas (%):  

Vardiklis: asmenų, gaunančių metadono dozę nuo 60 mg, 

skaičius  

Skaitiklis : pacientų, esančių FT skaičius (2015.12.31) 

132 asmenų. 

 

 

55 proc. 

 

 

241

132

x100= 55 proc. 

 

Mirę asmenys 1 asmuo 

Asmenys tęsė farmakoterapiją metadonu areštinėse 4 asmenys  

Vidutinė metadono dozė 2015-12-31d.   62 mg.  
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2.2.4. Socialinės pagalbos ir prevencijos skyrius 

 

Darbas su rizikos grupės vaikais 

Užsiėmimuose dalyvavo 9 rizikos grupės vaikai (nuo 7 – 12 m.). Viso buvo pravesti 104 

užsiėmimai. 

 

Socialinės pagalbos ir prevencijos skyriaus socialinių darbuotojų konsultacijos:  

 individualių konsultacijų (SPP skyriuje) – 13700 

 individualių konsultacijų (mobilioje sveikatos klinikoje (neįskaitant FM)) – 893  

 užsiėmimai grupėse IV priklausomybių psichiatrijos skyriuje – 145 

 užsiėmimai grupėse II priklausomybių psichiatrijos skyriuje – 13 

 konsultacijos internetu – 369 

 užsiėmimai rizikos grupės vaikams – 104  

 

Socialinės pagalbos ir prevencijos skyriaus psichologo konsultacijos:  
Suteikta konsultacijų - 1021 

Priklausomi nuo narkotikų - 609 

Priklausomi nuo alkoholio - 235  

Informacinės konsultacijos dėl alkoholio - 79  

Informacinės konsultacijos dėl narkotikų ir kt. medžiagų – 74 

Dėl azartinių lošimų  24 

 

Vilniaus priklausomybės ligų centro Mobilios sveikatos klinikos 2015 m. darbo rezultatai. 

 

Per 2015 m. mobilioje klinikoje viso aptarnauta 6368 kontaktų, iš kurių 1692 klientai (turintys 

skirtingą kodą), tai: 1347 (80 %) vyrai ir 345 (20 %) moteris. Vidutinis besilankančių švirkščiamų 

psichoaktyvių medžiagų vartotojų amžius 35 metai. Jauniausiam asmeniui – 16 metų, o vyriausiam 

– 67 metai.  

Į mobilią kliniką atvyko 102 sekso paslaugų teikėjos, kurių vidutinis amžius 31 metai, 

jauniausia sekso darbuotoja yra 20 metų, o vyriausia – 54 metų moteris. Mobilioje klinikoje lankėsi 

129 romų tautybės asmenys, iš kurių 102 yra vyrai ir 27 moteris, vidutinis besilankančių amžius – 

32 metai. Užfiksuoti 245 nauji asmenys. Reguliariai6 besilankančių asmenų – 121. 

Mobilioje klinikoje vienam asmeniui vidutiniškai tenka 25 švirkštai per metus. 

Santykis tarp surinktų ir išduotų švirkštimosi priemonių yra: 47 114 (73 %) švirkštai išduoti ir 

17 297 (27 %) surinkta (iki šiol būdavo surenkama daugiau nei išduodama, tačiau dėl intensyvių 

policijos reidų romų tabore, klientai vengia su savimi nešiotis švirkštimosi įrankius).  

Išdalinta 125 570 spiritinių servetėlių ir 2809 prezervatyvų, taip pat išdalinta 15 230 tvarsčių 

ir 13 054 pleistrų, 10 554 vnt. sterilaus injekcinio vandens. 2015 m. mobilioje sveikatos klinikoje 

mirčių dėl heroino perdozavimo prevencijai Kirtimų tabore ir stoties rajone buvo išdalinta 1440 vnt. 

naloxono ampulių. 

Konsultuoti 893 švirkščiamų narkotikų vartotojai, besilankantys mobilioje klinikoje: iš jų 

konsultuota 699~(78%) vyrų ir 194~(22%) moterų. Daugiausia konsultuota dėl priklausomybės 

gydymosi galimybių (300 asmenų), dėl infekcinių ligų profilaktikos (136 asmenys), dėl saugaus 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo (120 asmenų),. 239 kartus konsultuojami asmenys buvo 

nukreipiami į kitas institucijas. Daugiausia kartų buvo nukreipta į: metadono programą (70 kartų), 

socialines tarnybas (36 kartai), detoksikacijos skyrių (33 kartai), NVO (31 kartai), į kt. gydymo 

įstaigas (26 kartai), Vilniaus priklausomybės ligų centrą (23 kartai), reabilitacijos centrus (20 kartų).  

 

                                                           
6 Skaičiuojami reguliarūs klientai, kurie žemo slenksčio kabinete apsilankė bent po vieną kartą kiekvieną mėnesį iš 

dvylikos per metus 
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Išsamesnė informacija apie Mobilios klinikos veiklą 2015 metais priede Nr.4 

 

Tyrimai: 

2015 m. buvo atliktas 2 tyrimas.  

1. 2015 metų Vilniaus priklausomybės ligų centro stacionarinių skyrių pacientų lūkesčių ir 

pasitenkinimo paslaugomis apklausa. Apklausa atlikta du kartus. Pirmą kartą (sausis – 

birželis) respondentų - 89. Antrą kartą (liepa – gruodis) - 88 (priedas Nr. 5). 

2. Тyrimas „Rizikingo elgesio vertinimas“. Respondentų  100 (priedas Nr. 6).  

 

2015 m. informacija bei konsultavimas telefonu (216 00 14)  

Skambučio tikslas Skaičius 

Dėl priklausomybės nuo narkotinių medžiagų gydymo 422 

Dėl priklausomybės nuo alkoholio gydymo 1173 

Dėl soc. darbuotojų, gydytojų, psichologų 

konsultacijos 
779 

Dėl apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio 

nustatymo 
149 

Dėl psichoterapinio gydymo pagal Minesotos 

programą 
166 

Dėl gydymo paslaugų nepilnamečiams asmenims 42 

Dėl medicininių pažymų 3357 

Dėl priklausomybės azartiniams lošimams 43 

Dėl priklausomybės nuo rūkymo 4 

Dėl priklausomybės kompiuteriui 4 

Dėl savitarpio pagalbos grupių 3 

Dėl priklausomybių gydymo įpareigojus teismui 47 

Kita  1027 

VISO  7216 

 

 

40% skambinusiųjų sudarė vyrai ir 60 % - moterys.  
 

Dalyvauta akcijose 

2015 m. birželio 29 d., rugsėjo 25, 29 d., lapkričio 10, 17 d., gruodžio 3, 8 ir 15 dienomis 

Vilniaus priklausomybės ligų centro Mobilios klinikos darbuotojai kartu su nevyriausybine 

organizacija „Demetra“ organizavo nemokamą ir anonimišką dėl ŽIV ištyrimą greito nustatymo 

testais. Testavimo metu pratestuota 114 asmenų, užfiksuoti 2 ŽIV atvejai. Taip pat buvo teikiama 

informacija apie ŽIV, AIDS, buvo teikiami patarimai kaip išvengti užkrečiamųjų ligų (ŽIV, 

hepatitų), dalinami lankstinukai bei prezervatyvai. 

 

Socialinio darbo praktika 

Socialinio darbo praktiką atliko 5 studentai iš: 

2 iš Vilniaus universiteto; 

2 iš Mykolo Riomerio universiteto. 

1 iš Alice Salomon Hochschule Berlinas. 
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2.3 STACIONARINĘ PAGALBĄ TEIKIANTYS SKYRIAI 
 

2.3.1. Bendra stacionarinių skyrių informacija 
 

Stac. 

Skyrius 

Metai Atvy-

kę 

gydy-

tis 

Atkelti 

į skyrių 

Iškelti 

iš 

skyr. 

Išrašy-

ti iš 

sky-

riaus 

Išvykę pacientai (demografiniai rodikliai) 

Iki 14 m. 15 – 44 m. 45 – 64 m. Virš 64 m. 

vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. 

I 

skyrius 
2015 325 - - 325 - - 134 67 75 45 2 2 

2014 202 61 - 258 - - 118 50 62 24 4 1 

II 

skyrius 
2015 640 - - 640 - - 252 89 197 88 11 3 

2014 597 1 54 541 - - 193 75 189 68 16 - 

III 

skyrius 
2015 265 - - 265 - - 186 56 19 4 - - 

2014 226 - 4 219 - - 168 27 19 5 - - 

IV 

skyrius 
2015 196 - - 196 - - 154 40 2 - - - 

2014 179 - 5 170 - - 116 54 - - - - 

ADRS 

RC 
2015 100 - - 72 - - 72 - - - - - 

2014 49 1 - 47 - - 46 1 - - - - 

Viso 2015 1526 - - 1498 - - 798 252 293 137 13 5 

2014 1253 63 63 1235 - - 641 207 270 97 20 - 
 

Daugiau informacijos (išsilavinimas, darbinė veikla) apie pacientus, kurie buvo gydyti VPLC 

stacionaro skyriuose – priedas Nr. 7. 

 

2.3.2.  Mirtingumas, jo analizė 
 

2015 m. VPLC stacionaro skyriuose gydyti 1565, išrašyti 1526 pacientai.  Mirė 0 pacientų. 
 

2.3.3. I priklausomybių psichiatrijos skyrius (Minesotos programa) 
 

Skyriuje vykdomas 28 dienų nemedikamentinis gydymas, kuriame svarbų vaidmenį vaidina 

Anoniminių alkoholikų 12-os žingsnių programa. Vyksta specialistų komandinis darbas. Komandą 

sudaro: gydytojas psichiatras, socialiniai darbuotojai, psichologai, slaugytojai.  
 

 Skyriuje gydytų (išvykę + likę gydytis skyriuje iki metų pabaigos) ligonių skaičius pagal amžiaus 

grupes:         

Metai Gydytų 

pacientų 

skaičius 

Iki 14 metų 15 – 44 metų 45 – 64 metų 65 ir daugiau 

metų 

Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų 

2015 325 (+17 likę 

2016 m.) 

- - 134 67 75 45 2 2 

2014 258 

(+10 likusių 

2015 m. ) 

- - 118 

(+9 

likę 

2015 

m.) 

50 

(+1 likę 

2015 

m.) 

62 24 4 - 

 

 2015 m. 2014 m. 

Lovų skaičius 24 24 

Lovadienių skaičius 7948 6407 

Lovos apyvarta 13,6 10,7 

Iš skyriaus per metus išrašytų pacientų skaičius 325 258 

Vidutinė gydymo trukmė 28 24,8 
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 Lyginant su 2014 metais padidėjo vidutinė ligonio gydymosi trukmė 2,9 dienos.  

