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Pakaitinis gydymas: jo organizavimo ir teikimo tvarka 

 

Pakaitinio gydymo paslaugos (toliau PGM) teikiamos vyresniems nei 18 metų socialiai draustiems 

pacientams, įvertinus gydymo metadonu indikacijas, kontraindikacijas ir atsargumo reikalaujančias 

situacijas pagal patvirtintą gydymo metadonu metodiką, bei pacientams, kuriems diagnozuotas 

psichikos ir elgesio sutrikimas, vartojant opioidus, priklausomybės opioidams sindromas.Tai 

nustato Šiaulių priklausomybės ligų centro gydytojas psichiatras, kuris išrašo siuntimą (forma Nr. 

27). Su šiuo siuntimu pacientas apsilanko VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centre 

pas gydytoją psichiatrą.  

Gydytojas psichiatras konsultuoja pacientą, įvertina indikacijų taikyti PGM pagrįstumą, paciento 

motyvaciją gydymui. Pirmą kartą besikreipusiam pacientui: išsiaiškina ligos simptomus, 

psichoaktyvių medţiagų vartojimo patirtį ir gydymosi dėl to istoriją, medicininę anamnezę, 

psichosocialinę bei teisinę situaciją; anksčiau gydytam pacientui patikslina šiuos duomenis.  

Esant indikacijoms gydytis metadonu, atmetus kontraindikacijų galimybę bei įvertinus atsargumo 

reikalaujančius faktorius, supaţindina su gydymo būdu bei reikalavimais pacientą, įsitikina asmens 

gebėjimu duoti informuotą sutikimą dėl PGM. 

Metadono skyrimo tikslai 

Sumaţinti ligos atkryčio riziką; pagerinti sergančiųjų somatinę ir psichinę būklę, gerinti jų socialinę 

adaptaciją ir skatinti reintegraciją į visuomenę; sudaryti sąlygas ŢIV, hepatitų B ir C, kitų infekcinių 

ligų prevencijai tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų; efektyviau išaiškinti ir gydyti gretutinius 

susirgimus (somatines ligas ir psichikos sutrikimus), narkotikų švirkštimosi komplikacijas (sepsį, 

pūlinius ir kt.); sudaryti sąlygas geresnei prenatalinei ir postnatalinei narkotikus vartojančių 

nėščiųjų prieţiūrai; pritraukti narkotikus vartojančius asmenis gydytis ASPĮ; ŢIV infekuotiems 

priklausomiems nuo opioidų asmenims sudaryti galimybę nutraukti švirkščiamųjų narkotikų 

vartojimą ir pagerinti skiriamo antiretrovirusinio gydymo efektyvumą. 

Metadono išdavimo tvarka 

Išduodant metadoną metadono kabinete, dalyvauja du darbuotojai.Pacientai į metadono kabinetą 

įeina po vieną. Pacientui metadonas išduodamas kasdien, išskyrus savaitgalio ir švenčių dienas; 

išgerti preparatą jis privalo personalo akivaizdoje.Pacientui dozatoriumi į vienkartinį indą įpilama 

nustatyta preparato dozė. Pacientas ją išgeria personalo akyse, išskalauja panaudotą indelį tekančiu 

vandeniu ir išmeta į utilizavimo konteinerį.Pacientas pasirašo dokumentuose, patvirtindamas 

metadono gavimo faktą. 

Esant klinikinėms indikacijoms, įtariant nesankcionuotą psichotropinių medţiagų vartojimą, 

nurodoma atlikti seilių/šlapimo testą. Testai atliekami taip, kad būtų maksimaliai išvengta apgaulės 

galimybių. Nustačius pasikartojantį narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimą, kompleksiškai 

vertinama paciento būklė, motyvacija gydymui, gretutinės ligos ir infekavimas ŢIV, HBV ir HCV, 

rizikingo elgesio ţala asmeniui ir visuomenei ir sprendţiama apie tolesnio PGM tikslingumą. 

Pašalinimą iš PGM sankcionuoja GKK. Pacientui gali būti siūlomas kitas gydymas. 

Esant stabiliai remisijai, kai stebima ilgalaikė stabili darbinė ir/ar socialinė situacija, neigiami testų 

rezultatai, sėkmingai įgyvendinamas gydymo planas ir reabilitacija, metadonas gali būti išduodamas 

išsinešti, tačiau ne daţniau nei 1 kartą per savaitę. Išdavimo dienos dozė išgeriama personalo 

akivaizdoje net tuo atveju, jei kitas dozes leidţiama išsinešti. 

