
 

 

SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2021-02-25     Nr. ADM1-91 

 Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2021-01-29 (nuotoliniu būdu), prasidėjo 11.00 val.  

Sekretorė Rožė Perminienė 

Dalyvauja: E. Kučinskienė, R. Perminienė, J. Grubliauskienė, D. Petrolevičius, V. Karulaitienė, T. 

Šimkus, R. Kryževičienė, A. Slatvickis, N. Puteikienė, S. Jakienė. 

Svečiai: Pavel Osipov, Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo skyriaus 

vedėjas, Birutė Norvilaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė, Aušra Dragašienė, Sveikatos 

apsaugos skyriaus vyr. specialistė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Narkotikų kontrolės komisijos veiklos apžvalga už 2020 metus. Aleksandras Slatvickis, 

Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas. 

2. Narkotikų kontrolės komisijos veiklos plano 2021 metams gairės. Aleksandras Slatvickis, 

Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas. 

3. Farmakoterapijos metadonu vykdymas Klaipėdoje. Pavel Osipov, Respublikinio 

priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo skyriaus vedėjas.   

4. Priklausomybės ligų gydymo perspektyvos Klaipėdoje. Vaida Karulaitienė, Respublikinio 

priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo direktorė. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Narkotikų kontrolės komisijos veiklos apžvalga už 2020 metus.  

Aleksandras Slatvickis, Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas, pristatė Klaipėdos miesto 

narkotikų kontrolės komisijos veiklos apžvalgą už 2020 metus.  

NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 

2. SVARSTYTA. Narkotikų kontrolės komisijos veiklos plano 2021 metams gairės.  
Aleksandras Slatvickis, Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas, pristatė Klaipėdos miesto 

narkotikų kontrolės komisijos veiklos plano 2021 metams projektą.  

Komisijos nariai (J. Grubliauskienė, T. Šimkus) pateikė aktualias temas, siūlomas įtraukti į 2021 

m. veiklos planą. 

NUTARTA: Informacija išklausyta. Galutinis veiklos plano projektas bus pateiktas komisijos 

narių svarstymui, korekcijai ir pritarimui iki vasario 26 d. 

 

3. SVARSTYTA. Farmakoterapijos metadonu vykdymas Klaipėdoje.  

            Pavel Osipov, Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo skyriaus vedėjas,  

pristatė informaciją apie Klaipėdos mieste teikiamas farmakoterapijos metadonu paslaugas (pranešimas 

pridedamas). 

NUTARTA: Informacija išklausyta.  

 

4. SVARSTYTA. Priklausomybės ligų gydymo perspektyvos Klaipėdoje.  

            Vaida Karulaitienė, Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo direktorė, pristatė 

informaciją apie Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo veiklą Klaipėdos mieste, 

teikiamas paslaugas, jų spektrą ir apimtį, ateties planus (pranešimas pridedamas). Informavo, kad Bangų 

gatvėje, Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo teritorijoje bus rekonstruojamas pastatas 

(iš ES lėšų), kuriame ateityje įsikurs ir tęs veiklą dabartinis Respublikinio priklausomybės ligų centro 

Klaipėdos filialas. Vaida Karulaitienė išreiškė susirūpinimą, kad yra dalies gyventojų-kaimynų 

pasipriešinimas dėl filialo atsiradimo Bangų gatvėje. 
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NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

            Narkotikų kontrolės komisijos pirmininko pavaduotoja N. Puteikienė pateikė pasiūlymą dėl 

atetyje organizuojamų komisijos posėdžių, rekomenduoja vieno posėdžio metu apriboti svarstomų 

klausimų skaičių, kad komisijos posėdis, išsaugojant produktyvumą, truktų neilgiau vienos valandos. 

            Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas Aleksandras Slatvickis paprašė komisijos narių 

pareikšti savo pritarimą arba nepritarimą dėl RPLC filialo atsiradimo Bangų gatvėje, balsuojant. Posėdžio 

dalyviai balsavo už filialo įkūrimą Bangų gatvėje, vienas komisijos narys (N. Puteikienė) susilaikė.  

NUTARTA:  

1. Organizuojant komisijos posėdžius, apriboti svarstomų klausimų/temų skaičių iki 2-jų. 

2. Pritarti Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo įkūrimui Bangų gatvėje, 

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo teritorijoje. 