 

Skyriuje gydyti asmenys, priklausomi nuo alkoholio, narkotikų ir lošimų:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F17 F19 F63 

Pirminiai 273 

84,0 % 

20 

6,15 % 

1 

0,31 % 

1 

0,31 % 
- 

 

- 

- 12 

3,69 % 

13 

4,0 % 

Pakartotiniai 3 

0,92 % 

1 

0,31% 

- 
- - - 

- 
- 

1 

0,31% 

 

Gydytų pacientų pasiskirstymas pagal klinikines būkles:  

 

Lyginant su 2014 m., padaugėjo pacientų priklausomų nuo alkoholio (2014 m. - 216, 2015 

m. - 276), nuo opioidų (2014 m. – 9, 2015 m. - 21). 2015 m. sumažėjo asmenų priklausomų nuo 

kanapių (2014 m. - 5, 2015 – 1). 1 asmuo gydėsi dėl priklausomybės 

raminamiesiems/migdomiesiems. Taip pat padaugėjo pacientų priklausomų nuo kelių psichoaktyvių 

medžiagų (2014 m. – 5, 2015 - 12). Besikreipiančių dėl  azartinių lošimų asmenų skaičius sumažėjo 

(2014 m. – 18; 2015 m. - 14). 
 

Taikytas gydymas:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F14 F 15 F17 F19 Lošėjai 

Medikamentinis 

abstinencijos gydymas 

- - - - - - - - - 

Atkryčio gydymas - - - - - - - - - 

Nemedikamentinis 

gydymas 

276 21 1 1 - - - 12 14 

Kita (pvz.: medikamentinis 

gydymas esant žalingam 

vartojimui) 

- - - - - - - - - 

 

Gydymo skyriuje rezultatai:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F14 F 15 F19 F17 Lošėjai Iš viso 

IŠ VISO IŠRAŠYTŲ (abs. 

sk.): 

276 21 1 1 - - 12 - 14 325 

Išrašyti pagerėję (baigę 

gydymo kursą) 

220 15 - 1 1 - 8 - 9 254 

Išrašyti pagerėję (esant 

neryškiems abstinencijos 

reiškiniams) 

- - - - - - - - - - 

Išrašyti be pakitimų 

(nutraukę gydymą savo 

noru) 

49 2 - - - - 2 - 4 57 

Išrašyti už režimo 

pažeidimus (skyriaus 

vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimų pažeidimus) 

7 4 - - - - 2 - 1 14 

Sutrikimas 

 

F17 F 10 F 11 F12 F 13 F14 F 15 F 19 F 63 

Klin.būkl. 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 0 8 

2015 m. - - 276 - - - 21 - - 1 - 1 - - - - - - - 12 14 - 

2014 m. - - 216 - - - 9 - - 5 - 1 - - 2 - 2 - - 5 18 - 
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Iškelti į kitas 

stacionarines 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas 

Išsi-

vys-

čius 

psi-

cho-

zei 

- - - - - - - - -  

Dėl 

soma-

tinės 

būk-

lės 

- - - - - - - - -  

Mirė - - - - - - - - - - 

 

Klinikiniai kokybės rodikliai: 

 Planuojamas procentas sėkmingai baigusių gydymo kursą - ne mažiau 70 proc.:  2015 m. 

sėkmingai užbaigė 78  proc. visų gydytų  ligonių; 2014 m. sėkmingai užbaigė 82 proc. 

 

Socialinių darbuotojų darbas skyriuje:  

Skyriaus socialiniai darbuotojai skaito paskaitas, veda „12 žingsnių“ grupes, socialinių įgūdžių 

lavinimo užsiėmimus. Viso tokių užsiėmimų per 2015 metus buvo pravesta – 516. Individualių 

socialinio darbuotojų konsultacijų per 2015 metus buvo 1878. Individualių konsultacijų 

artimiesiems buvo 18. Kitų socialinio darbuotojo paslaugų (tarpininkavimas, informacijos teikimas 

interesantams, ASI pildymas ir pan.) buvo suteikta 529.    

 

Psichologų  darbas skyriuje: 

Kiekvieną dieną skyriuje vyksta 2 psichokorekcinės grupės po 9-12 pacientų kiekvienoje. 

Psichokorekcinės grupės trukmė yra 1,5 val. 2 k/sav.  psichologai veda informacinius- motyvacinius 

užsiėmimus, psichologinius žaidimus. Vieno užsiėmimo trukmė – 1 akademinė valanda. Iš viso 

buvo pravesta 556 grupių.  

Psichologai konsultuoja pacientus individualiai, per metus įvyko 1404 konsultacijos skyriaus 

pacientams. Taip pat paruošia pacientams užduotis, skiria rašyti bei kasdien skaito pacientų rašomus 

dienoraščius, kuriuos aptaria individualių konsultacijų metu.  

Psichologai taip pat konsultuoja pacientų, besigydančių skyriuje, artimuosius. Iš viso buvo 

konsultuota 33 pacientų artimieji.  

 

2.3.4. II priklausomybių psichiatrijos skyrius 
 

Skyriuje vykdomas:  

- medikamentinis alkoholinės abstinencijos būsenų gydymas; 

- medikamentinis atkryčio sindromo gydymas; 

- motyvaciniai informaciniai užsiėmimai grupėse ir individualūs; 

- šeimos narių konsultavimas, t. y. suteikiama informacija apie ligą, sveikimo būdus; 

- atliekami planiniai tyrimai; 

- esant  reikalui, apžiūrimi ligoniai gydytojo terapeuto, gydytojo neurologo, gydytojo chirurgo; 

- ūmių  psichinių ar somatinių sutrikimų atvejais pagal indikacijas organizuojamas perkėlimas į 

kitas gydymo įstaigas. 
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Skyriuje gydytų (išvykę + likę gydytis skyriuje iki metų pabaigos) ligonių skaičius  pagal amžiaus 

grupes  

 

 

Metai 

Gydytų 

pacientų 

skaičius 

Iki 14 metų 15 – 44 metų 45 – 64 metų 65 ir daugiau 

metų 

Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų 

2015 640 

 (+6 likę 

2016 m.) 

- - 251 

 (+2 likę 

2016m.) 

90 197 (+3 

likę 2016 

m.) 

90 

(+1likusi 

2016 m.) 

10 2 

2014 541 

(+11 

likusių 

2015m.) 

- - 193 

(+6 likę 

2015 

m.) 

75 189 

(+3 likę 

2015 m.) 

68 

(+2 likę 

2015 m.) 

16 - 

 

 2015 m. 2014 m. 

Lovų skaičius 30 30 

Lovadienių skaičius 6844 6399 

Lovos apyvarta 21,3 18 

Iš skyriaus per metus išrašytų pacientų skaičius 640 541 

Vidutinė gydymo trukmė 10,70 11,8 
 

Lyginant su 2014 m.  sutrumpėjo vidutinė ligonio gydymosi trukmė – 1,1 dienos. 
 

2015 m. išrašyti skyriuje gydyti pacientai:  

Gydyti: F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 

Pirminiai 598 (93,44 %) - - - - - - 

Pakartotiniai 42 (6,56 %) - - - - - - 
 

Gydytų pacientų pasiskirstymas pagal klinikines būkles:  

Sutrikimas F 10 F 11 F 

12 

F 13 F 15 F 18 F 19 

Klin.būkl. 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 

2015 m. - 12 626 2 - - - - - - - - - - - - - - 

2014 m. 1 17 523 - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Taikytas gydymas:        

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 

Medikamentinis abstinencijos 

gydymas 

628 - - - - - - 

Atkryčio gydymas 12 - - - - - - 

Nemedikamentinis gydymas - - - - - - - 

Kita (pvz.: medikamentinis 

gydymas esant žalingam 

vartojimui) 

- - - - - - - 

 

Gydymo skyriuje rezultatai:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 VISO 

IŠ VISO IŠRAŠYTŲ  
640 - - - - - - 640 

Perkelti į Minesotos programą  99 - - - - - - 99 

Išrašyti, Iš viso 1 - - - - - - 1 
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nukreipiant 

reabilitaciniam 

gydymui 

1)į ADRS RC - - - - - - - - 

2) į kitas 

reabilitacines 

įstaigas 

1 - - - - - - 1 

Išrašyti pagerėję (baigę gydymo 

kursą) 

591 - - - - - - 591 

Išrašyti pagerėję (esant neryškiems 

abstinencijos reiškiniams) 

17 - - - - - - 17 

Išrašyti be pakitimų (nutraukę 

gydymą savo noru) 

- - - - - - - - 

Išrašyti už režimo pažeidimus 

(skyriaus vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimų pažeidimus) 

24 - - - - - - 24 

Iškelti į kitas 

stacionarines 

asmens  sveikatos 

priežiūros įstaigas 

Išsivysčius 

psichozei 

 

3 - - - - - - 3 

Dėl somatinės 

būklės 

5 - - - - - - 5 

Mirė - - - - - - - - 

 

VPLC nustatyti klinikiniai kokybės rodikliai - sėkmingai baigė alkoholinės abstinencijos gydymo 

kursą ne <80%  - 2015 m.  sėkmingai užbaigė 591 (92%). 

 

Klinikiniai kokybės rodikliai: 

Vertinant II skyriuje teiktas gydymo paslaugas pagal VPLC patvirtintus klinikinius kokybės 

rodiklius: 

- 2015 metais II-ame skyriuje gydyti 640 pacientai, iš jų pilnai baigė numatytą gydymą ir išrašyti 

iš skyriaus į namus geroje būklėje 591 pacientai (t.y. 92 %). 17 (2,66 %) pacientų išrašyti 

pagerėję (esant neryškiems abstinencijos reiškiniams). 99 pacientai (15 %) tolimesniam gydymui 

perkelti į Minesotos programą. 

- 2015 metais į RVPL išsivysčius psichozei perkelti 3 pacientai  (0,47 % į II-ame skyriuje 

gydymui per metus gydytų pacientų) 

 

Socialinio darbuotojo darbas skyriuje: 

- grupiniai užsiėmimai su pacientais – 12 žingsnių programa   -  187 užsiėmimų; 

-   individualūs užsiėmimai su pacientais (pokalbiai, konsultavimai )  -  213; 

-   individualūs pokalbiai su šeimos nariais      -   2 ; 

-   tarpininkavimas, atstovavimas ir t.t.      -  84. 

