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PRIEDAS NR. 4 
 

RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO,VILNIAUS FILIALO, 
MOBILIOS SVEIKATOS KLINIKOS 2020 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

 
Kontaktų skaičius, išdalintos priemonės 

 
Per 2020 m. mobilioje klinikoje viso aptarnauta 473 kontaktai, iš kurių 198 klientų (turintys 
skirtingą kodą), tai: 135  vyrai ir 63  moterys. Vidutinis besilankančių švirkščiamų psichoaktyvių 
medžiagų vartotojų amžius 37,59 metų. Jauniausiam asmeniui - 20 metų, o vyriausiam – 70 
metų.  
Į mobilią kliniką atvyko 2 sekso paslaugų teikėjos, kurių vidutinis amžius 39,5 metų, jauniausia 
sekso paslaugų teikėja yra 38 metų, o vyriausia - 41 metų amžiaus moteris. Mobilioje klinikoje 
lankėsi 12 romų tautybės asmenų (plačiau apie romų statistiką žiūr. priedą Nr. 4), iš kurių 8 yra 
vyrai ir 4 moterys, vidutinis besilankančių amžius – 40,2 metų. Užfiksuoti 10 naujų asmenų 
(priedas Nr. 2). Reguliariai1 besilankančių asmenų – 0. 
Mobilioje klinikoje vienam asmeniui vidutiniškai tenka 7,238 švirkštai per metus. Santykis tarp 
surinktų ir išduotų švirkštimosi priemonių yra: 3424 (82,58%) švirkštai išduoti ir 722 (17,42%) 
surinkta (surinkta mažiau nei išduota). Taip pat išdalinta 6622 spiritinių servetėlių ir 12 
prezervatyvų. Taip pat išdalinta 1209 tvarsčiai ir 1365 pleistrai, 0 sterilaus injekcinio vandens.  
 
  

Informacija ir konsultavimas 
 
Informacija ir konsultavimas. Mobilios klinikos klientų tarpe skleidžiama informacija apie: 

 saugesnį švirkštimąsi;  
 perdozavimą;  
 saugesnį seksualinį gyvenimą;  
 gydymosi galimybes – abstinencijos gydymą, farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais 

preparatais, reabilitaciją;  
 socialinę pagalbą (dėl asmens dokumentų, gyvenamosios vietos, pašalpų, soc. 

draudimo ir pan.); 
 psichologinę pagalbą;  
 teisinius klausimus ir pan.  

Konsultuoti 115 švirkščiamų narkotikų vartotojai, besilankantys mobilioje klinikoje: iš jų 
konsultuota 104 vyrai ir 11 moterų. Konsultuota dėl priklausomybės gydymosi galimybių (24 
asmenys), dėl socialinio draudimo (24 asmenys), dėl saugaus psichoaktyvių medžiagų 
vartojimo (20 asmenų). 34 kartus konsultuojami asmenys buvo nukreipiami į kitas institucijas. 
Nukreipta į metadono programą (11 kartų), į socialines tarnybas (2 kartus), į detoksikacijos 
skyrių (6 kartus), į NVO (6 kartus), į kt. gydymo įstaigas (5 kartus), į Respublikinį 

 
1 Skaičiuojami reguliarūs klientai, kurie žemo slenksčio kabinete apsilankė bent po vieną kartą kiekvieną mėnesį 
iš dvylikos per metus 
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priklausomybės ligų centrą Vilniaus filialą (4  kartus), į reabilitacijos centrus (0 kartų). (Priedas 
Nr. 3) 
Klientai socialinių problemų sprendimui nukreipiami į Respublikinį priklausomybės ligų centro 
Vilniaus filialo socialinės ir psichologinės pagalbos  skyrių, kur socialiniai darbuotojai 
tarpininkauja tarp kliento ir problemų sprendimui reikalingos institucijos, esant poreikiui 
bendradarbiauja su darbo birža, migracijos tarnyba, nakvynės namais, socialinės paramos 
centru, reabilitacijos įstaigomis ir pan. 
 

