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Gerbiami skaitytojai,  
 
 
Priklausomybės ligų specialistų asociacija įsikūrė 2015
metais. Pagrindiniai principai, kuriais mes vadovaujamės
dirbdami priklausomybių konsultantais ir ugdydami
priklausomybių konsultantus yra: profesionalumas,
anonimiškumas ir konfidencialumas bei nuolatinis žinių
atnaujinimas mokymuose.  
 
Pokyčiai, kuriuos stengiamės atnešti ir kuriuos po truputį
atnešame į priklausomybių ligų supratimo ir terapijos
pasikeitimus Lietuvos visuomenėje, visų pirma prasideda  
nuo vidaus. Dirbame darbą motyvuoti žmones keistis.  
 
Tikime, kad mokslu pagrįsti pokyčiai įmanomi. Tiesa, jie
įmanomi taps tik tada -  kai tokiame darbe įdėsime ir  
daug širdies. 
 
 
 
 
 
Gytis Jurevičius 
 
Priklausomybių ligų specialistų asociacijos pirmininkas



Priklausomybių ligų specialistų asociacijos konsultantai,  
įgyvendindami Valstybinio visuomenės sveikatos
stiprinimo fondo I prioriteto „Alkoholio vartojimo
prevencija" 1.1.5. priemonės „Priklausomybių  
konsultantų modelio, veikiančio užsienio šalyse,
adaptavimas  savivaldybėse" projektą „Priklausomybių
konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse,  
diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse" 2017 - 2018 metais
visoje šalyje atliko 3,4 tūkst. individualių konsultacijų.  
 
Jos buvo skirtos priklausomiems nuo alkoholio ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų miestų bei rajonų gyventojams,
jų šeimos nariams ir artimiesiems. Konsultacijų dalyviai
buvo konsultuojami individualių susitikimų metu, telefonu,
esant reikalui surengtos krizinės intervencijos.

Konsultacijos

TŪKST.
KONSULTACIJŲ3,4



Visoje Lietuvoje

Įgyvendinant projektą „Priklausomybių konsultanto
modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos
savivaldybėse"  2017 - 2018 metais konsultaciniai punktai
(kabinetai)  buvo įsteigti Vilniaus mieste, Kauno mieste
ir rajone,  Klaipėdos mieste, Alytaus mieste,
Marijampolės mieste, Vilkaviškio mieste ir rajone,
Anykščių mieste ir rajone, Pakruojo rajone. 
 
2018 metais, remiantis gerąja Valstybinės visuomenės
sveikatos stiprinimo fondo remiamo projekto praktika,
Priklausomybių ligų specialistų asociacija padėjo įsteigti
pirmuosius punktus (kabinetus) ir naujose savivaldybėse.
Numatoma, kad naujais 2019 metais priklausomybių
konsultaciniai punktai (kabinetai) veiks 15 savivaldybių.



Prieš projekto „Priklausomybių konsultanto modelio,
veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos
savivaldybėse" įgyvendinimą (2017 m. gruodį) bei jį
sėkmingai užbaigus (2018 m. lapkritį) Kauno mieste buvo
surengtos patirties pasidalijimo konferencijos
„Priklausomybių konsultantai Lietuvoje", juose
dalyvavo per 250 dalyvių iš 30 šalies savivaldybių. 
 
Įžanginėje konferencijoje kalbėjo vienas iš žinomiausių
Lenkijos priklausomybių ligų specialistų, daktaras
psichiatras Bogdanas Voronovičius (dr. Bohdan
Woronowicz), kuris pasidalino kaimyninėje šalyje  
daugiau kaip 30 metų turima priklausomybių  
terapeutų ir konsultantų rengimo patirtimi.

Konferencijos



 Priklausomybių ligų specialistų asociacija 2017 m. gruodį
ir 2018 m. sausį parengė pirmuosius 24 specialistus,
kurie  išklausę 40 val. lektorių dėstomą akredituotą kursą,
skirtą padėti priklausomybių ligomis sergantiems  ar jų
artimiesiems  ir gavo kursų baigimo pažymėjimą. 
 