 

Psichologo  darbas skyriuje: 

- individualūs pokalbiai, psichokorekcija – 400 konsultacijos; 

- motyvacinės grupės užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną pagal konkrečias temas. Tikslas:  

suteikti informaciją apie priklausomybės ligą, gydymą; motyvuoti pacientus tęsti gydymąsi pagal 

pasirinkimą. Viso: 212  užsiėmimai;  

-  šeimos konsultacija – dalyvauja abu sutuoktiniai, gali būti ir kiti šeimos nariai. Viso – 20 

konsultacijos. 
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2.3.5. III priklausomybių psichiatrijos skyrius 

 

Skyriuje vykdomas:  

- medikamentinis narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų abstinencijos gydymas (tame 

tarpe farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais gaunantiems pacientams, kurie greta 

opioidinio vaistinio preparato vartoja narkotikus ar gydytojo neskirtus psichiką veikiančius 

medikamentus); 

- opioidinės abstinencijos gydymas opioidiniais vaistiniais preparatais (Metadonu, Suboxon); 

- medikamentinis alkoholinės abstinencijos būsenų gydymas (asmenims, turintiems 

priklausomybę nuo narkotikų; farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais gaunantiems 

pacientams; asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ir raminamųjų bei migdomųjų 

medikamentų (F 10 + F 13), kai vyrauja priklausomybės nuo raminamųjų bei migdomųjų 

medikamentų sindromas. 
 

Skyriuje gydytų (išvykę + likę gydytis skyriuje iki metų pabaigos) ligonių skaičius pagal amžiaus 

grupes  
Metai Gydytų 

pacientų 

skaičius 

Iki 14 metų 15 – 44 metų 45 – 64 metų 65 ir daugiau 

metų 

Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų 

2015 

 

 

 

265 (+8 likę 

2016 m.) 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

186 (+5 

likę 

2016 

m) 

56 (+1 

likęs 

2016 m.) 

 

19 (+1 

likęs 

2016 

m.) 

4 (+1 

likęs 

2016 

m.) 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2014 

219 

(+8 likę 

2015m.) 

- - 

168 

(+7 likę 

2015 

m.) 

27 

(+1 likę 

2015 m.) 

19 5 - - 

 

 2015 m. 2014 m. 

Lovų skaičius 15 15 

Lovadienių skaičius 3041 2706 

Lovos apyvarta 17,7 14,6 

Iš skyriaus per metus išrašytų pacientų skaičius 265 219 

Vidutinė gydymo trukmė 11,49 12,4 
  

Lyginant su 2014 m. – sutrumpėjo vidutinė ligonio gydymosi trukmė – 0,91 dienos. 
 

Skyriuje gydyti asmenys, priklausomi nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų:  

Gydyti  F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F18 F 19 

Pirminiai 

14 

5,28 % 

168 

63,40 % 
1 

0,28 % 

14 

5,28 % 

3 

1,36% 

 

- 

 

 

- 

Pakartotiniai 3 

1,13% 

63 

23,77% 

- 

 

1 

0,28 % 
- - 

- 

 

Gydytų pacientų pasiskirstymas pagal klinikines būkles:  

Sutrikimas F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F18 F 19 
Klin.būkl. 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 

2015 - - 15 2 - 7 224 1 - - 15 - - - - - - 1 

2014 - - 12 - - 2 195 - - - 7 - 3 - - - - - 
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Taikytas gydymas:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F18 F 19 

Medikamentinis abstinencijos gydymas 17 225 1 15 - - 1 

Atkryčio gydymas - 4 - - - - - 

Medikamentinis gydymas esant žalingam 

vartojimui 

- - - - - - - 

 

Gydymo skyriuje rezultatai:         

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F18 F 19 VISO 

IŠ VISO IŠRAŠYTŲ: 17 231 1 15 - - 1 265 

Perkelti į Minesotos programą  - 9 - 2 - - - 11 

Išrašyti, 

nukreipiant 

reabilitaciniam 

gydymui 

Iš viso: - 22 1 -  -  23 

1) į ADRS RC - 8 - - - - - 8 

2) į kitas 

reabilitacijos 

įstaigas 

- 14 1 - - - - 15 

Išrašyti pagerėję (baigę gydymo 

kursą) 
9 56 - 6 - - 1 72 

Išrašyti pagerėję (esant 

neryškiems abstinencijos 

reiškiniams) 

5 47 - 1 - - - 53 

Išrašyti be pakitimų (nutraukę 

gydymą savo noru) 
2 88 - 4 - - - 94 

Išrašyti už režimo pažeidimus 

(skyriaus vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimų pažeidimus) 

0 9 - 2 - - - 11 

Iškelti į kitas 

stacionarines 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigas 

Išsivysčius 

psichozei 

 

1 - - - - - - 1 

Dėl somatinės 

būklės - - - - - - - - 

Mirė - - - - - - - - 
 

Klinikiniai kokybės rodikliai: 

1. Procentas pacientų, atvykusių gydymui dėl priklausomybės nuo narkotikų ar/ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų ir išsirašiusių įvykdžius gydymo plane numatytas užduotis ar baigus 

numatytą gydymo kursą / be abstinencijos reiškinių (ne mažiau, kaip 30%) – 156 pacientai 

(60%), iš skyriuje gydytų dėl priklausomybės nuo narkotikų ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų 11 pacientai  baigus abstinencijos gydymą perkelti tolimesniam gydymui į VPLC I-ą 

(Minesotos programos) skyrių, 23 pacientai – po abstinencijos gydymo išrašyti ir išvyko  

tolimesniam gydymui į reabilitacines bendruomenes; 72 – išrašyti namo pilnai baigus gydymo 

kursą be abstinencijos reiškinių, geroje būklėje, dar 53 pacientai (20%) išrašyti pagerėjusioje 

būklėje, išliekant pavieniams abstinencijos reiškiniams. 
 

Psichologo ir socialinio darbuotojo darbas skyriuje: 

Grupiniai užsiėmimai su pacientais:  

-  Psichologo vedami grupiniai informaciniai – motyvaciniai užsiėmimai skyriuje įprastai vyko 5 

dienas per savaitę (1-2 psichologo grupiniai užsiėmimai per dieną). Per metus psichologai 
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skyriuje pravedė 185 grupinius užsiėmimus. Grupinės psichoterapijos užsiėmimuose 

dalyvavimas skyriaus pacientams pageidautinas, išskyrus tuos pacientus, kurie jaučia 

abstinenciją. 

-  Skyriuje buvo pravedamos autogeninės treniruotės (iki 5 kartų per savaitę). Autogeninėse 

treniruotėse buvo kviečiami dalyvauti visi skyriuje tuo metu gydomi pacientai. Per metus 

skyriuje įvyko 198 autogeninės treniruotės. 

-   Socialinio darbuotojo grupiniai užsiėmimai pagal 12-os žingsnių programą – gilinantis į I-III 

žingsnius.  Per metus buvo pravesta 155 užsiėmimai. 
 

Individualus darbas su pacientais: 

-  Psichologai per metus pravedė 171 individualius pokalbius su pacientais ir suteikė 83 

konsultacijų pacientų šeimos nariams. 

-  Socialinis darbuotojas pravedė 37 individualų pokalbį su pacientais. 

-  Atskiriems pacientams pagal reikalą teiktos socialinės pagalbos paslaugos tarpininkavimo, 

atstovavimo ir pan.. Viso per metus 8 atvejai. 

 

2.3.6. IV priklausomybių psichiatrijos skyrius 
 

Skyriuje vykdomas:  

-  medikamentinis narkotinės ir kitų psichiką veikiančių medžiagų abstinencijos gydymas (tame 

tarpe farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais gaunantiems pacientams, kurie greta 

opioidinių vaistinio preparato vartoja narkotikus, gydytojo neskirtus medikamentus, alkoholį); 

-  stacionarinis opioidinės abstinencijos gydymas metadonu, buprenorfinu/naloksonu; 

-  medikamentinis alkoholinės abstinencijos gydymas (pacientams, turintiems priklausomybę nuo 

narkotikų, taip pat asmenims iki 18 metų amžiaus). 
 

 Skyriuje gydytų (išvykę + likę gydytis skyriuje iki metų pabaigos) ligonių skaičius pagal amžiaus 

grupes  

Metai Gydytų 

pacientų 

skaičius 

Iki 14 metų 15 – 44 metų 45 – 64 metų 65 ir daugiau 

metų 

Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų 

2015 196 (+ 8 likę 

2016 m.) 

- - 154 (+ 

7 likę 

2016 

m.) 

40 (+ 1 

likę 

2016 

m.) 

2 (+ 0 

likę 

2016 

m.) 

- - - 

2014 170 

(+5 likę 

2015m.) 

- - 116 

(+5 

likę 

2015 

m.) 

54 - - - - 

  

 2015 m. 2014 m. 

Lovų skaičius 9 9 

Lovadienių skaičius 1915 1781 

Lovos apyvarta 21,8 18,9 

Per metus išrašytų pacientų skaičius 196 170 

Vidutinė gydymo trukmė 9,6 10,5 

 

Lyginant su 2014 metais sumažėjo vidutinė ligonio gydymosi trukmė – 0,9 dienos. 
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Skyriuje gydyti  (išrašyti) asmenys, priklausomi nuo narkotikų ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų: 

Gydyti F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 

Pirmą kartą 
 2 

1,02 % 

 

118 

60,20 % 

 

3 

1,53

% 

5 

2,55 % 

 

- - 

5 

2,55 % 

 

Pakartotinai 
1  

0,51 % 

58 

29,59% 
- 

2 

1,02% 
- - 

2 

1,02% 
 

Gydytų pacientų pasiskirstymas pagal klinikines būkles:  

Sutrikimas F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 
Klin.būkl. 1 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 

2015 - 3 - - - - 176 - 3 - - 7 - - - - - - 7 

2014 - - 1 - - - 155 2 3 - - 1 - - 1 - - 2 5 
 

Taikytas gydymas:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 

Medikamentinis abstinencijos 

gydymas 

3 

 

176 3 

 

7 

 
 - 

7 

Atkryčio gydymas - - - - - - - 

Nemedikamentinis gydymas - - - - - - - 

Kita (pvz. medikamentinis gydymas 

esant žalingam vartojimui) 
- 

- 
- - - - 

- 

 

Gydymo skyriuje rezultatai:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 

19 

VISO 

IŠ VISO IŠRAŠYTŲ: 3 176 3 7 - - 7 196 

Perkelti į Minesotos programą  1 5 1 - - - 1 8 

Perkelti į ADRS RC - - - - - - - - 

Išrašyti, 

nukreipiant 

reabilitaciniam 

gydymui 

Iš viso: 1 9 - - - - 1 11 

1) į ADRS RC - 7  - - - - 7 

2) į kt. reab. 

