RPLC ﬁlialų darbo laikas ir kontaktai
Vilniaus ﬁlialas
Gerosios Vilties g. 3, d. d. 7.00–18.00
Tel. (8 5) 213 7274, vilnius@rplc.lt

Visuose RPLC ﬁlialuose teikiama gydymo,
neatskleidžiant asmens tapatybės, paslauga.
Kreipiantis dėl gydymo paslaugų neatskleidžiant asmens tapatybės nereikia pateikti
asmens dokumento (remiamasi tik Jūsų
teikiama žodine informacija), o medicininiuose dokumentuose rašomas individualus
paciento kodas. Paslaugos, teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, yra mokamos,
kadangi neatskleidus asmens duomenų,
gydymas negali būti apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.

Kauno ﬁlialas
Giedraičių g. 8, d. d. 8.00–17.00
Tel. (8 37) 33 32 55, kaunas@rplc.lt
Klaipėdos ﬁlialas
Taikos pr. 46, d. d. 8.00–16.00
Tel. (8 46) 41 50 25, klaipeda@rplc.lt
Šiaulių ﬁlialas
Daubos g. 3, 8.00–16.00
Tel. (8 41) 45 56 44, siauliai@rplc.lt
Panevėžio ﬁlialas
Elektronikos g. 6, d. d. 8.00–17.00
Tel. (8 45) 58 26 73, panevezys@rplc.lt
www.rplc.lt ir
resplc

RESPUBLIKINIS
PRIKLAUSOMYBĖS
LIGŲ CENTRAS
Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys

RPLC ﬁlialuose
teikiamos
stacionarinės
paslaugos:
• аlkoholinės abstinencijos sindromo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas (iki 14
dienų),
• narkotinės abstinencijos sindromo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas (iki 21
dienоs),
• motyvacinė terapija ir reabilitacija (14
dienų),
• „Minesotos“ programa (28 dienos),
• vaikų ir paauglių reabilitacija (sudaromas
individualus gydymo planas),
• išblaivinimas esant nedidelio ir vidutinio
laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt. psichoaktyviosiomis
medžiagomis
(mokama
paslauga, iki 3 dienų).

Respublikinis priklausomybės ligų centras teikia
medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį,
narkotines medžiagas ar tabaką, ir jų šeimos
nariams. RPLC galima gydytis ir dėl potraukio
azartiniams lošimams.
Mūsų centras teikia plačiausią Lietuvoje priklausomybės gydymo paslaugų spektrą ir užtikrina
mokslu grįstas gydymo paslaugas.
RPLC ﬁlialai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose ir Panevėžyje. Gydytis galite bet
kuriame pasirinktame RPLC ﬁliale.

RPLC teikiamos
ambulatorinės
paslaugos:

Atvykstančiųjų gydytis
į stacionarinį skyrių,
prašome:

• gydytojo psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro,
psichologo,
socialinio
darbuotojo
konsultacijos,
• pacientų artimųjų konsultavimas,
• priklausomybės nuo alkoholio atkryčių
prevencija vaistais,
• ambulatorinė „Minesotos“ programa,
• ambulatorinis išblaivinimas esant nedidelio ir
vidutinio laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt.
psichoaktyviosiomis medžiagomis (mokama
paslauga, 1 diena),
• švirkštų ir adatų keitimas ir kitos žemo
slenksčio paslaugos,
• mirčių nuo opioidų perdozavimo prevencija,
• priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija
metadonu ir atvejo vadyba,
• priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija
buprenorﬁnu (mokama paslauga),
• apsvaigimo medicininė apžiūra (asmens
sveikatos būklės vertinimas ir išvados formulavimas),
• biologinių terpių (kraujo ir šlapimo) paėmimas
alkoholio, narkotinių ir kt. psichoaktyviųjų
medžiagų nustatymui,
• privalomasis mokymas vairuotojams (mokama
paslauga).

• registruotis iš anksto,
• turėti asmens dokumentą (pasą ar tapatybės
kortelę, išskyrus nepilnamečius ir atvejus, kai
pageidaujama gydytis neatskleidžiant asmens
tapatybės),
• turėti pirminio lygio šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro siuntimą (jei pageidaujama
gauti
nemokamą
gydytojo
psichiatro
konsultaciją ir nukreipimą į stacionaraus
gydymo skyrių),
• turėti šeimos gydytojo išrašą apie sveikatos
būklę, nurodantį, kad ligonio būklė leidžia
pacientui būti gydomam priklausomybės ligų
centre (vyresniems nei 65 m. asmenims),
• pasiimti su savimi asmens higienos reikmenis
ir kitus būtiniausius daiktus,
• turėti visus reguliariai vartojamus medikamentus, jei tokių yra, visam gydymosi RPLC
stacionare laikotarpiui (pvz. hipertenzijai,
psichiatriniams sutrikimams gydyti),
• atvykstant stacionariniam abstinencijos gydymui,
būtina
nevartoti
psichoaktyviųjų
medžiagų bent 1 parą,
• atvykstant į gydymą Motyvacinės terapijos ar
„Minesotos“ skyriuje, būtinas bent 10 d. susilaikymas nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo,
• atvykstant stacionariniam narkotinės abstinencijos gydymui, būtina pažyma apie per
pastaruosius metus atliktą krūtinės ląstos rentgenologinį ištyrimą dėl tuberkuliozės.