 

 

Posėdis baigtas 13.00 val. 

 

 

NKK pirmininkas                                                                                                A. Slatvickis 
 

 

Sekretorė                                                                                     R. Perminienė 

  



RPLC Klaipėdos filialas

3 metai po reorganizacijos: kas pasikeitė?

VAIDA KARUL AIT IENĖ

RPLC KL AIPĖDOS F IL IALO DIREKTORĖ

2021-01-29



RPLC KLAIPĖDOS FILIALO DARBUOTOJAI IKI IR PO REORGANIZACIJOS

Reorganizacija įvyko 2017 m. Lapkričio 2 d.

Klaipėdos filialo lokalizacija Taikos pr. 46 , Galinio Pylimo g. 3. Lovų kaičius - 56
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Klaipėdos filialas :      Paslaugos

- Išblaivinimo paslauga (mokama)

- Priklausomybės nuo alkoholio ir abstinencijos gydymas

- Priklausomybės nuo nelegalių medžiagų ir abstinencijos gydymas

- Kitų priklausomybių gydymas

- Gydymas, neatskleidžiant tapatybės

- Socialinės psichologinės reabilitacijos stacionarinė „MINESOTOS 

PROGRAMA” – 28 d.

- Socialinės psichologinės reabilitacijos ambulatorinė „MINESOTOS 

PROGRAMA” – 3 mėn.

- Psichoasocialinė motyvacinė reabilitacija – 14 d. 

- Pakaitinis gydymas „Metadono“ programa.

- Ambulatorinės konsultacijos (gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo)



Centro misija

Pobūdis: „mokslu grįstos paslaugos“ (Pasaulio sveikatos

organizacijos rekomendacijos, LR sveikatos apsaugos

ministerijos įsakymai ir kt.)

Sritys: medicina, psichologija, socialinė pagalba

Auditorija: priklausomi / žalingai vartojantys asmenys ir

jų artimieji



Vertybės

- skaidrumas

- paslaugų kokybė

- mokslo pažanga ir gerosios 
praktikos

- profesinė etika 

- inovatyvumas

- individualus požiūris į pacientą



Alkoholio ir narkotikų priklausomybės gydymas 
stacionare

„Minesota“ 

Alkoholinės 
abstinencijos gydymas

Motyvacinė terapija 
(15 d.)

Narkotinės 
abstinencijos 
gydymas

Stacionarinis 
išblaivinimas



Paslaugas gavusių pacientų skaičius 2018-2020 m

375

187

78 57

697

384

127
91

169

771

272

45
81

114

512

Alkoholinės abstinencijos
gydymo poskyris

Narkotinės abstinencijos
gydymo poskyris

Minesota Psichosocialinės motyvacinės
reabilitacijos poskyris

iš viso

2018 2019 2020



Alkoholio ir narkotikų priklausomybės gydymas 
ambulatorijoje

Atkryčio prevencija 
ambulatoriškai
(medikamentai)

„Minesota“ 
Pakaitinė terapija



Paslaugas gavusių pacientų skaičius 2018-2020 m
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Kitos teikiamos paslaugos 

Pirmosios 
pagalbos rinkiniaiNarkotikų testai TBC kontrolėŽIV, HCV testai

Pagalba 
metantiems 

rūkyti 



Paslaugas gavusių pacientų skaičius 2018-2020 m
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Apibendrinimas

1. Pradėtos teikti naujos paslaugos ( Psichosocialinė motyvacinė reabilitcija, 
Ambulatorinė „Minesota“, pagalba metantiems rūkyti, pirmos pagalbos Nolaksono 
rinkiniai);

2. Įvykdyti vidiniai pertvarkymai (sujungti narkotinės ir alkoholinės abstinencijos skyriai, 
„Minesota“ perkelta į kitas patalpas;

3. Ženkliai padidintas Pakaitinio gydymo Metadonu pacientų skaičius;

4. Unifikuotos paslaugų teikimo tvarkos;

5. Vis dar lieka personalo trūkumo problema (ypač gydytojų)



Ateities planai
1. Pagerinti gydymosi sąlygas

2. Pagerinti darbo sąlygas

3. Išplėsti teikiamas paslaugas

◦ a) Pakaitinio gydymo (didinti pacientų skaičių)

◦ b) reabilitacijos  (didinti lovų skaičių)

◦ c) ambulatorines ( organizuoti mokymus artimiesiems ir visuomenei priklausomybės tema)

4. Mažinti pastatų išlaikymo kaštus



ES projektas „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo 
infrastruktūros tobulinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-608



ES projektas „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo 
infrastruktūros tobulinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-608

viso skirta 1 589 345 Eur su PVM. 