įstaigas 

1 2 

 
- - - - 

1 

 

4 

 

Išrašyti pagerėję (baigę gydymo 

kursą) 

3 

 

81 

 

2 

 

6 

 

 
- 

4 96 

Išrašyti pagerėję (esant neryškiems 

abstinencijos reiškiniams) 
- 55 1 - - - 3 59 

Išrašyti be pakitimų (nutraukę 

gydymą savo noru) 
- 35 - 1 - -  36 

Išrašyti už režimo pažeidimus 

(skyriaus vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimų pažeidimus) 

- 5 - - - - - 5 

Iškelti į kitas 

stacionarines 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas 

Išsivysčius 

psichozei 
- - - - - - - - 

Dėl 

somatinės 

būklės 

- - - - - - - - 

Mirė - - - - - - - - 
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Klinikiniai kokybės rodikliai: 

Vertinant IV skyriuje teiktas abstinencijos gydymo paslaugas pagal VPLC patvirtintus klinikinius 

kokybės rodiklius paslaugų rezultatams vertinti: 
 

- procentas pacientų, atvykusių gydymui dėl priklausomybės nuo narkotikų ir išsirašiusių 

įvykdžius gydymo plane numatytas užduotis ar baigus numatytą gydymo kursą/ be abstinencijos 

reiškinių (ne mažiau, kaip 30 %) - 96 pacientai (49 %), iš skyriuje gydytų dėl priklausomybės 

nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 11 pacientai po abstinencijos gydymo 

perkelti / išvyko tolesniam gydymui į reabilitacijos paslaugas teikiančius skyrius / centrus; 

- procentas pacientų, atvykusiu gydymui dėl priklausomybės nuo alkoholio ir išsirašiusių 

įvykdžius gydymo plane numatytas užduotis ar pilnai baigus numatytą gydymo kursą (numatyta 

ne mažiau, kaip 80% ) - 3 pacientai (100 %). 
 

Psichologo darbas skyriuje: 

Grupiniai užsiėmimai su pacientais: 

- psichologo motyvacinis darbas grupėse su skyriuje gydomais pacientais vyksta 5 kartus per 

savaitę (1-2 psichologų grupiniai užsiėmimai per dieną). Per 2015 m. psichologai pravedė 387 

grupinius užsiėmimus. 

- kartą per savaitę pravedama relaksacija ir vieną kartą per savaitę rodomas videofilmas 

priklausomybių tematika. Per metus įvyko 45 relaksacijos. 

Individualus darbas su pacientais: 

- psichologai pravedė 374 individualius pokalbius su  pacientais,  suteiktos 77 konsultacijos 

šeimos nariams.  
 

Socialinio darbuotojo darbas skyriuje:  

- Socialinio darbuotojo informaciniai grupiniai užsiėmimai vyko 5 kartus per savaitę. Per 2015 m. 

įvyko 146 grupiniai užsiėmimai. 

Individualus darbas su pacientais: 

- socialinis darbuotojas pravedė 105 individualių konsultacijų su pacientais; 

 

2.3.7. ADRS Reabilitacijos centras 
 

Skyriuje taikomas ilgalaikis stacionarinis reabilitacinis gydymas (iki 8 mėn.) asmenims, 

priklausomiems nuo narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. 

 

Reabilitacijos  centre gydytų ligonių skaičius: (Išvykę + likę gydytis iki metų pabaigos) ligonių  

skaičius pagal amžiaus grupes  

Metai Gydytų 

pacientų 

skaičius 

Iki 14 metų 15 – 44 metų 45 – 64 metų 65 ir daugiau 

metų 

Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų Vyrų Moterų 

2015 100  - - 100 - - - - - 

2014 

47 

(+10 likę 

2015 m.) 

- - 

46 

(+10 

likę 

2015 

m.) 

1     

 

Gydytų ligonių skaičius per 2015 m. (100 ligonių), palyginus su 2014 metais (57 ligoniai),  padidėjo 

43 ligoniais, arba 43 %. 
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 2015 m. 2014 m.  

Lovų skaičius 12 12 

Lovadienių skaičius 4001 3435 

Lovos apyvarta 6 3,9 

Iš skyriaus per metus išrašytų pacientų skaičius 72 47 

Vidutinė gydymo trukmė 90 dienos 73,1 dienos 

Per 2015 metus pailgėjo vidutinė gydymosi trukmė –16,9 dienų.  
 

Gydytų pacientų pasiskirstymas pagal klinikinę būklę:  

Sutrikimas F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 
Klin.būkl. 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 

2015 - 1 - - - 92 - 2 - - - - 4 - - - 1 - 

2014      45       1    1  
 

Taikytas gydymas:  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 

Medikamentinis abstinencijos gydymas - - - - - - - 

Atkryčio gydymas - 100 - - - - - 

Reabilitacinis psichoterapinis gydymas 

2015 m. 

- 100 - - - - - 

 

Gydyti (išrašyti) stacionare dėl šios ligos (absoliučiais skaičiais ir procentas):  

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 

Pirminiai 2015 m. 1  

1,39 

% 

62 

86,11 % 

 

2 

2,78 % 

- 3 

4,17 % 

-  1 

1,39 % 

 

Pakartotiniai 2015 m. 
- 

3 

4,17 % 

- - - - 
- 

 

Gydymo skyriuje rezultatai:      

 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 18 F 19 Iš viso 
IŠ VISO IŠRAŠYTŲ: 1 65 2 - 3 - 1 72 

Perkelti į Minesotos programą  - - - - - - - - 

Išrašyti, 

nukreipiant 

reabilitaciniam 

gydymui 

Iš viso: - - - - - - - - 

1) į ADRS RC - - - - - - - - 

2) į kitas reab. 

Įstaigas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Išrašyti pagerėję (baigę gydymo kursą) - 50 2 - 2 - 1 55 

Išrašyti pagerėję (esant neryškiems 

abstinencijos reiškiniams) 

- - - - - - - - 

Išrašyti be pakitimų (nutraukę gydymą 

savo noru) 

1 12 - - 1 -  14 

Išrašyti už režimo pažeidimus 

(skyriaus vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimų pažeidimus) 

 

- 

 

3 

 

- - - - - 3 

Iškelti į kitas 

stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigas 

Išsivysčius 

psichozei 

- - - - - - - - 

Dėl soma-tinės 

būklės 

- - - - - - -  

- 

Mirė - - - - - - - - 
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Klinikiniai kokybės rodikliai: 

Procentas pacientų, gydomų ADRS Reabilitacijos centre, kurie sėkmingai baigė reabilitacijos 

procesą (ne mažiau kaip 45%) – 2015 metais sėkmingai reabilitacijos procesą baigė – 55 (76 %). 
 

Psichologo darbas skyriuje:  
1. 1k./sav. individualios konsultacijos. 2015 m. iš viso buvo pravesta 133 psichologo konsultacijos. 

2. Individualių užduočių skyrimas pagal aptartas temas. 

3. 3k./sav. psichokorekcines grupes  ir 2k./sav. teminiai užsiėmimai. Iš viso 2015 m. buvo pravesta 

190 grupinių užsiėmimų. 

4. Organizuoja susitikimus su pacientų artimaisiais 1k./sav. (grupėse), pagal pacientų artimųjų 

pageidavimus-individualius pokalbius jiems rūpimomis temomis. 2015 metais nebuvo 

organizuota tokių susitikimų. 
 

Socialinio darbuotojo darbas skyriuje:  

1. 1k./sav. individualios konsultacijos. 2015 metais iš viso buvo pravesta 143 konsultacijos.  

2. 2k./sav. grupinis užsiėmimas (soc. įgūdžių lavinimo, teminiai diskusiniai, supažindinimas su 12 

žingsnių programos aspektais. Iš viso 2015 metais buvo pravesta 140 grupinių užsiėmimų.  Per 

2015 metus suteikti 44 atvejai kitų paslaugų (tarpininkavimo, atstovavimo ir t.t.). 

3. Individualių užduočių skyrimas ir analizavimas pagal RC programos darbo užduočių 

klausimynus. 

4. Lydi į mieste vykstančius renginius, AA, AN, AL grupes. 

5. Organizuoja teminius užsiėmimus ir apsilankymus (su vyresnių gydymo fazių pacientais) 1x sav. 

III PPS ir IV PPS. 

6. Organizuoja susitikimus su pacientų artimaisiais apie savigarbos grupių pagalbos naudą, 

pasirinkimo galimybes.  

 

3. FINANSINĖS - ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 
 

3.1. VPLC PATALPŲ PANAUDOJIMAS 

        

Patalpų panaudojimas 
 

1.Vilniaus priklausomybės ligų centras Gerosios Vilties g. 3 

Bendras plotas -2843,84 kv. m. 

- pagrindinis plotas -1809,43 kv. m. 

- pagalbinis plotas -1034,41 kv. m. 
 

2. Dienos centras Savanorių pr. 74 

Bendras plotas -233,15 kv. m. 

-  pagrindinis plotas -170,07 kv. m. 

-  pagalbinis plotas -63,08 kv. m. 
 

3.  Reabilitacijos centras Vilkpėdės g.3  

Bendras plotas -194,18 kv. m. 

- pagrindinis plotas -106,39 kv. m. 

- pagalbinis plotas -87,79 kv. m. 

    

3.2. REMONTAI, KITA ŪKINĖ VEIKLA 
        
1. Ambulatorinis skyrius: 

-  slaugos administratorės kab. remontas 

- svetainės remontas 

2.  I PPS: 
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-  palata Nr. 11, 12 remontas 

3.  II PPS: 

-  palata Nr.13, 11 remontas 

-  ligonių WC lubų keitimas 

-  koridoriaus lubų dalinis remontas  

4. III PPS: 

-  psichologo kab. remontas 

-  slaugytojos padėjėjos kab. remontas 

5.  IV PPS 

-  palata Nr. 4 remontas; 

6.  Dienos centro remontas. 

 

4. ORGANIZACINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 
 

4.1. VPLC DARBO KOKYBĖS RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 

Atliktos gyventojų (ligonių) apklausos (Priedas Nr. 5). 
 

Nagrinėti VPLC gauti ir Sveikatos apsaugos ministerijos persiųsti Edgaro Vysockio skundai.  

Išnagrinėjus Edgaro Vysockio raštuose išdėstytas aplinkybes, nenustatyta VPLC darbo 

organizavimo pažeidimų. Buvo teiktos rekomendacijos darbo gerinimui, tikslu ateityje minimizuoti 

/ išvengti panašių situacijų. 
 

4.2. POKYČIAI ETATŲ STRUKTŪROJE 
  
Pokyčių etatų struktūroje 2015 m. nebuvo. 2015 m. sausio 1 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. yra 185.25 

et.  
 

4.3. POKYČIAI ĮSTAIGOS STRUKTŪROJE. 
  

Pokyčių įstaigos struktūroje 2015 m. nebuvo. 
 

