
PRIEDAS NR. 6  

RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO 
EK PROJEKTO „BENDRI EUROPOS VEIKSMAI DĖL ŽIV, VIRUSINIO HEPATITO, 

TUBERKULIOZĖS IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ PREVENCIJOS, DIAGNOSTIKOS IR 
NUKREIPIMO Į SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ STRATEGIJŲ INTEGRAVIMO“ (INTEGRATE)  

ATASKAITA 
 

RPLC dalyvauja EK projekto „Bendri Europos veiksmai dėl ŽIV, virusinio 
hepatito, tuberkuliozės ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos, diagnostikos ir 
nukreipimo į sveikatos priežiūrą strategijų integravimo“ (INTEGRATE) darbiniame 
pakete, kuris siekia išplėsti integruotą ŽIV ir hepatito C ištyrimą priklausomybės ligų 
centruose. Projekto vykdymas reglamentuotas RPLC direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. 
įsakymu Nr. 1.3-(1.2)-49   „Dėl  ištyrimo dėl ŽIV, virusinio hepatito C RPLC filialų 
skyriuose tvarkos aprašo tvirtinimo“. Įsakymas numato, kad visiems RPLC pacientams 
slaugytojas pasiūlo išsitirti dėl ŽIV ir virusinio hepatito C, taip pat nurodo personalo 
veiksmus, kai tyrimo rezultatas yra teigiamas. 

 2020 m. (išskyrus nuo kovo iki gegužės mėn. vidurio kai paslaugos nebuvo 
tiekiamos) RPLC filialuose atlikti 959 ŽIV testai, iš jų 6 (0,6 proc.) rezultatas buvo 
teigiamas  ir 933 hepatito C tyrimai, iš jų 79 (8,5 proc.) rezultatas buvo teigiamas. Tai 
1,7 karto mažiau nei per tą patį laikotarpį 2019 m. (1 pav.).  Pagrindinės dvi kliūtys – dėl 
COVID-19 pandemijos du mėnesius paslaugos nebuvo teikiamos, vėliau dėl karantino 
pasaulyje, sutriko testų rinkinių tiekimas, kas labai sumažino integruotų testų procentą, 
nes nebuvo tai vienų, tai kitų testų (1  ir 2 lentelės).  

Kaip ir 2019 m buvo tiriamo trys pacientų grupės – praklausomi nuo alkoholio 
(diagnozė F10.2), priklausomi nuo narkotinių medžiagų (diagnozė F11-19) ir kiti 
(diagnozė Z.x arba be diagnozės).  

Integruotų, t.y. ŽIV ir hepatito C tyrimų kartu, atlikta 813, kas sudaro 85,9 proc. 
(1 ir 2 lentelės).   

1pav. ŽIV ir HepC testavimo apimčių palyginimas pagal metus ir filialus 



 

 
 
1 lentelė.  ŽIV ir hepatito C tyrimų palyginimas pagal filialus,  2020 

Filialas ŽIV testų sk 
(teigiamas 
rezultatas) 

Hep C testų sk 
(teigiamas 
rezultatas) 

integruoti  testai  
(proc.) 

RPLC 
Kaunas 

457 404 (31) 374 (86,9) 

RPLC 
Vilnius 

268 (1) 288 (15) 161 (57,9) 

RPLC 
Panevėžy
s 

42 (3)  19 (1) 11 (36,0) 

RPLC 
Klaipėda 

131 (2) 138 (29) 105 (78,0) 

RPLC 
Šiauliai 

61 74 (3) 61 (89,7) 

Iš viso: 959 (6) 933 (79) 813 (85,9) 
 
2 lentelė.  ŽIV ir hepatito C tyrimų palyginimas pagal filialus, 2019 

Filialas ŽIV testų sk 
(teigiamas 
rezultatas) 

Hep C testų sk 
(teigiamas 
rezultatas) 

Integruoti  testai  
(proc.) 

RPLC 
Kaunas 

590 (3) 538 (49) 533 (94,5) 

RPLC 
Vilnius 

547 (5) 508 (86) 497 (94,2) 



RPLC 
Panevėžys 

125  111 (20) 111 (94,0) 

RPLC 
Klaipėda 

243 (1) 202 (27) 187 (84,0) 

RPLC 
Šiauliai 

172 169 (5) 168 (98,5) 

Iš viso: 1677 (9) 1528 (187) 1496 (93,4) 
 

 
2020 m. baigta kurti tikslinės grupės 

asmenims skirta metodinė priemonė – telefono 
programėlė RISK RADAR, kurią sudaro 8 dalys:   
rizikos skaičiuoklė (rizikingo elgesio vertinimas), 
pranešimas partneriams (iš užsikrėtimą 
diagnozavusio specialisto gavus specialų kodą 
galima 10 artimų kontaktų informuoti apie poreikį 
išsitirti), tyrimų paieška (tyrimų atlikimo vietos su 
artimiausiais adresais), informacijos blokai - faktų 

suvestinė, tuberkuliozė, Prep, Neaptinkamas=neperduodamas, ir anketa apie 
programėlės naudingumą.  

Siekiant išsiaiškinti programėlės funkcionalumą, įvyko dvi sutelktos grupės 
diskusijos (Vilniaus ir Kauno filialuose) ir keletas interviu, kuriuose dalyvavo tikslinės 
grupės atstovai.  

Informacijos sklaidai tarp tikslinės grupės asmenų parengta vizitinė kortelė ir 
plakatas. Su programėle galima susipažinti https://integrateja.eu/riskradar/?lang=lt 



Plakatas Kauno filiale farmakoterapijos metadonu gydymo programoje  

 

 


