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Gydytojas rekomenduoja gydymą Vaikų ir 
jaunimo reabilitacijos skyriuje tik diagnoza-
vus žalingą psichoaktyviųjų medžiagų vartoji-
mą arba psichikos ir elgesio sutrikimus varto-
jant psichoaktyviąsias medžiagas, priklauso-
mybės sindromą ar patologinį potraukį azarti-
niams lošimams.

Siekdami apsaugoti vaikų ir jaunimo interesus, 
gydymo paslaugas teikiame neatskleisdami asmens 
tapatybės (nuo 16 m.) ir konfidencialiai. Paslaugos 
nepilnamečiams – nemokamos.

VAIKŲ IR JAUNIMO REABILITACIJA: 

Informacija Vilniuje tel. (8 5) 232 5545 
Informacija Kaune tel. (8 37) 33 19 96

Siuntimą gydytis Vaikų ir jaunimo reabilitacijos 
skyriuose Vilniuje ar Kaune išrašo �lialuose 
dirbantys gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai

KONTAKTINĖ INFORMACIJA



Visos paslaugos jaunuoliams iki 18 m. yra 
nemokamos, siuntimo iš kitų įstaigų nereikia, 
nepilnamečiams nuo 16 m. pagal pageidavimą 
visos paslaugos teikiamos neatskleidžiant 
asmens tapatybės. 

Gydytojo konsultacija nepilnamečiams nuo 16 m. 
pagal pageidavimą teikiama neatskleidžiant 
asmens tapatybės.

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ
 PSICHIATRO KONSULTACIJA

RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO 
specialistai vaikams ir jaunimui teikia šias kon�den-
cialumą garantuojančias paslaugas: 

Konsultacija. Vaikų ir paauglių psichiatro, esant 
poreikiui – psichologo, socialinio darbuotojo. Suda-
rome gydymo/pagalbos planą. 

Testai narkotinių medžiagų vartojimui nustatyti 
(iš šlapimo). 

Stacionarinė reabilitacija vaikams ir jaunuoliams 
(14–18 m.), priklausomiems nuo psichiką veikian-
čių medžiagų ar žalingai jas vartojantiems ir jei 
nustatomas patologinis potraukis azartiniams 
žaidimams (Vilniaus ir Kauno �lialuose). Išimtiniais 
atvejais paslauga gali būti teikiama jaunesniems 
ar vyresniems.

Vaikų ir paauglių psichiatras konsultacijos metu 
įvertina vaiko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
riziką, nustato jų sukeltus sveikatos sutrikimus, 
parengia pagalbos planą.  

Tėvai, įtarę, kad vaikai vartoja alkoholį arba narkoti-
kus, kartu su vaikais gali užsiregistruoti gydytojo 
konsultacijai.

Jaunuoliai nuo 16 m. dėl konsultacijos gali kreiptis 
savarankiškai.

Gydytojas, pirminės konsultacijos metu, įvertinęs 
sveikatos būklę, parenka gydymo arba pagalbos 
būdą ir sprendžia dėl gydymo stacionare tikslingu-
mo. 

Šlapimo testo atlikimo paslauga psichoaktyvio-
sioms medžiagoms nustatyti RPLC nepilname-
čiams teikiama nemokamai. Šis testas – pagalbinė 
priemonė. Jis parodo  tik kelių labiausiai paplitusių 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimą.

STACIONARINĖ REABILITACIJA
Paslaugą teikia RPLC Vaikų ir jaunimo reabilitacijos 
skyriai Vilniuje ir Kaune.

Priimame  jaunuolius (14–18 m.),  žalingai vartojan-
čius psichoaktyviąsias medžiagas ar turinčius 
priklausomybę.

Su reabilitacijos dalyviais kasdien dirba specialistai 
(socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatras, 
ergoterapeutas).

Teikiame informaciją apie priklausomybę, laviname 
socialinius,  savianalizės, bendravimo, laisvalaikio 
leidimo įgūdžius.

Reabilitacijos dalyviai skaito specialiąją literatūrą, 
žiūri ir aptaria �lmus, pildo dienoraštį, lanko meno 
užsiėmimus, lanko paskaitas, dalyvauja diskusijose 
ir reabilitacijos dalyvių susirinkimuose, mokosi per 
patyriminius, vaidmenų ir pasitikėjimo žaidimus.
 
Moksleiviams užtikriname bendrojo lavinimo ir 
ugdymo tęstinumą, o mokymosi rezultatus (pažy-
miai, įskaitos) periodiškai siunčiame į vaiko moky-
klą.

Organizuojame sportinę veiklą, rengiame aktyvaus 
laisvalaikio išvykas.

Gydymas trunka 1–3 mėn. (esant poreikiui pratę-
siama iki 12 mėn.).

Konsultuojame artimuosius, padedame lavinti 
bendravimo įgūdžius, didinti tarpusavio supratimą.