Darbas su sekso paslaugų teikėjomis 
 
Į mobilią sveikatos kliniką atvyko 2 sekso paslaugų teikėjos, kurių vidutinis amžius 39,5 metų, 
jauniausia sekso darbuotoja yra 38 metų, o vyriausia – 41 metų moteris (Priedas Nr. 5). 
Dažniausiai sekso paslaugų teikėjos konsultuojamos šiais klausimais: 

 apie gydymosi galimybę bei prieinamumą nuo psichoaktyvių medžiagų (abstinencijos 
gydymą, farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais, ambulatorines 
priklausomybės ligų psichiatro konsultacijas ir pan.); 

 apie galimybę gauti gydymą neturintiems sveikatos draudimo (ginekologo, 
dermatovenerologo, terapeuto, chirurgo konsultacijos, infektologo); 

 apie gydymosi galimybę farmakoterapijoje opioidiniais vaistiniais preparatais nėščioms 
sekso paslaugų teikėjoms; 

 konsultacijos socialinio draudimo klausimais; 
 apie asmens dokumentų įsigijimo tvarką, kur kreiptis, kokie dokumentai reikalingi, 

kokie įkainiai, bei apie galimybę asmens dokumentus įsigyti nemokamai; 
 konsultacijos teisiniais klausimais (kur kreiptis dėl iškilusių teisinių problemų, problemų 

su antstoliais, dėl asmens teisių pažeidimo, agresyvių policijos, klientų elgesiu ir pan.); 
 konsultacijos infekcinių ligų gydymo klausimais, nemokamų ŽIV testų atlikimo 

galimybės ir pan.  
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LENTELĖ NR. 1  
APSILANKIUSIŲ KLIENTŲ ATASKAITOS SUVESTINĖ 

 
RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO 

MOBILIOJE KLINIKOJE APSILANKIUSIŲ KLIENTŲ ATASKAITOS SUVESTINĖ 
 

2020 metai  
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Per mėn. apsilankę klientai 
turintys skirtingą kodą 176 72           

Apsilankė vyrų 146 57           
Apsilankė moterų 30 15           
Apsilankė pirmą kartą (nauji 
kontaktai) 6 4           

Apsilankė sekso paslaugų 
teikėjų 2 0           

Apsilankė romų 8 7           
Vidutinis apsilankiusių 
amžius 37,48 37,48           

Jauniausias asmuo 20 20           

Seniausias asmuo 70 58           

Apsilankė nepilnamečių 0 0           
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Apsilankė asmenų 18-20 
metų 3 1           

Apsilankė asmenų 21-30 
metų 28 13           

Apsilankė asmenų 31-40 
metų 91 36           

Apsilankė asmenų 41-50 
metų 43 16           

Apsilankė asmenų 51 metų 
ir vyresnių 11 6           

Iš viso aptarnauta 
kontaktų 176 72           248 
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LENTELĖ NR. 2 
SOCIALINIO DARBUOTOJO KONSULTACIJOS 

 
RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS 

MOBILIOS KLINIKOS 
SOCIALINIO DARBUOTOJO KONSULTACIJOS 

2020 metų suvestinė 
 

Konsultacijos 
tema 

Mėnuo 
Saus
is 

Vasari
s Kovas Baland

is Gegužė Birželi
s Liepa Rugpj. Rugsėji

s Spalis Lapkr. Gruod
is Viso 

Dėl saugaus 
seksualinio elgesio 

5 1           6 

Dėl saugaus 
narkotikų vartojimo 

15 5           20 

Dėl asmens 
dokumentų 

2 2           4 

Dėl gydymosi 
(metadonas, 
detoksikacija ir 
pan.) 

17 7           

24 

Dėl gyvenamosios 
vietos 

1 0           1 

Dėl nemokamo 
maitinimo 

4 2           6 

Dėl pašalpų 1 0           1 

Dėl socialinio 
draudimo 

17 7           24 
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Dėl infekcinių ligų 
(ŽIV, HCV, HBV, 
LPL) profilaktikos 

10 3           
13 

Kita 12 4           16 

Viso: 84 31           115 
Vyrai/moterys 77/7 27/4           104/11 

 
 
 

Nukreipta į kitas 
institucijas 

Mėnuo 

Sausis Vasari
s Kovas Balandi

s 
Gegu

žė Birželis Liepa Rugpj
. 