1. Lokalizacijos pasirinkimas

2. Projekto įgyvendinimas

3. Baimės, nuogąstavimai



Lokalizacijos pasirinkimas

1. Pasiūlyti netinkami pastatai

2. Alternatyvos

3. Pasirinktas gydymo paskirties pastatas RKL psichiatrijos filialo 
komplekse:

◦ 3.1. Ta pati psichikos liga 

◦ 3.2. pastatas rekonstruojamas

◦ 3.3. Daugiau galimybių suteikti visapusiškesnę pagalbą tiek Psichiatrijos 
filiale besigydantiems priklausomybės ligas, tiek RPLC Klaipėdos filiale 
besigydantiems pacientams pasunkėjus abstinencijos būklei ar 
išsivysčius psichozėms.

◦ 3.4. Sumažės pastatų išlaikymo kaštai turint vieną pastatą.



Projekto įgyvendinimas

1. Mažėja abstinencijos gydymo lovų skaičius nuo 40 iki 17

2. Didėja reabilitacijos lovų skaičius nuo 16 iki 27

◦ 2.1. Minesota – 13 lovų

◦ 2.2. Psichosocialinė motyvacinė reabilitacija – 14 lovų

3. Pakaitinė terapija vykdoma atskirai suplanuotose zonose, pacientai turės laukiamąjį

4. Galimybė vienu metu dirbti keliems gydytojams ambulatorijoje

5. Privažiavimas neįgaliesiems

6. Liftas pacientams

7. Atskiros persirengimo patalpos personalui

8. Atsiranda susitikimų/ paskaitų salė, kurioje vykdoma švietėjiška veikla artimiesiems ir 
visuomenei.

9. Gerėja gydymosi sąlygos – visos palatos dvivietės su savo sanitariniais mazgais

10. Įrengiama skalbykla reabilitacijoje besigydantiems pacientams



Baimės nuogąstavimai - nežinomybė

1. Pablogės aplinkos kriminogeninė situacija – mitas

Pažymėtina, jog tokių gydymo įstaigų paskirtis yra gydyti ir padėti sergantiems
žmonėms, sudaryti jiems geras (orias) gydymosi sąlygas visomis prasmėmis taip
pat tikslas yra padėti atsikratyti žalingų įpročių, gydyti psichikos ligas, suteikti
norintiems pasveikti valstybės garantuojamas viešas paslaugas, o ne priešingai
„gauti kvaišalų“, ar sudaryti sąlygas nusikalsti.



Baimės nuogąstavimai - nežinomybė

Išnagrinėjus Klaipėdos miesto kriminogeninę situaciją (statistiką) atkreiptinas
dėmesys, kad daugiausiai nusikaltimų yra padaroma:

◦ - pietinėje miesto dalyje (≈200),

◦ - senamiestyje (≈ 130),

◦ - Naujojo turgaus teritorijoje (≈100), kurioje nėra tokios paskirties gydymo įstaigos,

◦ - Kauno gatvės rajone (≈ 160), kuriame yra Policijos komisariatas, nors jo buvimas
toje teritorijoje turėtų iš esmės keisti rajono kriminogeninę padėtį.

◦ Todėl, nuogąstavimai dėl kriminogeninės padėties nepagrįsti jokiais faktiniais
duomenimis. Šiuo metu veikiančio Centro lokalizacijos vietoje padarytų
nusikaltimų skaičius Klaipėdos mieste yra 8 vietoje.



