
RPLC Šiaulių filiale teikiamos 
ambulatorinės paslaugos:

RPLC Šiaulių filiale teikiamos 
stacionarinės paslaugos:

• gydytojo psichiatro, medicinos 
psichologo, socialinio darbuotojo 
konsultacijos,
• priklausomybės nuo alkoholio 
atkryčių prevencija vaistais,
• mirčių nuo opioidų perdozavimo 
prevencija ir medikamento nalok-
sono išdavimas;
• priklausomybės nuo opioidų 
farmakoterapija metadonu;
• pacientų artimųjų konsultavimas.

•  alkoholinės abstinencijos sindromo 
simptomų gydymas ir potraukio 
slopinimas (iki 14 d.),
•  motyvacinė terapija ir reabilitacija 
(14 d.),
•  išblaivinimas esant nedidelio ir 
vidutinio laipsnio intoksikacijai alko-
holiu ar kt. psichoaktyviosiomis 
medžiagomis (mokama paslauga, iki 
3 d.).

Atvykstančiųjų gydytis
į stacionarinį skyrių, prašome:

• registruotis iš anksto,
• turėti asmens dokumentą (pasą ar 
tapatybės kortelę, išskyrus atvejus, kai 
pageidaujama gydytis neatskleidžiant 
asmens tapatybės),
• turėti šeimos gydytojo ar gydytojo 
psichiatro siuntimą (jei pageidaujama 
gauti nemokamą gydytojo psichiatro 
konsultaciją ir siuntimą gydytis stacio-
nare),
• turėti šeimos gydytojo išrašą apie 
sveikatos būklę, nurodantį, kad ligonio 
būklė leidžia pacientui būti gydomam 
priklausomybės ligų centre  (vyres-
niems nei 65 m. asmenims),
• turėti visus reguliariai vartojamus 
medikamentus, jei tokių yra, visam 
gydymosi RPLC stacionare laikotarpiu;
• pasiimti su savimi asmens higienos 
reikmenis ir kitus būtiniausius daiktus,
• atvykstant abstinencijos sindromo 
gydymui, būtina nevartoti alkoholio ir 
kitų psichoaktyviųjų medžiagų bent
1 parą,
• atvykstant į gydymą Motyvacinės 
terapijos skyriuje, būtinas bent 10 d. 
susilaikymas nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo.



Daubos g. 3, Šiauliai

RPLC Šiaulių filialo darbo laikas ir kontaktai
Pacientų priėmimas d. d. 8.00–16.00 val.
Daubos g. 3, Šiauliai.

Registracija vykdoma:
Tel. (8 41) 45 56 44
įstaigos registratūroje Daubos g. 3, Šiauliai

Kontaktiniai duomenys
Paslaugos gavimo sąlygos, sutarčių sudarymas:
direktorė Justina Šimanauskaitė, tel. (8 41) 45 75 11,
el. p. justina.simanauskaite@rplc.lt

Informacija apie gydymą stacionaro skyriuose
tel. (8 41) 45 56 44,
el. p. siauliai@rplc.lt

Informacija apie gydymą ambulatoriškai
tel. (8 41) 45 56 44, el. p. siauliai@rplc.lt

RESPUBLIKINIO
PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ

CENTRO
ŠIAULIŲ FILIALAS

RPLC Šiaulių filialas teikia medicinines, 
psichologines ir socialines paslaugas asme-
nims, žalingai vartojantiems alkoholį, narko-
tines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, 
ir jų šeimos nariams.

Visuose RPLC filialuose teikiama gydymosi 
neatskleidžiant asmens tapatybės paslauga. 
Kreipiantis dėl gydymo paslaugų neatsklei-
džiant asmens tapatybės, nereikia pateikti 
asmens dokumento (remiamasi tik Jūsų 
teikiama žodine informacija), o medicini-
niuose dokumentuose rašomas individualus 
paciento kodas. Paslaugos, teikiamos neat-
skleidžiant asmens tapatybės, yra mokamos, 
kadangi neatskleidus asmens duomenų, 
gydymas negali būti apmokamas iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo.  
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