Rugsėji
s Spalis Lapkr. Gruodi

s Viso  

Į socialines tarnybas 1 1           2 

Į metadono programą 7 4           11 

Į detoksikacijos skyrių 3 3           6 

Į NVO 3 3           6 

Į gydymo įstaigas 3 2           5 

Į RPLC VF 2 2           4 

Į RC 0 0           0 

Viso: 19 15           34 
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LENTELĖ NR. 3. 
APSILANKIUSIŲ ROMŲ TAUTYBĖS KLIENTŲ ATASKAITA 

 
 RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO  

MOBILIOJE KLINIKOJE APSILANKIUSIŲ ROMŲ TAUTYBĖS KLIENTŲ ATASKAITA 
 

2020 metai 
 

Viso apsilankė per metus (asmenų)  33(iš jų 0 reguliarių)  
Apsilankė vyrų 8  
Apsilankė moterų 4  
Vidutinis apsilankiusių amžius 41,66  
Jauniausias asmuo 24  
Seniausias asmuo 58  
Apsilankė nepilnamečių 0 % 
Apsilankė asmenų 18-20 metų 0 % 
Apsilankė asmenų 21-30 metų 2 % 
Apsilankė asmenų 31-40 metų 2 % 
Apsilankė asmenų 41-50 metų 6 % 
Apsilankė asmenų 51 metų ir vyresnių 2 % 
Aptarnauta per metus (kontaktų) 33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

LENTELĖ NR. 4. 
APSILANKIUSIŲ SEKSO DARBUOTOJŲ ATASKAITĄ 

 
RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO 

MOBILIOJE KLINIKOJE APSILANKIUSIŲ SEKSO DARBUOTOJŲ ATASKAITA 
 

2020 metai 
 

Viso apsilankė per metus (asmenų)  2(iš jų 0 reguliarių)  
Vidutinis apsilankiusių amžius 39,5  
Jauniausias asmuo 38  
Seniausias asmuo 41  
Apsilankė nepilnamečių 0 % 
Apsilankė asmenų 18-20 metų 0 % 
Apsilankė asmenų 21-30 metų 0 % 
Apsilankė asmenų 31-40 metų 1 % 
Apsilankė asmenų 41-50 metų 1 % 
Apsilankė asmenų virš 51 metų 0 % 
Aptarnauta per metus (kontaktų) 2  
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LENTELĖ NR. 5. 
INFORMACIJA APIE SUTEIKTAS PASLAUGAS 

 
2020 metų 

 
 Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Absoliučiais skaičiais 

1. Apsilankymai2 473 
2.1 Išdalinta švirkštų 3424 
2.2 Išdalinta adatų3 1340 
3.1 Surinkta švirkštų 722 
3.2 Surinkta adatų4 722 
4. Išdalinta dezinfekcijos priemonių 6622 
5.a Apsilankymai, kurių metu dalinti prezervatyvai5 8 
5.b Išdalinta prezervatyvų6 12 
6.a Apsilankymai, kurių metu dalinta tvarsliava7 583 
6.b Išdalinta tvarsliavos klientams8 2574 
7. Atlikta žaizdų perrišimų9 0 
8. Atlikta tiriamosios medžiagos paėmimų10 0 
9. Atlikta greitųjų testų11 0 

10. Informavimas12 0 
10.a Išdalinta spausdintinės informacinės medžiagos13 7 
11. Konsultavimas (visos konsultacijos)14 115 
11.a Konsultavimas prieš ŽIV testavimą15 0 
11.b Konsultavimas po ŽIV testavimo16 0 
12. Sveikatos mokymas17 0 
13. Tarpininkavimas18 34 
13.a Iš jų nukreipti ištyrimui dėl ŽIV (arba ir dėl hepatitų) 6 
14. Atstovavimas19 17 
14.a Atstovavimas sveikatos priežiūros įstaigose20 17 
14.b Atstovavimas socialinės pagalbos įstaigose21 0 
14.c Atstovavimas darbo biržoje22 0 
15. Maitinimo paslaugos23 0 
16. Transporto paslaugos24 2 
17. Asmens higienos ir priežiūros paslaugos25 0 
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LENTELĖ NR. 6.  
DUOMENYS APIE KLIENTUS 

