Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro
Pedagoginę psichologinę tarnybą
Vytauto Didžiojo g. 94, Pakruojis
Tel. (8 421) 61 705, pptpakruojis@gmail.com
*
Įvertina
specialiuosius
ugdymosi
poreikius,
psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų
iki 21 metų;
* teikia psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą
* teikia informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą
tėvams
(globėjams,
rūpintojams),
mokytojams,
specialistams;
* įvertina mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi
poreikius;
* nustato vaiko brandumą mokyklai;
* prireikus skiria specialųjį ugdymąsi.

VšĮ Pakruojo ligoninės priėmimo skyrių
L. Giros g. 3, Pakruojis
Tel. (8 421) 69 021
* Atlieka narkotinių medžiagų vartojimo testą (paslauga
mokama) nukreipia pas specialistus

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biurą
L. Giros g. 6, Pakruojis
Tel. (8 421) 52 097, vsb.pakruojis@gmail.com
*Teikia informaciją, nukreipia pas specialistus
* Veda privalomuosius mokymus apie alkoholio ir
narkotikų žalą žmogaus sveikatai

Bendrojo ugdymo įstaigų (mokyklų), kuriose mokosi jūsų
vaikas, dirbančius visuomenės sveikatos priežiūros
specialistus, socialinius pedagogus ar psichologus
* Suteikia konsultaciją ir nukreipia pas specialistus

JEI TURITE PROBLEMŲ DĖL

NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ

VARTOJIMO JŪS

GALITE KREIPTIS Į

Pakruojo rajono
savivaldybė
Narkotikų kontrolės
komisija
Kęstučio g. 4, Pakruojis
Tel. / faks. (8 421) 69 090,
www.pakruojis.lt

VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras
J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
Tel. (8 421) 69 046,
info@pakpspc.lt
Šeimos gydytojai ar pediatrai
Teikia konsultacijas ir nukreipia pas specialistus
Psichikos sveikatos centras
Tel. (8 421) 69 049,
* Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
* teikia pagalbą ištiktiems dvasinės krizės asmenims;
* teikia narkologinę pagalbą;
* teikia psichologinę, psichoterapinę pagalbą

Priklausomybių konsultacinis punktas
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre
L.Giros g. 3D, Pakruojis, tel. 8 606 14 467
Pirmadieniais nuo 17.30 val. iki 20.30 val.
Konsultacijos teikiamos turintiems priklausomybę
alkoholiui taip pat ir šeimos nariams.

ŠIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS
Šiaulių priklausomybės ligų centras
Daubos g. 3, Šiauliai
Tel.: (8 41) 45 75 11
Faksas: (8 41) 45 55 74
El. paštas: info@splc.lt
REGISTRATŪRA
darbo dienomis
8.00 - 16.00 val.
tel. (8 41) 45 56 44
STACIONARAS
visą parą
tel. (8 41)522488

Panevėžio priklausomybės ligų centras
Elektronikos g. 6, Panevėžys, Tel. faks.
(8~45) 438676. Pasiteiravimui dėl paslaugų
tel. Nr. (8~45) 582673
paplc@taka.lt
www.pplc.lt

Trumpa ambulatorinė psichoterapinė
reabilitacijos (Minesotos) programa.

Vilniaus priklausomybės ligų centras
Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Informacija tel.(8 5) 216 00 14,
Registracija (8 5) 213 7808
faks. (8 5) 216 0019
info@vplc.lt
www.vplc.lt
https://www.facebook.com/vilniausplc/

„Minesotos” programa (28d.)
Ambulatorinė „Minesotos” programa ( 3 mėn.)
Blaivybės motyvacijos įtvirtinimas,
psichosocialinė reabilitacija.

NEMOKAMAI antrinio lygio
ambulatorinė pagalba ar stacionarus
gydymas pacientams DRAUSTIEMS
privalomuoju sveikatos draudimu ir
turintiems šeimos gydytojo ar gydytojo
psichiatro siuntimą. ŠIŲ PASLAUGŲ
IŠLAIDOS APMOKAMOS PSDF BIUDŽETO
LĖŠOMIS IR TEIKIAMOS BE JOKIO
PAPILDOMO MOKESČIO

Ambulatorinės specializuotos asmens
sveikatos priežiūros paslaugos: gydytojo
konsultacija; gydymas; psichologo
konsultacija; abstinencijos sindromo gydymas,
nespecifinis ambulatorinis palaikomasis
gydymas ir atkryčių profilaktika; paciento
šeimos narių konsultacija; vaikų ir paauglių
testavimas, įtarus vartojant narkotines
medžiagas ar alkoholį ir kt.
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugos: alkoholinės, opioidinės,
benzodiazepinų abstinencijų detoksikacija;
priklausomybės nuo kitų psichiką veikiančių
medžiagų (kanabinoidų, kokaino,
haliucinogenų, stimuliuojamųjų, lakiųjų
medžiagų) detoksikacija; psichologo
konsultacija, socialinio darbuotojo
konsultacija; gydomų pacientų šeimos narių
konsultacija.
MOKAMOS PASLAUGOS
yra teikiamos, jei pacientas siekia jas gauti
neatskleidžiant asmens tapatybės arba jei
pakartotinai kreipiasi nepraėjus šešiems
mėnesiams po gydymo VPLC stacionare,
nesilaikė ankstesnio stacionaraus gydymo
metu suteiktų specialistų rekomendacijų dėl
būtino ambulatorinio palaikomojo gydymo ir
atkryčių prevencijos (pvz. reguliariai lankytis
specialistų konsultacijose, vartoti išrašytus
medikamentus, tęsti gydymą kitose įstaigose,
lankyti savitarpio pagalbos grupes ir kt.).

Kauno apskrities priklausomybės ligų
centras
Giedraičių g. 8, Kaunas
Registratūra, tel. (8 37) 33 32 55
Darbo laikas I-V nuo 8.00 iki 17.00
val. info@kaplc.lt, jaunimas@kaplc.lt
www.kaplc.lt
Ambulatorinis priklausomybės ligų skyrius, tel. (8
37) 33 32 54
Darbo laikas – visą parą.
Metadono programa. Kabineto darbo laikas : I-V
nuo 8.00 iki 15.00 val. Tel. (8 37) 33 03 86
Blaivybės motyvacijos įtvirtinimas pagal
"Dvylikos žingsnių programą.

Respublikinis priklausomybės ligų
centras
(Klaipėdos priklausomybės ligų centro
pavadinimas po reorganizavimo)

Taikos pr. 46, Klaipėda
Tel. (8 46) 415 025,
El.paštas: kplc@kplc.lt
www.kplc.lt
Išankstinė registracija d.d. 8-16 val.:
Blaivybės motyvacijų paieška, naudojant „12
žingsnių“ terapijos principus (Minesotos modelio)
Blaivybės motyvacijos įtvirtinimas pagal
„Dvylikos žingsnių“ programą.