4.4. PERSONALO KAITA 
 

Vilniaus priklausomybės ligų centre 2015 m.: 

- priimtų darbuotojų sk. -  22 (iš jų gyd. rezidentų –   9) 

- atleistų darbuotojų sk. -  47 (iš jų gyd. rezidentų – 11)  
 

Personalo nedarbingumo analizė 

Vilniaus priklausomybės ligų centre 2015 m.  

personalo nedarbingumo atvejų buvo iš viso:    -  95 

  iš jų: 

- liga          -   68 

- slauga         -   17 

- nelaimingas atsitikimas kelyje į darbą    -     1 

- nelaimingi atsitikimai buityje     -     6 

- nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis   -     2 

-     nelaimingas atsitikimas darbe     -     1     
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4.5.  BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 
 

4.5.1. Bendradarbiavimas su Vilniaus teritorine ligonių kasa 

 

2015 m. Vilniaus priklausomybės ligų centras toliau vykdė Priklausomybės ligų programą 

Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje. Iš programos lėšų pagal sudarytas sutartis VPLC teikė 

medikamentus ir testus 6 Vilniaus m. pirminiams priežiūros centrams (PSPC), Vilniaus raj. PSPC, 

Alytaus, Druskininkų Švenčionių PSPC. Programos ataskaita pateikta priede Nr. 8.   
 

4.5.2. Bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu ir Sveikatos apsaugos 

ministerija 
 

Vilniaus priklausomybės ligų centras toliau buvo Medicinos fakulteto gydytojų rezidentų 

rengimo bazė ir gaudavo finansavimą iš LR SAM gydytojų rezidentų darbui apmokėti.  
 

4.5.3. Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto pataisos inspekcija 
 

Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Vilniaus priklausomybės ligų centre (VPLC) 132 asmenys 

buvo teismo įpareigoti gydytis priklausomybės ligas, iš jų 18 asmenų nukreipta pakartotinai. 

Dėl nežinomų priežasčių 3 asmenys į VPLC neatvyko.  

- 23 asmenims nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, žalingas vartojimas 

(F10.1). 

- 48 asmenų diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, priklausomybės 

sindromas (F10.2). 

- 48 asmenų diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus, priklausomybės 

sindromas (F11.2).  

- 2 asmenų diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kanabinoidus F12.0, F2.1 

- 1 asmens diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

priklausomybės sindromas (F15.2). 

- 2 asmenų diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, priklausomybės 

sindromas (F10.2); psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus, priklausomybės 

sindromas (F11.2). 

- 1 asmens diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kelis narkotikus ir kitas 

psichoaktyvias medžiagas, priklausomybės sindromas (F19.2).  

- 1 asmens diagnozė: patologinis potraukis azartiniams lošimams (F63.0) 

- 3 asmenims priklausomybės diagnozė nėra nustatyta. 
 

Vidutinis teismo paskirtas įpareigojimo gydytis nuo priklausomybės terminas yra 16 mėnesių. 

Trumpiausias paskirtas gydymosi terminas – 3 mėnesiai, o ilgiausias – 85 mėnesiai. Klientų 

amžiaus vidurkis - 39 metai, jauniausiam - 19 metų, vyriausiam - 71 metai. Sveikatos draudimą turi 

109 asmenys.  Oficialiai dirbo 56 asmenys, neoficialiai dirbo 15 asmenų. 5 asmenys mokėsi. 
  

 Gydymas: 

- 14 klientų buvo skiriamas ambulatorinis gydymas. 

- 12 klientų gydėsi farmakoterapijoje metadonu.  

- 8 klientai gydėsi narkotinę abstinenciją stacionare. 

- 4 klientai gydėsi alkoholinę abstinenciją stacionare. 

- 1 klientas gydėsi Minesotos programoje. 

- 4 klientai gydėsi reabilitacijos centre. 

- 6 klientai gydėsi narkotinę abstinenciją Suboxonu VPLC Dienos cente. 

- 1 klientas dėl sveikatos būklės nukreiptas į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę. 

- 1 klientas lankė psichologo konsultacijas. 

 



43 

 

Suteiktos 473 konsultacijos (farmakoterapijos metadonu klientus konsultuoja klientą 

kuruojantys socialiniai darbuotojai). 
 

64 klientai buvo tikrinti alkotesteriu dėl alkoholio vartojimo, iš viso 101 kartus (išskyrus 

farmakoterapijos metadonu klientus, kuriuos tikrina kuruojantys socialiniai darbuotojai). 
 

27 klientams buvo atlikti testai narkotinėms medžiagoms nustatyti, iš viso 37 kartus (išskyrus 

farmakoterapijos metadonu  klientus, kuriuos testuoja kuruojantys socialiniai darbuotojai). 
 

Per 2015 metus iš 132 įpareigotų gydytis klientų: 13 klientų VPLC nesilankė ir nesigydė, 16 

asmenų lankėsi nereguliariai, 90 klientų nebuvo stebimas alkoholio ar narkotikų vartojimas, 23 

klientai vartojo alkoholį ar narkotikus.  
  

Per 2015 m. laikotarpį 73 asmenims baigėsi įpareigojimas gydytis, iš jų: 6 asmenys 

išregistruoti iš PT įskaitos, 3 asmenys įkalinti, 1 asmeniui panaikintas įpareigojimas gydytis, 3 

asmenys mirė, 59 asmenims įpareigojimas gydytis tęsis ir 2015 metais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Informacija apie teismo neįpareigotus gydytis asmenis 

 2015 metais į Vilniaus priklausomybės ligų centrą atvyko 27 Vilniaus miesto ir rajono 

pataisos inspekcijos įskaitoje esančių, tačiau teismo neįpareigotų gydytis asmenų. Trumpiausias 

atvykusiųjų klientų paskirtas bausmės laikas – 1 mėnuo, o ilgiausias – 24 mėnesiai.  
  

 7 klientų kreipėsi dėl problemų, susijusių su alkoholio vartojimu, iš kurių:  

- 5 klientams nustatyta  diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, 

priklausomybės sindromas (F10.2).  

- 2 klientui nustatyta  diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, abstinencijos 

būklė (F10.3) 
 

7 klientai kreipėsi dėl priklausomybės psichoaktyvioms medžiagoms (diagnozė: psichikos ir 

elgesio sutrikimai vartojant opioidus, priklausomybės sindromas (F11.2).  
  

 Kitiems 12 klientų nebuvo nustatyta  diagnozė, tačiau kai kurie klientai reguliariai lankėsi 

gydytojo, socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijose.  
  

 1 klientas gydėsi opioidinės priklausomybės buprenorfinu/naloksonu  programoje.  
 

 Klientai buvo konsultuojami šiais klausimais:  

- apie priklausomybę, jos gydymo būdus, klientai buvo motyvuojami pradėti gydymą, 

nukreipiant gydytojo psichiatro konsultacijoms; 

- įvairiais socialiniais ir kt. klausimais (dėl antstolių, sveikatos draudimo ir kt.); 

- apie įsidarbinimo būdus, galimybes, CV rašymą ir pan.; 

- su klientais kartu buvo ieškoma būdų kaip tinkamai organizuotis savo laisvalaikį, ir pan.  
 

Taip pat teikta informacija, bei rekomenduota lankyti savipagalbos grupes, suteikta informacija 

apie veikiančias grupes ir t.t. Visus metus vyko informacijos keitimasis su Pataisos inspekcija: 

atvykus klientui su siuntimu, gavus užklausas.  

 

4.5.4. Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto administracijos socialinių reikalų ir sveikatos       

departamento vaiko teisių apsaugos skyriumi. 
 

Iš viso per 2015 metus buvo kuruojamas 121 VTAS siųstas gydytis asmuo. 67 asmenys siųsti 

2015 metais, 11 iš jų siųsti pakartotinai. 88 iš jų buvo siunčiami dėl žalingo alkoholio vartojimo ar 

priklausomybės alkoholiui, 19 dėl priklausomybės opioidams, 1 dėl priklausomybės 

stimuliatoriams. 2015 metais siųsti du nepilnamečiai dėl narkotinių medžiagų vartojimo. 13 iš 
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VTAS siųstų asmenų niekada nesikreipė į Vilniaus priklausomybės ligų centrą. 49 nukreipti 

asmenys pagal VTAS siuntimą į Vilniaus priklausomybės ligų centrą nesikreipė.  
 

Per 2015 m. suteiktos 256 socialinio darbuotojo konsultacijos VTAS gydymui nukreiptiems 

asmenims. Buvo tarpininkaujama tarp kliento ir gydytojo psichiatro, bei psichologo. 5 asmenys 

stacionariai gydėsi dėl abstinencijos sindromo, 4 asmenims buvo paskirti medikamentai 

abstinencijai gydyti ambulatoriškai, 1 asmuo gydėsi psichokorekcinėje „Minesotos“ programoje, 5 

asmenys dalyvavo farmakoterapijoje metadonu, 2 asmenims buvo skirtas gydymas 

buprenorfinu/naloksonu , 1 asmuo gydymą tęsė reabilitacijos bendruomenėje. 30 asmenų nukreipta 

psichologo konsultacijoms. Per šį laikotarpį buvo nuolat bendradarbiaujama su VTAS, keičiamasi 

informacija apie nukreiptų asmenų gydymosi eigą - ar siųsti asmenys laikosi sutarties ir vykdo 

sudarytą gydymosi planą. Buvo išsiųsta 470 raštų VTAS.  

 

4.6. VPLC SKYRIŲ BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 
 

Socialinės pagalbos ir prevencijos skyrius 
 

2015 m. sprendžiant socialines klientų problemas, sveikatos bei kitus klausimus, buvo 

bendradarbiauta su šiomis institucijomis:  

1. Vilniaus m. teritorinėmis ligonių kasomis (dėl pacientų draustumo privalomuoju sveikatos 

draudimu). 

2. Vilniaus m. teritorine darbo birža (dėl klientų registravimosi darbo biržoje, darbo paieškos 

metodų ir t.t.). 

3. Lietuvoje esančiais įv. reabilitacijos centrais, skirtais priklausomiems nuo psichoaktyvių 

medžiagų asmenims. 

4. Vilniaus m. savivaldybės socialinių pašalpų skyriumi (dėl klientų socialinių problemų). 

5. NVO “Galiu gyventi” (dėl nemokamų teisininko konsultacijų klientams ). 

6. Vilniaus m. Psichikos sveikatos centrais (dėl farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais 

preparatais klientų). 

7. Respublikine tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetine ligonine (dėl sergančių pacientų 

gydymo visuomenei pavojingomis ligomis). 

8. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Socialinės paramos centru (dėl nemokamų pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo asmenims neturintiems privalomojo sveikatos draudimo; pagalbos 

tvarkantis asmens dokumentus; vienkartinių pašalpų skyrimo; dokumentų, dėl vienkartinės 

piniginės pašalpos gavimo ir pan.). 