 
2020 metų  

 
Eil. Nr. Kategorija Absoliučiais skaičiais 

1. Iš viso klientų per metus26 198 
2.1 Sausio mėn. apsilankę klientai27 176 
2.2 Vasario mėn. apsilankę klientai27 72 
2.3 Kovo mėn. apsilankę klientai27  
2.4 Balandžio mėn. apsilankę klientai27  
2.5 Gegužės mėn. apsilankę klientai27  
2.6 Birželio mėn. apsilankę klientai27  
2.7 Liepos mėn. apsilankę klientai27  
2.8 Rugpjūčio mėn. apsilankę klientai27  
2.9 Rugsėjo mėn. apsilankę klientai27  
2.10 Spalio mėn. apsilankę klientai27  
2.11 Lapkričio mėn. apsilankę klientai27  
2.12 Gruodžio mėn. apsilankę klientai27  
3. Metus nuolat besilankantys klientai28(reguliarūs) 0 
4. Per metus naujai pradėję lankytis klientai29(nauji) 10 

 
 
Pastabos: 
 

1. Skaičiuojamos visos paslaugos, suteiktos nuo ataskaitinių metų sausio 1 d iki ataskaitinių 
metų gruodžio 31 d. (imtinai). Tokiu pat principu pildoma ataskaita už mėnesio, ketvirčio 
veiklą. 

2. Pateikiamas visų žemo slenksčio kabineto kontaktų skaičius už ataskaitinį laikotarpį. 
3. Skaičiuojamos tik tos adatos, kurios dalinamos atskirai nuo švirkšto. Nepriskaičiuojamos 

adatos, išdalintos kartu su švirkštu. 
4. Skaičiuojamos tik atskirai surinktos adatos, nepriskaičiuojamos adatos, surinktos kartu 

komplekte su švirkštu. 
5. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientui duota prezervatyvų. 
6. Skaičiuojamas išdalintų prezervatyvų skaičius. 
7. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientui duota tvarsliava ir/arba gydomosios 

priemonės žaizdoms, nepriklausomai nuo įteiktų bintų (sterilių servetėlių ar kt.) arba 
gydomųjų priemonių žaizdoms įpakavimų skaičiaus. 

8. Pateikiamas išdalintos tvarsliavos ir/arba gydomųjų priemonių žaizdoms skaičius. 
9. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai atitinkamai įrengtame kabinete žemo slenksčio 

paslaugų teikėjo personalas atlieka žaizdų perrišimo procedūrą. 
10. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai atitinkamai įrengtame procedūriniame kabinete 

imamas kraujas iš venos tyrimui. Atvejai, kai tyrimas imamas kitos įstaigos 
procedūriniame, neskaičiuojami. Nukreipimai ištyrimui dėl ŽIV (arba ir dėl hepatitų) 
nurodomi 13 ir 13.a punktuose. 

11. Nurodomas žemo slenksčio kabinete atliktų greitųjų tyrimų (ŽIV arba ŽIV su hepatitais) 
skaičius. Ataskaita apie atliktų greitųjų tyrimų (ŽIV arba ŽIV su hepatitais) rezultatus 
pateikiama atskirai pagal laisvą formą.  
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12. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientams suteikiama žodinė ar spausdintinė 
informacija apie kabineto darbo teritorijoje pasiekiamas sveikatos apsaugos, socialines ir 
teisines paslaugas arba suteikiama kita informacija. 

13. Skaičiuojamas informacinės spausdintinės medžiagos, išdalintos žemo slenksčio 
paslaugų kabineto klientams, egzempliorių skaičius. 

14. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai vykdomas ne mažiau 10 min. individualus pokalbis su 
klientu įvairiomis, klientui rūpimomis temomis. Taip pat priskaičiuojamos konsultacijos 
prieš ir po testavimo dėl ŽIV (arba ŽIV ir hepatitų). 

15. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai vykdomas ne mažiau 10 min. individualus pokalbis su 
klientu prieš testavimą dėl ŽIV (arba ŽIV ir hepatitų). Priskaičiuojami ir atvejai, kai 
konsultavimas atliekamas prieš nukreipiant klientą testavimui dėl ŽIV (arba ŽIV ir 
hepatitų) į kitą įstaigą. 

16. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai vykdomas ne mažiau 10 min. individualus pokalbis su 
klientu po testavimo dėl ŽIV (arba ŽIV ir hepatitų). Priskaičiuojami ir atvejai, kai 
konsultavimas atliekamas prieš supažindinant klientą su kitoje įstaigoje atlikto testo dėl 
ŽIV (arba ŽIV ir hepatitų) rezultatais. 

17. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientui ne mažiau 10 min. perteikiamos žinios apie 
rizikingą elgesį, užkrečiamąsias ligas, galimybes apsisaugoti. Jeigu vykdomas sveikatos 
mokymas grupėje, tuomet skaičiuojamas kiekvienas mokymų grupės dalyvis. 

18. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientui padedama patekti (užsiregistruoti) į sveikatos 
priežiūros įstaigas, gauti socialines ar teisines paslaugas, spręsti kitas problemas. 

19. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientas palydimas į sveikatos priežiūros, socialines ar 
teisines paslaugas teikiančias įstaigas, arba minėtose įstaigose sprendžiami atskiram 
individualiam klientui rūpimi klausimai. 

20. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientas palydimas į sveikatos priežiūros įstaigas, arba 
sveikatos priežiūros įstaigose sprendžiami atskiram individualiam klientui rūpimi 
klausimai. 

21. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientas palydimas socialines paslaugas teikiančias 
įstaigas, arba socialinių paslaugas teikiančiose įstaigose sprendžiami atskiram 
individualiam klientui rūpimi klausimai. 

22. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientas palydimas darbo biržą arba darbo biržoje 
sprendžiami atskiram individualiam klientui rūpimi klausimai. 

23. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientui įteikiamas maisto talonas, perduodamas 
maisto davinys arba suteikiamos maitinimo paslaugos kabinete (stacionariame arba 
mobiliame; kava/arbata, sausainiai, sumuštiniai ir kt.). 

24. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientui suteikiamas miesto transporto bilietas arba kai 
klientas organizacijos transportu nuvežamas į sveikatos priežiūros, socialines ar teisines 
paslaugas teikiančias ar kt. įstaigas. 

25. Skaičiuojamas atvejų skaičius, kai klientui suteikiamos asmens higienos ir priežiūros 
paslaugos. Skaičiuojami atvejai, kai klientui suteikiama pagalba (vietoje kabinete arba 
perduodant taloną) gaunant rūbų, sudaromos sąlygos pasinaudoti dušu, išsiskalbti 
rūbus. 

26. Skaičiuojami visi per metus (bent vieną kartą) apsilankę žemo slenksčio kabinete 
asmenys (asmenų, turinčių skirtingą kliento kodą, skaičius per metus). 

27. Skaičiuojami klientai, kurie nors vieną kartą per sausio mėnesį apsilankė žemo slenksčio 
kabinete. Taip pat atitinkamai skaičiuojami apsilankę nors vieną kartą vasario, kovo ir 
kitais atitinkamais mėnesiais. 

28. Skaičiuojami reguliarūs klientai, kurie žemo slenksčio kabinete apsilankė bent po vieną 
kartą kiekvieną mėnesį iš dvylikos per metus. 
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29. Skaičiuojami klientai, kurie nebuvo žinomi praeitais ataskaitiniais metais ir pradėjo 
lankytis ataskaitiniais metais (Pvz.: klientas nesilankė 2018 metais ir pradėjo lankytis žemo 
slenksčio kabinete 2019 metais). 