Metadono išdavimas išskirtiniais atvejais (somatinė liga, patekimas į stacionarą ar į areštinę) 

nurodomas atitinkamose Tvarkose. 
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Metadono išdavimas švenčių ir savaitgalių dienoms.Metadonas išsinešimui (1–3dozės) pilamas į 

standartinius uţsukamus indelius, kiekviena dozė atskirai. Išduodant metadoną švenčių ir 

savaitgalių dienoms, vadovaujamasi Metadono išdavimo tvarka. 

Metadono išdavimas į namus ligos atvejais gydantis ambulatoriškai. Patikslinama asmens 

tapatybė, informuojamas paciento artimasis apie metadono vartojimo ypatumus, išduodamas 

metadonas. Pagal galimybes siekiama, kad asmuo metadono atvyktų kasdien. Jei tai neįmanoma, 

išduodama ilgesniam laikotarpiui, bet ne daugiaunei 6 dienoms. Asmuo pasirašo Metadono 

išdavimo registracijos ţurnale.EPTS sistemoje patikslinami duomenys apie išduotą nedarbingumo 

paţymėjimą bei reikalaujamasiš gydančio gydytojo išrašas (forma Nr.027/a).Jei ambulatorinis 

gydymas namuose trunka ilgiau nei 6 dienas, gydytojo psichiatro nurodymu psichikos sveikatos 

slaugytojaspacientą gali aplankyti namuose ir vertinti būseną. Po gydymosi namuose pacientą 

konsultuoja gydytojas psichiatras, vertina būseną, jei tikslinga, skiria testus nesankcionuotam 

psichotropinių medţiagų vartojimui nustatyti. 

Metadono išdavimas pacientams, besigydantiems kitose gydymo įstaigose. Gydytojas 

psichiatras pildo formą Nr. 027/astacionare pacientą gydančiam gydytojui, kur nurodoma 

informacija apie PGM, skiriamas metadono dozes ir vartojimo reikalavimus.Į stacionarą 

pristatomos metadono dozės supilamos į atskirus uţsukamus indelius. Vienu kartu pristatomos ne 

daugiau nei 6 paskirtos metadono dozės.GP pagal galimybes išsiaiškina nuo kitos ligos skiriamus 

medikamentus dėl galimos sąveikos su metadonu: esant reikalui, koreguoja metadono dozę, 

sutinkant pacientui, konsultuojasi su kitu jį gydančiu gydytoju. 

Metadono išdavimas pacientams, esantiems areštinėje. Informacija apie paciento patekimą į 

areštinę gaunama iš policijos pareigūnų. Išsiaiškinama laikino sulaikymo trukmė.Pristatymo metu 

tos dienos metadono dozę pacientas išgeria metadono kabinete. Paskutinį kartą iki paleidimo iš 

areštinės išduodama ne daugiau metadono dozių, nei pacientas praleis dienų areštinėje. Kitą dieną 

pacientas privalo atvykti į PSC ir vartoti metadoną pagal bendrą Metadono išdavimo tvarką. 

Metadono išdavimas išimties atvejais, pacientui negalint atvykti į PSC (laidotuvės, artimojo 

lankymas ir pan.). Metadono išdavimas išimtiniais atvejais, pacientui negalint atvykti į PSC, 

skiriamas gydytojo psichiatro nurodymu, aptarus išimties pagrįstumą.Pacientas pateikia prašymą 

raštu, motyvuodamas ir paaiškindamas aplinkybes.Išimties atvejais metadonas išduodamas ne ilgiau 

kaip 3 dienoms.Atvykus į PSC po metadono išdavimo išimtinu atveju, pacientą labai atidţiai stebi ir 

jo būseną vertina metadoną išduodantys specialistai. Esant įtarimų, pacientas nukreipiamas 

gydytojui psichiatrui konsultacijai, jam gali būti atliekamas testavimas dėl nesankcionuoto 

psichotropinių medţiagų vartojimo. 

Šiaulių priklausomybės ligų kabineto gydytojas psichiatras, vadovaudamasis gydymo metadonu 

metodika, parenka ir skiria pradinę preparato dozę, nustato dozės didinimo eigą, seka paciento 

būklę, padidinus dozes, stebi galimus pašalinius reiškinius ir juos koreguoja, parenka palaikomąją 

metadono dozę ir ne rečiau kaip kas mėnesį seka, konsultuoja pacientą. Esant būtinumui, 

konsultuoja pagal poreikį ir esant reikalui siunčia pacientą kitų specialistų (bendrosios praktikos 

gydytojo, infektologo, chirurgo, ginekologo, pulmonologo ir kt.) konsultacijoms.Specialistai, 

atsakingi uţ gydymo plano įgyvendinimą, tikslina jį ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, įrašydami 

pakeitimus į medicinos dokumentus. 

 