Pirmąją kursų sesiją atidarė, ir savo patirtimi dalijosi
vienas iš labiausiai patyrusių Rytų ir Vidurio Europos
priklausomybių specialistų, konsultacinio centro „AKMED“
steigėjas ir jo priklausomų bei kopriklausomų asmenų
programos vadovas,  daktaras psichiatras Bogdanas
Voronovičius (dr. Bohdan Woronowicz) iš Lenkijos.  
 
Priklausomybės ligų specialistų asociacija konsultantų
tobulinimosi mokymus nuo 2017 metų rengia nuolatos. 
 

Specialistų mokymai

ne mažiau

40 VALANDŲ



 Priklausomybių ligų specialistų asociacijos specialistai
visoms 9 šalies savivaldybėms, kuriose 2018 metais  
veikė konsultaciniai punktai (kabinetai), sudarė  
Priklausomybių ligų ir jų sukeliamų problemų
konsultacinio punkto (kabineto) veiklos planus.  
 
Šie planai apibendrina priklausomybių punktų
(kabinetų) punkto veiklos vietas, jų veiklos grafiką.  
Tam, kad žinoti, kas nukreips konsultuojamuosius ir
kokius pagalbos būdus konkrečioje savivaldybėje
konsultantas pasiūlys, buvo sudaryti socialinių partnerių
sąrašai bei profesionalaus gydymo ar savipagalbos
organizacijų į kurias nukreipiami konsultuojamieji sąrašai. 
 

Pagalbos kryžkelė



 Priklausomybių ligų specialistų asociacijos atstovai
kiekvienoje iš 9 projekte dalyvaujančių savivaldybių
surengė socialiniams partneriams, valdžios ir NVO
atstovams, žiniasklaidai skirtus punktų pristatymus -
seminarus, kuriuose iš viso dalyvavo per 300 dalyvių. 
 
Projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio
užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse" patirtis
parodė, kad sėkmingam jo įgyvendinimui didelės įtakos
turėjo tamprūs, artimi ryšiai su vietos valdžios atstovais
bei tiesiogiai su rizikingą gyvenimo būdą gyvenančiais
asmenimis bendraujančiomis socialinėmis darbuotojomis.
Savo ruožtu, priklausomybių konsultantai vietose padėjo
joms sumažinti sunkią bendravimo su priklausomais nuo
psichoaktyviųjų medžiagų asmenimis naštą. 
 
 
 

Pristatymai savivaldybėse



 Kiekvienoje iš projekte „Priklausomybių konsultanto
modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos
savivaldybėse" dalyvaujančių savivaldybių - Vilniaus
miesto, Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos miesto,
Alytaus miesto, Marijampolės rajono, Vilkaviškio rajono,
Anykščių rajono, Pakruojo rajono  - pasiekus pusiaukelę,
surengtos bendros 80 val. trukmės supervizijos. 
 
Supervizijų metu konsultacijose ir jų aptarimuose
miestuose ir rajonuose dalyvavo labiausiai patyrę
Priklausomybių ligų specialistų asociacijos sertifikuoti
instruktoriai, kurie kartu aptarė seminarų eigą, dažniausiai
iškylančias metodines problemas ir jų sprendimų būdus,
įvairius pagalbos priklausomiems ir ko-priklausomiems
asmenims aspektus. 
 

Supervizijos



Kabinetuose (punktuose) priklausomybės liga nėra
galutinai diagnozuojama. Galutinę diagnozę gali nustatyti
tik gydytojas – psichiatras, turintis atitinkamą kvalifikaciją
priklausomybių ligos gydymo srityje. Konsultantas
kabinete į jį atvykusiam klientui gali pasiūlyti šiuos kelius:
nevartojančiam, mažai žalingai vartojančiam - informuoti;
rizikingai vartojančiam - patarti; vartojančiam žalingai -
atlikti trumpąją intervenciją, konsultuoti, stebėti;
priklausomam asmeniui - pasiūlyti rinktis gydymą
specializuotoje įstaigoje, derinant kelis gydymo metodus. 
 