9. Vilniaus m. areštine ( dėl metadono pristatymo pacientui). 

10. Santariškių klinikos dermatovenerologijos centru (dėl trofinių opų ir pan.). 

11. Nakvynės namais Vilkpėdės g.12., Kojelavičiaus g. 50. 

12. Respublikine Vilniaus psichiatrijos ligonine. 

13. Vilniaus miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi (dėl šeimų, turinčių problemų, dėl 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo sprendimo. 

14. Vilniaus miesto Migracijos tarnyba ( dėl pacientų asmens dokumentų, leidimo gyventi ir pan.). 

15.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentu (Vaiko 

gerovės komisija) dėl nepilnamečių, turinčių problemų su priklausomybėmis. 

 

Ambulatorinis skyrius 
 

VPLC ambulatorinio skyriaus specialistai toliau bendradarbiavo su kitomis Vilniaus m. 

gydymo įstaigomis, nukreipiant pacientus konsultacijoms dėl gretutinių susirgimų, gydymui - dėl 

ligos komplikacijų, bei į psichikos sveikatos centrus - dėl pakaitinio gydymo metadonu.  

Konsultuoti pacientai kitų gydymo įstaigų stacionaruose dėl priėmimo į farmakoterapiją 

metadonu. 
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2015 m. pradėta išankstinė pacientų registracija pas gydytojus ir kitus centro specialistus 

internetu, naudojant išankstinės registracijos sistemą www.sergu.lt. 

Skyriaus darbuotojai dalyvavo rengiant ir skaitant pranešimus konferencijose, davė interviu 

televizijos laidoms. 

Dalyvauta susitikimuose su Vaiko gerovės komisijos atstovais, dėl bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymo. 

Atsakoma į užklausimus. Per 2015 m. gauta 8802 užklausimai, o 2014 m. - 9889. Užklausimų 

per 2015 m.  gauta 1087 mažiau. Atsakyta į paklausimus 2015 m. 9785 vnt., o 2014 m. 10448 vnt. 

Atsakomų paklausimų skaičius per 2015 m. mažesnis – 663 vienetais.   

Gaunami ir registruojami išrašai iš kitų įstaigų: per 2015 m. iš viso gauta 1372 išrašai, o per 

2014 m. viso gauta 1427 išrašai. 2015 m. gauta 55  išrašu mažiau. 

 

I priklausomybių psichiatrijos skyrius 
  

Institucija su kuria buvo bendradarbiauta Bendradarbiavimo tikslas 

VŠĮ Respublikinė Vilniaus Universitetinė 

ligoninė (RVUL) 

Pacientų somatinės būklės įvertinimas, 

specialistų konsultavimas, taip pat pacientų 

nukreipimas į/iš VPLC. 

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras 

(VmPSC) 

 

Ąžuolyno klinika 

VšĮ  Respublikinė Vilniaus psichiatrijos 

ligoninė (RVPL) 

Pacientų psichikos būklės stabilizavimas, 

pacientų nukreipimas į/iš VPLC. 

Pacientų nukreipimas į VPLC gydymui pagal 

Minesotos programą. 

Pacientų nukreipimas iš/į RVPL. 

 
 

II priklausomybių psichiatrijos skyrius 
   

Bendradarbiaujame su AA, AL-ANON, ALA-TEEN draugijomis. Esant reikalui su Vilniaus 

m. socialinėmis tarnybomis (pvz. nakvynės namais ir pan.). 
 

III priklausomybių psichiatrijos skyrius 
 

Institucija su kuria buvo bendradarbiauta Bendradarbiavimo tikslas 

ADRS Dienos stacionaras Suteikti pacientams informaciją apie ADRS 

vykdomą Dienos stacionaro programą -  

galimybę tęsti abstinencijos gydymą 

ambulatoriškai ir/ar gauti palaikomąjį / 

motyvacinį gydymą remisijos metu  

Reabilitacinės bendruomenės 

„Apsisprendimas“, „Integracija“, „Pusiaukelė“, 

„Nugalėtojų akademija“, „Pilnų namų 

bendruomenė“ 

Informuoti pacientus apie reabilitacines 

bendruomenes ir centrus, jų darbą, tikslus, 

tvarką, motyvuoti tęsti gydymą reabilitacinėse 

bendruomenėse ir centruose  

Vilniaus apygardos probacijos tarnyba  Dalyvauti paslaugų teikime asmenims, 

priklausomiems nuo narkotikų kuriems teismo 

skirta gydytis ar nevartoti narkotikų  

Savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius  Dalyvauti paslaugų teikime nepilnamečių vaikų 

turintiems asmenims, priklausomiems nuo 

narkotikų.  

 

 

 

 

http://www.sergu.lt/
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IV priklausomybių psichiatrijos skyrius 
 

Institucija su kuria buvo bendradarbiauta Bendradarbiavimo tikslas 

  

Sprendžiant pacientų problemas, buvo 

bendradarbiauta su šiomis institucijomis:  

- Vilniaus ir kitų miestų darbo birža; 

 

- Vilniaus m. teritorinėmis ligonių 

kasomis; 

-     Vilniaus m. savivaldybės socialinių 

pašalpų skyriumi  

 

      -     Antstolių rūmais, antstoliais; 

 

-      Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Socialinės paramos centras  

 

-      Kitos gydymo įstaigos; 

-    VPLC atvykstanti teisininkė; 

-    ADRS RC ir kotomis reabilitacinėmis 

bendruomenemis.  

 

 

 

 

- dėl informavimo apie tai, kad asmuo 

gydosi, sekančių vizitų sutarimo, 

gydymo programos ir t.t.; 

- dėl reikalų susijusių su sveikatos 

draudimu; 

- dėl pensijų skyrimo, gavimo, 

tvarkymo, paciento lydėjimo tvarkytis 

pašalpų ir t.t.; 

-   dėl informacijos apie skolų išmokėjimų, 

terminus ir kitų klausimų, susijusių su 

skolomis;  

-    dėl pacientams reikiamų  dokumentų 

pateikimo, dėl vienkartinės piniginės 

pašalpos gavimo ir pan.; 

-   dėl registracijos pas gydytoją, 

priėmimo; 

-   pacientų lydėjimas dėl įvairių bendrojo 

pobūdžio teisnių klausimų; 

-   dėl tolimesnio gydymo tesimo. 
 

Dienos centras 
 

 Tęsiamas ilgametis bendradarbiavimas su AA, AN, AL draugijomis, kurie motyvuoja pacientus 

vykti gydytis, kviečia į savo viešus renginius, bei dalinasi savo literatūra. 

 VPLC ambulatorinio skyriaus specialistai bendradarbiavo su kitomis Vilniaus m. gydymo 

įstaigomis, nukreipiant pacientus konsultacijoms dėl gretutinių susirgimų. 
  

Reabilitacijos centras 
 

Bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis pagal reikiamybę - soc. darbuotojai lydi pacientus į 

darbo biržą, policijos nuovadas, teismo posėdžius, organizuojami pacientų išvykimai į kitas 

reabilitacijos įstaigas. Buvę RC programos dalyviai lankosi centre 1k./sav. (penktadienį) - iki 10 

žmonių - tam tikslui skirtu laiku, dalyvauja užsiėmimuose su esamais pacientais, kalba apie savo 

pokyčius, pasiekimus, problemas. 
 

4.6. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
 

Gydytojai: 

Eil. 

Nr. 

Vieta. Seminaro/konferencijos/kursų/mokymų pavadinimas Dalyvavusių 

sk. 

1 Jerevanas (Armėnija). Dalyvavo PSO regioninio Europos biuro misijoje 

skirtoje įvertinti šalies ŽIV infekcijos prevencijos ir gydymo situacijai. 

1 

2 Kaunas. Konferencija „Psichiatrija bendrojoje medicinoje: praeitis, dabartis, 

ateities perspektyvos“. 

2 

3 Vilnius. Psichodinaminės grupinės psichoterapijos ir grupinės analizės 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (1 blokas). 

1 
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4 Tbilisis (Gruzija). Dalyvavo PSO regioninio Europos biuro misijoje skirtoje 

įvertinti šalies ŽIV infekcijos prevencijos ir gydymo situacijai. 

1 

5 Birštonas. Teorinis-praktinis seminaras „Sapnai ir psichoterapinis procesas“. 1 

6 Vilnius. Psichodinaminės grupinės psichoterapijos ir grupinės analizės 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (2 blokas). 

1 

7 Kaunas. Mokslinis-praktinis seminaras „Priklausomybė nuo alkoholio: nuo 

priklausomybės atsiradimo iki efektyvių sprendimų jos atsisakant“. 

1 

8 Biškekas (Kirgizija). Dalyvavo PSO regioninio Europos biuro misijoje. 1 

9 Kopenhaga (Danija). Dalyvavo PSO regioninėje techninėje konsultacijoje dėl 

PSO Globalios sveikatos sektoriaus strategijos ŽIV ir virusinio hepatito 

klausimais „Universali prieiga prie sveikatos“. 

1 

10 Vilnius. Psichodinaminės grupinės psichoterapijos ir grupinės analizės 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (3 blokas). 

1 

11 Jūrmala (Latvija). Baltijos šalių psichiatrų konferencija. 2 

12 Minskas (Baltarusija). Baltarusijos UNDP organizuojamame seminare 

priklausomybių gydytojams ir socialiniams darbuotojams „priklausomybės 

nuo opioidų farmakoterapijos kokybės gerinimas“. Skaitytas pranešimas. 

1 

13 Tbilisis (Gruzija). Dalyvavo regioniniame aukšto lygmens dialoge „Kelias į 

sėkmę“ apie sėkmingą perėjimą prie nacionalinio atsako į ŽIV ir TB 

finansavimo Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalyse. 

1 

14 Vilnius. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Genetika psichiatrijoje“. 1 

15 Vilnius. Psichodinaminės grupinės psichoterapijos ir grupinės analizės 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (4 blokas). 

1 

16 Kaunas. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Endobiogeninės 

medicinos taikymas gydytojo praktikoje“. 

1 

17 Skopje (Makedonija). Dalyvavo PSO regioninio Europos biuro misijoje, 

skirtoje įvertinti šalies ŽIV infekcijos prevencijos ir gydymo situacijai. 

1 

18 Vilnius. Konferencija „Nervų ir psichikos ligų diagnostikos ir gydymo 

pasiekimai bei pritaikymas klinikinėje praktikoje“. 

4 

19 Kijevas, Poltava, Dnepropetrovskas (Ukraina). Ekspertų vizitas. 1 

20 Birštonas. Konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“. 1 

21 Kopenhaga (Danija). Video paskaitos „Žalos mažinimas“ įrašymas Europos 

klinikinės AIDS draugijos e-mokymų kursui „Klinikinė ŽIV priežiūra“. 

1 

22 Vilnius. Konferencija „Azartiniai lošimai ir loterijos Lietuvoje. Atradimai ir 

praradimai“. 

