NEMOKAMOS PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTAVIMO
PASLAUGOS PANEVĖŽIO RAJONE
Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia priklausomybės
konsultantavimo paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims ir alkoholį
vartojančių asmenų šeimos nariams, vykdant išankstinę registraciją.
Priklausomybės

konsultavimo

paslaugos

─

priemonių,

kuriomis

teikiant

individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims
mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą
asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl
alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma. Alkoholį
vartojančio asmens pageidavimu priklausomybės konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos
anonimiškai. Priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimas alkoholį vartojantiems
asmenims turi būti grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
Priklausomybės konsultantų funkcijos: informuoti alkoholį vartojančius asmenis apie
alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą asmens ir visuomenės sveikatai ir gerovei; motyvuoti
alkoholį vartojančius asmenis sumažinti alkoholio vartojimą ir visai atsisakyti alkoholio,
keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis
alkoholio vartojimo sukeliamus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas; stebėti alkoholį
vartojančių asmenų alkoholio vartojimo sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius ir juos
informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros, socialines, kitas paslaugas, atitinkančias
alkoholį vartojančių asmenų poreikius; skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių
arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas; tarpininkauti
alkoholį vartojantiems asmenims, siekiant įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos ir
integracijos bei savipagalbos grupių programas, padėti jiems spręsti įvairias socialines,
teisines, sveikatos ar kitas problemas (pavyzdžiui, užregistruoti pas specialistus, į
kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas ir įstaigas); atlikti kitas teisės aktų
nustatytas funkcijas.
Siekiama, kad priklausomybių konsultantų punktai prisidės plečiant asmenų,
priklausomų nuo alkoholio, gydymą ir reabilitaciją, bus sudarytos prielaidos mažėti
alkoholinių psichozių, nelaimingų atsitikimų, savižudybių skaičius.
Panevėžio rajono gyventojams nemokamai ir anonimiškai teikia priklausomybių
konsultantai

Panevėžio

rajone.

Būtina

išankstinė

registracija

el.

paštu

stiprinimas.vsb@gmail.com tel. (8 45) 43 30 78. Registruojantis reikalingas asmens vardas,
seniūnija ir telefono numeris.
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