
RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS PANEVĖŽIO FILIALAS 
 

DETALI PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA 
2020 m. gruodžio 18 d. 

 
Respublikinis priklausomybės ligų centras Panevėžio filialas yra Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta ir iš biudžeto dalinai išlaikoma asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga. Įstaiga teikia paslaugas Lietuvos gyventojams, žalingai vartojantiems alkoholį, 
narkotines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas arba priklausomiems nuo jų. Už Respublikinio 
priklausomybės ligų centro Panevėžio filialo veiklą atsakingas direktorius Darius Mačiulis. 

Pagal 2020 m. birželio 11 d. sutartį Nr. 17/2020-(1.8)-96, sudarytą su Panevėžio miesto 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Respublikinis priklausomybės ligų centras Panevėžio 
filialas nuo 2020 m. birželio 22 d. vykdė projektą "Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos 
mažinimo programa". 

Projektui „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa" buvo skirta 
2000,00 Eur, panaudota 2000,00 Eur (žr. 1 lentelė): 

 
1 lentelė. Projekto asignavimų panaudojimas (Eur) 

 

Nr. Išlaidų pavadinimas Skirta Panaudota Nepanaudota 

1. Med. prekės 300 300 0,00 

2. Darbo užmokestis ir VSDF 1700 1700 0,00 

Viso: 2000 2000 0,00 

 
Projekto veiklos rezultatai: 
Projekto „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa“ įgyvendinimo 

metu (2020-06-22 – 2020-12-18 laikotarpiu) buvo 416 apsilankymų (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Apsilankymų skaičius (vnt.) 

 
Projekto dalyviams buvo teikiama visapusiška informacija apie savipagalbos grupes, 

skatinami tirtis, o prireikus – gydytis.  Taip pat projekto dalyviams buvo dalinamos med. paskirties 
prekės: sterilūs švirkštai ir adatos, dezinfekcinės (spiritinės) servetėlės, pleistrai, marliniai tvarsčiai. 

Projekto metu iš projekto dalyvių buvo renkami panaudoti bei keičiami į sterilius švirkštai bei 
adatos. Adatos ir švirkštai buvo keičiami – iki 5 švirkštų ir / ar adatų per vieną dieną santykiu 1:1 
(esant didesniam poreikiui nei 5 švirkštai ir / ar adatų per dieną 3:1). Projekto metu buvo surinkta ir 
utilizuota 1746 švirkštai ir adatos (žr. 2 pav.). 



 
2 pav. Surinkti ir utilizuoti švirkštai (vnt.) 

 
Tuo tarpu projekto dalyviams iš projekto lėšų buvo nupirkta ir išdalinta 1850 vienetų sterilių 

švirkštų ir adatų (350 vnt. 20 ml. švirkštų su adatomis, 500 vnt. 10 ml. švirkštų su adatomis, 500 vnt. 
5 ml. švirkštų su adatomis, 500 vnt. 2 ml. švirkštų su adatomis) (žr. 3 pav.). 

 
3 pav. Išdalinti švirkštai ir adatos (vnt.) 

 
Projekto dalyviams iš projekto lėšų buvo nupirkta ir išdalinta 2300 vienetų spiritinių 

servetėlių (žr. 4 pav.). 

 
 

4 pav. Išdalintos dezinfekcinės (spiritinės) servetėlės (vnt.) 
 

 
Projekto dalyviams iš projekto lėšų buvo nupirkta ir išdalinta 1000 pleistrų (žr. 5 pav.). 



 
5 pav. Išdalinti pleistrai (vnt.) 

 
Projekto dalyviams iš projekto lėšų buvo nupirkta ir išdalinta 500 vienetų marlinių tvarsčių (žr. 

6 pav.). 

 
6 pav. Išdalinti marliniai tvarsčiai (vnt.) 

 
Projekto partneris - ŽIV ir AIDS paveiktų žmonių bei jų artimųjų asociacija 

„Demetra“ parėmė ŽIV testais.  Projekto metu buvo gauti ir atlikti 84 ŽIV testai. Projekto 
dalyviams atliktų testų rezultatai buvo neigiami. 

Projekto viešinimui buvo išleisti plakatai, kurie buvo iškabinti pagrindinėse Panevėžio miesto 
gydymo įstaigose – Panevėžio miesto poliklinikoje, Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje. 
Plakatai buvo iškabinti ir Panevėžio miesto informaciniuose stenduose. 
 
 
 
 
 