1 

23 Kaunas. Tarptautinė konferencija „Kanapės – iššūkis moderniai visuomenei“. 3 

24 Viena (Austrija). Dalyvavo II-oje UNODC ekspertų techninėje konsultacijoje 

„Sveikatos sutrikimų, susijusių su narkotikų vartojimu, tarptautiniai gydymo 

standartai“. 

1 

25 Vilnius. Konferencija „(N tik) vaikų žaidimai – erdvė augti ir pažinti“. 2 

26 Kaunas. Seminaras „Andobiogeninė medicina ir jos pritaikymas gydytojo 

praktikoje“. 

1 

 

Psichologai: 

Eil. 

Nr. 

Vieta. Seminaro/konferencijos/kursų/mokymų pavadinimas Dalyvavusių 

sk. 

1 Kaunas. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimai „Kognityvinės ir 

elgesio terapijos istorija, teoriniai pagrindai, pagrindinės technikos“ 2 blokas. 

1 
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2 Vilnius. Analitinės psichoterapijos mokymo programos seminaras 

„Perkėlimo/kontrperkėlimo samprata Analitinėje psichologijoje“. 

1 

3 Kaunas. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimai „Kognityvinės ir 

elgesio terapijos istorija, teoriniai pagrindai, pagrindinės technikos“ 3 blokas. 

1 

4 Kaunas. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimai „Kognityvinės ir 

elgesio terapijos istorija, teoriniai pagrindai, pagrindinės technikos“ 4 blokas. 

1 

5 Vilnius. Analitinės psichoterapijos mokymo programos seminaras 

„Simboliniai analitinės psichoterapijos aspektai“. 

1 

6 Birštonas. Nuosekliųjų studijų programos „Egzistencinė terapija“ 3 mokymo 

programos seminaras. 

1 

7 Vilnius. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 5 blokas 

„Potrauminio streso sutrikimas ir KET. EMDR pagrindai“. 

1 

8 Kaunas. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 6 blokas 

„Sudėtingos problemos KET-oje. Obsesinis kompulsinis sutrikimas. Bipolinis 

sutrikimas. Supervizijos“. 

1 

9 Vilnius. Analitinės psichoterapijos mokymo programos seminaras 

„Simboliniai analitinės psichoterapijos aspektai (tęsinys)“. 

1 

10 Birštonas. Nuosekliųjų studijų programos „Grupinė psichoterapija“ 5 

mokymo programos seminaras. 

1 

11 Vilnius. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 7 blokas 

„Priklausomybių psichoterapija/KET“. 

1 

12 Vilnius. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, skaitytas pranešimas 

„Aljanso susilpnėjimas psichoterapijoje: psichoterapeutų patyrimo 

fenomenologinė analizė“. 

1 

13 Kaunas. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 8 blokas 

„Asmenybės sutrikimai ir jų psichoterapinis gydymas“. 

1 

14 Palanga. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 9 blokas 

„Pasikartojančios ir/ar sunkios depresijos gydymas. CBASP. Atvejų 

nagrinėjimas“. 

1 

15 Vilnius. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 10 blokas 

„Socialinių įgūdžių treniravimas + supervizijos“. 

1 

16 Kaunas. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 11 blokas 

„Socialinių įgūdžių treniravimas + supervizijos“. 

1 

17 Birštonas. Nuosekliųjų studijų programos „Grupinė psichoterapija“ 4 

mokymo programos seminaras. 

2 

18 Vilnius. Konferencija „Priklausomybės ligomis sergančių asmenų 

psichologinė ir socialinė reabilitacija“. 

1 

19 Vilnius. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimų 12 blokas 

„Grupinė terapija“. 

1 

20 Kaunas. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimas „Mišrios nerimo 

depresijos būklės, asmenybės sutrikimai“. 

1 

21 Vilnius. Analitinės psichoterapijos mokymo programos seminaras 

„Simboliniai analitinės psichoterapijos aspektai (tęsinys)“. 

1 

22 Vilnius.  Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimas. 1 

23 Palanga.  Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimas. 1 

24 Vilnius.  Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos užsiėmimas. 1 

25 Vilnius. Analitinės psichoterapijos mokymo programos seminaras „Sapnų 

analizė psichoterapijoje (darbo gynimas)“. 

1 
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Socialiniai darbuotojai: 

Eil. 

Nr. 

Vieta. Seminaro/konferencijos/kursų/mokymų pavadinimas Dalyvavusių 

sk. 

1 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Specialiųjų socialinio darbo žinių 

gilinimas, dirbant su socialinės rizikos asmenimis, sergančiais priklausomybės 

ligomis, ir jų šeimomis“. 

2 

2 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Socialinių darbuotojų supervizija I“. 1 

3 Utena. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – savigalbos grupių mokymų vedimai. 

2 

4 Marijampolė. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – renginio „Asmenų, susiduriančių su priklausomybe 

nuo psichoaktyvių medžiagų, šeimų ir artimųjų konsultavimas“ vedimas. 

1 

5 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Socialinių darbuotojų supervizija I“. 1 

6 Kėdainiai. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – savigalbos grupių mokymų vedimai. 

2 

7 Panevėžys. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – savigalbos grupių mokymų vedimai. 

2 

8 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Teisiniai aspektai socialinių 

darbuotojų veikloje (atsakomybės, teisinės ribos, tarpininkavimas, kad būtų 

suteikta pagalba įsiskolinusiems asmenims (šeimoms) ir kt.“. 

2 

9 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Socialinių darbuotojų supervizija 

III“. 

1 

10 Jurbarkas. Jurbarko ugdymo įstaigų soc. pedagogams, psichologams pravesti 

mokymai „Socialinių įgūdžių lavinimo programos taikymo ypatumai“. 

2 

11 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Socialinių darbuotojų supervizija 

IV“. 

1 

12 Šiauliai. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – savigalbos grupių mokymų vedimai. 

2 

13 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Socialinio darbo su klientu įgūdžių 

tobulinimas (kliento įgalinimas)“. 

1 

14 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Socialinių darbuotojų supervizija 

V“. 

1 

15 Tauragė. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – savigalbos grupių mokymų vedimai. 

2 

16 Telšiai. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – savigalbos grupių mokymų vedimai. 

2 

17 Vilnius. Socialinių darbuotojų mokymai „Socialinių darbuotojų supervizija 

VI“. 

1 

18 Trakai. Socialinių darbuotojų mokymai „Profesinė gerovė ir motyvavimas“. 1 

19 Plungė. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – savigalbos grupių mokymų vedimai. 

2 

20 Kaunas. Seminaras „Sukurto sisteminio pagalbos modelio pristatymas“. 1 

21 Alytus. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – apskritojo stalo diskusijų vedimas. 

1 

22 Vilnius. Konferencija „Sisteminis pagalbos modelis prekybos žmonėmis 

aukoms savivaldybėse“. 

1 

23 Kaunas ir Marijampolė. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti 1 
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specialistai ir informuota visuomenė“ – apskritojo stalo diskusijų vedimas. 

24 Vilnius. Seminaras „Pojūčių ir suvokimo pažeidimai: psichologija, 

psichopatologija, gydymas paciento ir psichoterapeuto“. 

1 

25 Panevėžys ir Utena. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti 

specialistai ir informuota visuomenė“ – apskritojo stalo diskusijų vedimas. 

1 

26 Klaipėda ir Telšiai. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti 

specialistai ir informuota visuomenė“ – apskritojo stalo diskusijų vedimas. 

1 

27 Tauragė. Pagal VPLC vykdomą ES projektą „Kvalifikuoti specialistai ir 

informuota visuomenė“ – apskritojo stalo diskusijų vedimas. 

1 

28 Rokiškis. Geštaltinės psichoterapijos profesionalių studijų antrųjų mokymo 

metų išvažiuojamasis seminaras. 

1 

29 Vilnius. Mokslinė-praktinė konferencija „Psichoaktyviosios medžiagos: 

naujos tendencijos ir politiniai sprendimai“. 

2 

30 Vilnius. Konferencija „Priklausomybės ligų gydymo aktualijos: paslaugų 

spektro įvairovė, koordinavimas ir bendradarbiavimas“. Skaitytas pranešimas. 

1 

31 Vilnius. Konferencija „Priklausomybės ligomis sergančių asmenų 

psichologinė ir socialinė reabilitacija“. 

1 

32 Vilnius. Konferencija „Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis“. 2 

33 Vilnius. Konferencija „Azartiniai lošimai ir loterijos Lietuvoje. Atradimai ir 

praradimai“. 

1 

34 Vilnius. Seminaras „Sukurto sisteminio pagalbos modelio pristatymas“. 1 

35 Poltava, Dnepropetrovskas (Ukraina). Vedė mokymus „Efektyvūs 

priklausomybių ligų gydymo principai“. Mokymų tikslas – apmokyti Poltavos 

ir Dnepropetrovsko sričių specialistus teikti psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugas. 

1 

36 Vilnius. Mokymai „Prekybos žmonėmis problematika, tarpžinybinis 

bendradarbiavimas ir pagalbos nukentėjusiems teikimas“. 

1 

 

Slaugytojos: 

Eil. 

Nr. 

Vieta. Seminaro/konferencijos/kursų/mokymų pavadinimas Dalyvavusių 

sk. 

1 Vilnius. Tobulinimo kursai „Žaizdos, jų priežiūra“. 2 

2 Palanga. Tobulinimo kursai „Personalo valdymas“. 1 

3 Vilnius. Tobulinimo kursai „Asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, 

psichosocialinė reabilitacija“. 

1 

 

Kitas personalas: 

Eil. 

Nr. 

Vieta. Seminaro/konferencijos/kursų/mokymų pavadinimas Dalyvavusių 

sk. 

1 Vilnius. Slaugytojos padėjėjų kvalifikacijos kėlimo kursai „Hospitalinių 

infekcijų kontrolė ir profilaktika“. 

1 

2 Astana (Kazachstanas). PSO organizuojamoje konsultacijoje „Iš motinos 

vaikui perduodamo ŽIV ir įgimto sifilio prevencija Europos regiono PSO“. 

1 

3 Astana (Kazachstanas). Vedė mokymus, skirtus soc. darbuotojams ir 

psichologams, dirbantiems su farmakoterapijos metadonu klientais. 

1 

4 Vilnius. Gaisrinės saugos mokymai. 1 

5 Vilnius. Konferencija „Priklausomybės ligų gydymo aktualijos: paslaugų 

spektro įvairovė, koordinavimas ir bendradarbiavimas“. Skaitytas pranešimas 

1 
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6 Minskas (Baltarusija). Baltarusijos UNDP organizuojamame seminare 

priklausomybių gydytojams ir socialiniams darbuotojams „priklausomybės 

nuo opioidų farmakoterapijos kokybės gerinimas“. Skaitytas pranešimas. 