Konsultantas kabinete perduoda ir skleidžia mokslu
pagrįstas žinias, motyvuodamas priklausomus asmenis
gydytis ir padedamas jiems ar jų šeimos nariams. Atvykti
nereikia gydytojo siuntimo, laikomasi anonimiškumo. 
 

Punkto taisyklės

užfiksuotų  
pavardžiųO



.Konsultacijų pradžioje kiekvienas konsultantas siekiakiek
galima objektyviau nustatyti kliento  suvartojamo
alkoholio kiekį (Standartinių alkoholio vienetų (SAV)
įvertinimas), jo sukeliamą riziką (AUDIT, AUDIT-C „Alcohol
Use Disorders Identification Test“ testai) bei alkoholio ar
kitų psichoaktyviųjų medžiagų sukeltas socialines,
psichologines, teisines problemas (CAGE (angl. Cut
down – Annoyed – Guilty – Eye-opener) testas). 
 
Konsultanto tikslas –naudojantis testo rezultatais, siekti
klientui parodyti, kad tarp jo asmeninių, psichologinių,
finansinių problemų ir vartojimo yra nepaneigiamas ryšys.
2018 m. PLSA naudoti AUDIT testai -  tie patys, kuriuos
rekomendavo ir LR Sveikatos apsaugos ministerija. 
 

Rizikingo ir žalingo vartojimo nustatymas



Punktuose taikytos metodikos pagrindas - humanistinė
psichoterapija. Tai - teigiamu, empatišku požiūriu į
psichoterapiją ir į individualų individo prigimtį paremtas
metodas. Humanistinė terapija yra pirmiausia pokalbis
apie tai, ką klientas kaip žmogus jaučia čia ir dabar. Tik
vėliau – ir apie praeities įvykius, kurie sukėlė dabartinius
jausmus. Konsultantas ir klientas humanistinėje terapijoje
kalbasi kaip lygus su lygiu. Pradinėje pokalbio stadijoje
taikoma elgesio (biheivioristinė) metodika, siekiama
mąstymo korekcijos remiantis kognityvine metodika.  
 
Motyvacinis interviu kaip visuma siekia motyvuoti keistis
-nueiti visą kelią nuo problemos nesuvokimo pavertimo
apsisprendimu keistis iki įsitvirtinusių pokyčių.  Metodika
buvo detaliau aprašyta projekto metu išleistame leidinyje. 

Metodikos pagrindai



Konsultacinių punktų (kabinetų) veikloje remtasi 
 JAV mokslininkų Džeimso Prochaska (Rod Ailendo
universitetas) ir Karlo DiClemente (Teksaso universitetas
Hjustone) 1986 m. studijoje Towards A Comprehensive
Model of Change“ išdėstytu priklausomybių
psichoterapijos poveikyje vykstančio  
žmogaus elgesio kaitos modeliu. 
 
Taikant priklausomybių psichoterapijos metodiką, 
 atkrytis pripažįstamas integralia ligos dalimi, nesiekiama
didinti ir taip komplikuotų konsultuojamojo jausmų 
(jokių „o kaip tu galėjai taip smukti...“), o siekiama  
sugrąžinti į nuoseklaus, metodiško veikimo  
blaivaus gyvenimo ir įtvirtintų pokyčių link kelią.  

Žmogaus elgesio kaita



Šalia aukščiau paminėtų priklausomybių psichoterapijos
metodų, klientui nustačius žalingą ir rizikingą vartojimą,
taikomas ir trumposios intervencijos metodas – tai pagal iš
anksto sudarytą metodinį planą struktūruota, tik 10 – 15
minučių trukmės standartizuota apklausa, skirta alkoholio
vartojimo įpročiams nustatyti, iš karto lydima konsultanto
pokalbio su klientu apie galimybę keisti rizikingą elgseną. 
   