Baimės nuogąstavimai – nežinomybė. Mokslinis 
pagrįstumas

1. L. Kraniauskas atliko išsamų tyrimą, kuriuo pristatė Klaipėdos m. karštus taškus,
susijusius su narkotikais (nusikaltimai, prekyba ir kt.). Mokslinis tyrimas išskyrė du
„karštus taškus“: vienas buvo Centrinėje miesto dalyje (Mokyklos g. rajonas), kitas
– Pietiniuose rajonuose (Naujakiemio ir Gedminų gatvių rajonas). Taip pat nemažai
nusikaltimų užregistruota viename bendrabutyje Centrinėje miesto dalyje
(Rumpiškės g. ). Kiti taškai, kur taip pat buvo fiksuotas intensyvesnis nusikaltimų,
susijusių su narkotikais fiksavimas, tai Centrinėje miesto dalyje Paryžiaus Komunos
g. , Sausio 15-tosios g. Taip pat išsiskiria ir Pietiniuose rajonuose naujasis turgus, ir

Žvejybos uosto rajonas.



Baimės nuogąstavimai – nežinomybė. Mokslinis 
pagrįstumas

2. A. Acus atliktas tyrimas Klaipėdos m. parodė, kad įstaigos, kurios turi
nusikalstamumo potencialą yra: restoranai, naktiniai klubai, alkoholiu
prekiaujančios parduotuvės, kazino. Tyrimas taip pat parodė, kad nakvynės
namų gyventojai nekelia papildomų saugumo problemų aplinkinių namų
gyventojams, todėl nakvynės namai nekeičia kriminogeninės situacijos,
analogiškai psichinių ligų gydymo įstaiga taip pat nekeis.



Baimės nuogąstavimai – nežinomybė. Mokslinis 
pagrįstumas

3. Moksliniai tyrimai (Jean 2007; Ceccato and Oberwittler 2008) parodė, kad
glaudžiai susiję su nusikaltimais yra apleistos urbanistinės infrastruktūros.

4. Ceccato, (2008) parodė, kad „narkotikų vartotojo ar jo artimųjų
kreipimasis narkologinės pagalbos sykiu yra ir individualus noras išeiti iš
socialinių nusižengimų erdvės, ir pasitikėjimo socialinės kontrolės institucija
išraiška (bent jau nuo tada, kada atšauktas priverstinis sergančiųjų
narkomanija gydymas)“.



Klausimai?



Farmakoterapija opioidiniais vaistais

RPLC Klaipėdos filialas

2020 m.



Bendra dinamika

Iš viso 2020 m. dalyvavo 129 pacientai.

Pacientų skaičius: 2020 m. sausio 1 d. – 69

2020 m. gruodžio 31 d. – 93

Pradėjusių gydymą per metus 72

Baigusių gydymą per metus 54



Išbraukimo iš farmakoterapijos 

priežastys 
• baigė gydymą 14

• savanoriškai nutraukė gydymą 15

• pašalintas -

• pateko į įkalinimo įstaigą 7

• mirė 1

• nutraukė gydymą dėl nežinomos priežasties 17

• išbuvę trumpiau nei 6 mėnesius 31 



Infekcinių ligų profilaktika
ŽIV

• Per metus dėl ŽIV ištirta (rasta) 79 (1)

• Infekuotų (gavo gydymą) 23 (22) 

Sifilis

• Ištirta dėl sifilio (rasta) 71 (0)

Hepatitas C

• Infekuotų 107 

• Ištirta dėl HCV (rasta) 37 (33) 

Tuberkuliozė

• Ištirta dėl TBC (rasta) 72  (0)

• Infekuotų 2



Socialiniai aspektai

• Turi pastovų (legalų) darbą 27

• Turi nelegalų darbą 7

• Nėščių moterų 2

• Asmenys, turintys nepilnamečius vaikus 26

• Iš jų nesirūpina vaikais (apribotos ar atimtos tėvystės teisės, globa perduota kitiems 

asmenims, atsisakė patys ir t.t.) 7

• Tęsė farmakoterapiją areštinėse/LAV 16



Farmakoterapija

• Asmenų, gaunančių metadono dozę nuo 60 mg 71

• Vidutinė metadono dozė 77 ml

• Taikyta farmakoterapija Subuxone (buprenorfinas/naltreksonas) 2