1 

7 Vilnius. Konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2015“. 1 

8 Vilnius. Seminaras „Pasirengimas metinės finansinės atskaitomybės įkėlimui į 

konsolidavimo sistemą VSAKIS“. 

2 

9 Dušanbė (Tadžikija). Vedė mokymus, skirtus socialiniams darbuotojams ir 

laisvės atėmimo vietose dirbantiems specialistams apie atvejo vadybą 

farmakoterapijoje opioidiniais vaistiniais preparatais. 

1 

10 Poltava, Dnepropetrovskas (Ukraina). Vedė mokymus „Efektyvūs 

priklausomybių ligų gydymo principai“. Mokymų tikslas – apmokyti Poltavos 

ir Dnepropetrovsko sričių specialistus teikti psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugas. 

1 

11 Vilnius. Seminaras „Aktualūs darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimai ir 

jų praktinis taikymas 2015 m/ rengiant darbo sutartis ir kitus personalo 

dokumentus“. 

1 

12 Vilnius. Seminaras „BĮ metinė atskaitomybė: biudžeto vykdymo ir finansinių 

ataskaitų rinkiniai, jų sudarymas, teikimas“. 

2 

13 Astana (Kazachstanas). Dalyvavo PSO techninėse konsultacijose. 1 

 

4.7. VPLC NAUJŲ GYDYMO BEI DARBO METODŲ DIEGIMAS 
 

Naujų gydymo bei darbo metodų diegimas 2015 metais: 
 

Ambulatorinis skyrius ir Socialinės pagalbos ir prevencijos skyrius 

Naujas gydymo ir/ ar darbo metodas Metodo tikslas 

Atvejo vadybininko paslauga konsultuojant 

pacientus, besikreipusius į VPLC dėl tinkamos 

paslaugos parinkimo 

Suteikti informaciją apie gydymosi galimybes 

VPLC ir užregistruoti reikiamo specialisto 

konsultacijai 

Ankstyvosios intervencijos programos 

įgyvendinimas  

 

Plėsti prevencijos ir gydymo paslaugas vaikams 

ir paaugliams atvykusiems į VPLC 

 

I priklausomybių psichiatrijos skyrius 

Naujas gydymo ir/ ar darbo metodas Metodo tikslas 

Savarankiškos darbo knygos koregavimas Peržiūrėti ir papildytą knygą  

Dienotvarkės koregavimas, kai kurių užsiėmimų 

pavadinimų koregavimas/patikslinimas. 

Peržiūrėti ir atnaujinti skyriaus 

dienotvarkę  

Skyriaus vidaus taisyklių koregavimas/pildymas Peržiūrėti ir atnaujinti skyriaus vidaus 

taisykles 

Esant galimybei internetinės registracijos įdiegimas 

skyriuje 

Optimaliau ir kokybiškiau valdyti 

pacientų, laukiančių eilėje srautus. 
 

II priklausomybių psichiatrijos skyrius 

Naujas gydymo ir/ ar darbo metodas Metodo tikslas 

Užtikrinti pacientų gydymo tęstinumą kupiravus 

abstinencijos simptomus (nukreipti į stacionarinę 

psichosocialinę reabilitaciją) 

Remisijos trukmės ilginimas, socialinių 

įgūdžių, socialinės adaptacijos gerinimas 
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III priklausomybių psichiatrijos skyrius 

Naujas gydymo ir/ ar darbo metodas Metodo tikslas 

Skyrius nuo 2016 m. sausio 1d.  perorganizuojamas į „Narkotinės abstinencijos ir 

psichosocialinės reabilitacijos skyrių“ 
 

IV priklausomybių psichiatrijos skyrius 

Naujas gydymo ir/ ar darbo metodas Metodo tikslas 

Skyrius nuo 2016 m. sausio 1d.  perorganizuojamas į „Narkotinės abstinencijos ir 

psichosocialinės reabilitacijos skyrių“ 
 

ADRS Dienos centras 

Naujas gydymo ir/ ar darbo metodas Metodo tikslas 

Skyrius nuo 2016 m. sausio 1d. perorganizuojamas į Psichosocialinės reabilitacijos skyrių  

Nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėti teikti 

trumpalaikės psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugas 

Padėti pacientams turintiems priklausomybės 

problemų siekti ir išlaikyti stabilią remisiją, 

lavinti emocinius, socialinius, pažintinius, 

mokymosi ir kt. įgūdžius.   
 

Reabilitacijos centras 

Naujas gydymo ir/ ar darbo metodas Metodo tikslas 

Nuo 201 m. sausio 1d. skyrius perorganizuojamas į Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrių 

 

4.8. VPLC VIDAUS AUDITO VEIKLOS ANALIZĖ 
 

VPLC vidaus audito veiklos ataskaita pateikta Priede Nr. 9 
 

4.9. 2015 M. VPLC VEIKLĄ TIKRINUSIOS INSTITUCIJOS 
 

1. Nuo 2015 m. sausio 6 d. iki 2015 m. gruodžio 22 d. 20 kartų Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos Vilniaus skyrius. Patikrinimų tikslas – nedarbingumo pažymėjimų išdavimo 

pagrįstumas ir kt. 

2. 2015 m. vasario 11 d. Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Patikrinimo tikslas – 

maisto tvarkymo subjekto planinis patikrinimas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. 

3. 2015 m. kovo 16 d. Vilniaus teritorinė ligonių kasa. Patikrinimo tikslas – nuo 2014 m. rugsėjo 1 

d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. stacionaro psichiatrijos paslaugų, kurios apmokamos iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų,  norminių teisės aktų atitikimas ir jų 

išlaidų apmokėjimo teisėtumas. 

4. 2015 m. kovo 19 d. Vilniaus apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Patikrinimo tikslas – 

planinis patikrinimas. 

5. 2015 m. gegužės 29 d. Europos soc. fondo agentūra. Patikrinimo tikslas – planinė projekto 

patikra.  

6. Nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos vidaus audito skyrius. Vidaus audito tikslai: 

- ar įstaigoje gautas pagal panaudos sutartis su SAM valstybės turtas naudojamas ekonomiškai 

bei racionaliai, ar turtas valdomas teisėtai ir efektyviai, ar organizacinė valdymo struktūra ir 

administracijos taikomos kontrolės procedūros užtikrina tinkamą deleguotų funkcijų valdymą; 

- ar valstybės biudžeto lėšų ir kitų  finansavimo lėšų panaudojimo vidaus kontrolė efektyvi; 

- įstaigos medicininius ekonominius rodiklius, atspindinčius veiklos rezultatyvumą, veiklos 

tęstinumo galimybes, veiklos riziką; 

- ar tinkama darbo apmokėjimo tvarka. 
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4.10. SOCIALINIO DARBO METODINIO CENTRO VEIKLA 2015 METAIS 
 

Socialinio darbo 

metodinio centro 

pavadinimas 

Kvalifikacijos kėlimo 

programos 

pavadinimas 

Programa skirta 

socialiniams 

darbuotojams ar 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjams 

Programos kodas Įvykdytų mokymų 

pagal programą 

skaičius per metus  

Dalyvių skaičius 

 

Vilniaus 

priklausomybės ligų 

centras 

 

Socialinio darbuotojo 

vaidmuo stiprinant 

savigalbos grupių 

tinklą priklausomiems 

nuo psichoaktyvių 

medžiagų asmenims 

 

 

Socialiniams 

darbuotojams 

 

 

596870899 

 

 

7  

 

 

136 

 

 

Vilniaus 

priklausomybės ligų 

centras 

 

 

Psichoaktyvių 

medžiagų vartotojų 

motyvacinis interviu 

 

 

Socialiniams 

darbuotojams 

 

 

596870893 

 

 

 1 

 

 

16 
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5. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS 

PRIORITETAI 
 

Vilniaus priklausomybės ligų centras planuoja, artimiausiu laikotarpiu, siekti šių  prioritetų: 
 

1. Įgyvendinti 2014-2023 m. 2014 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos įsakymu Nr. V-815 patvirtinto Sveikatos netolygumų mažinimo Veiksmų plano 

veiklas, didinti asmens sveikatos priežiūros ir socialinės integracijos paslaugų prieinamumą 

vaikams ir suaugusiems, žalingai vartojantiems alkoholį ar priklausomiems nuo jo, taip pat 

socialinės rizikos šeimoms, asmenims, vartojantiems narkotines medžiagas ar priklausomiems 

nuo jų.  

2. Atnaujinti Gerosios Vilties g. 3 ir Šlaito g. 14 pastatų infrastruktūrą, LR Sveikatos apsaugos 

ministerijai skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2014-2023 m. laikotarpiui.   

3. Įgyvendinti Europos Sąjungos Jungtinių Veiksmų projekto HAREACT veiklas, kurių tikslas -  

plėsti žemos slenksčio paslaugų prieinamumą švirkščiamų narkotikų vartotojams Lietuvoje, 

plėsti integruotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą priklausomiems nuo 

narkotikų, įskaitant ŽIV, virusinio hepatito bei tuberkuliozės valdymą, taip pat skatinti 

nacionalinį atsaką į ŽIV tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų; įgyventi gerąja kitų šalių 

praktiką; informuoti apie projekto veiklas visuomenę.  

4. Plėtoti novatoriškas VPLC asmens sveikatos priežiūros paslaugas: Vaikų ir jaunimo 

reabilitacijos, dienos psichiatrijos stacionaro, stacionarinės ir ambulatorinės psichosocialinės 

reabilitacijos; informuoti apie šias paslaugas visuomenę, siekti didėjančio paslaugų 

finansavimo iš PSDF. 

5. Bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybe, Vilniaus apskrities Vyriausiuoju policijos 

komisariatu plėsti farmakoterapijos metadonu ir kitų priklausomybės nuo narkotikų gydymo 

formų prieinamumą Vilniaus mieste, siekti didėjančio asmenų, esamų gydyme, skaičiaus ir 

didėjančio finansavimo iš PSDF. 

6. Užtikrinti farmakoterapijos metadonu gydymo efektyvumo vertinimo paslaugą, bendradarbiauti 

su Vilniaus ir Alytaus apskričių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, teikiančiomis šias 

paslaugas, siekti jų plėtros.  

7. Sustiprinti Vidaus audito grupės veiklą, siekiant didesnio asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės, taip pat gerinti teisinę šių paslaugų teikimo aplinką. 

8. Tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą su Probacijos tarnyba, Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus m. savivaldybės Vaiko gerovės 

komisija, tikslu koordinuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo koordinavimą.  

9. Kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerija stiprinti mokslinių tyrimų duomenimis pagrįstą 

priklausomybių gydymo, psichosocialinės reabilitacijos ir prevencijos praktiką ir politiką 

Lietuvoje.      

 

 

 

 

Direktorius           Emilis Subata 

 