Kartais toks „sukrėtimas“ suveikia! 
 
Trumposios intervencijos metu konsultantas įvardina
problemą, kartu su klientu ją aptaria ( taikydamas
motyvacinio interviu principus) ir siekia sužadinti asmens
motyvaciją keisti rizikingą elgseną arba, esant reikalui,
rekomenduoja specializuotą gydymą.  Tai - mažiausiai
Lietuvos biudžetui kainuojantis poveikio metodas. 

Trumpoji intervencija



Apibendrinus priklausomybių konsultantų vestą stebėjimo
informacinę medžiagą, vidutinis priklausomybių
konsultacinio punkto (kabineto) klientų tarpe tik kiek
daugiau nei pusę (apie 55 proc.) sudarė vyrai.  
Konsultuotų asmenų amžiaus vidurkis - tarp 36 ir 40 metų. 
 
Stebėjimo duomenys parodė, kad kiek daugiau nei
trečdalis konsultuojamųjų beveik neturi pajamų, verčiasi
tik atsitiktiniais darbais. Vis dėlto,  net apie 15 proc.
konsultuotų  žmonių turėjo aukštąjį išsilavinimą, dar  
iki 5 proc. - aukštąjį mokslą buvo pradėję ir jo nebaigę.  
 
Pažymėtina, kad net 40 - 45 proc. klientų apsilankymo
metu turėjo šeimas; devyniose iš dešimties tokių šeimų,
kurių narius reikėjo konsultuoti, augo ir vaikai. 
 
 
 

Pagalba reikalinga įvairiems žmonėms

VISOS SOCIALINĖS GRUPĖS
Tarp klientų -



 
Priklausomybių konsultantų stebėjimo duomenimis, nuo
laikotarpio, kaip šeimos nariai, bendradarbiai, aplinkiniai
galimai priklausomam žmogui pradeda reikšti pastabas
dėl nevaldomo alkoholio (ar kitų psichoaktyviųjų
medžiagų) vartojimo iki kreipimosi į specialistus, šiuo
atveju  - priklausomybių konsultacinį punktą (kabinetą)
fakto vidutiniškai būna praėję 10 metų. Kreipimąsi į
punktą (kabinetą) ir pirmąjį asmens prisigėrimą iki
sąmonės netekimo, stebėjimo duomenimis, vidutiniškai
skiria apie 18 - 20 metų. 
 
Taip yra todėl, kad Lietuvos visuomenė  stigmatizuoja
priklausomus žmones ir jų šeima, o daugelis žmonių vis
dar tiki, neva priklausomybė yra asmenybės silpnumas,
nuodėmė ar valios stoka, kurios negalima išgydyti.  
 

Pagalbą gauti dažnai delsiama



Projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio
užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse" metu
buvo pasiekta, kad svarbiausia informacija apie galimybę
konsultuotis - konsultantų telefonai pasiektų miestų ir
rajonų gyventojus per vietos spaudą ir portalus.  
 
Be to, projekto turiniu pavyko sudominti tokias šalies
žiniasklaidos priemones, kaip LRT Radijas, „Žinių radijas",  
„Delfi.lt", „15min.lt", „Diena.lt", „Vilnensis.lt", „VE.lt",
„Bernardinai.lt", „Kaunozinios.lt", „Regionų naujienos";
„Kauno diena",   „Klaipėda",  „Vakarų ekspresas", 
„Anykšta", „Santaka", „Dzūkijos TV", „INIT TV"; apie naujai
atidaromus priklausomybių konsultacinius punktus
gausiai informavo ir savivaldybių interneto puslapiai. 
 
 
 

Sklaida



www.prik.lt 
/konsultaciniai-

punktai/




