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Lietuvoje atliktų analizių 
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Programa skirta narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų varto-
tojams, prostitucijos ir  prekybos 
žmonėmis aukoms, siekiant su-
mažinti rizikingą šių asmenų elg-
seną, su ja susijusias neigiamas 
socialines, ekonomines, teisines 
pasekmes. Svarbiausias programos 
tikslas – sumažinti žalą pačiam as-
meniui, jo šeimai ar partneriui, vi-
suomenei ir aplinkai. 

Konfidencialumas, 
anonimiškumas, 
humaniškumas

Šiaulių centro poliklinikos 
Žemo slenksčio paslaugų kabine-
to pagrindiniai darbo principai yra 
konfidencialumas, anonimiškumas, 
pasitikėjimas, humaniškumas. To-
dėl čia nereikalaujama socialinio 
draudimo, asmens dokumentų ar 
prisirašymo prie gydymo įstaigos. 
Kabinete nuolat dirba  medicinos 
slaugytoja ir socialinė  darbuotoja, 
pageidaujantiems teikiamos gydy-
tojo psichiatro paslaugos, tarpinin-
kaujama dėl kitų gydymo paslaugų, 
tyrimų, konsultacijų, patariama, 
kur galima atlikti greitus testus dėl 
ŽIV bei hepatitų virusų.

Vienas iš  programos uždavinių 
yra skatinti paslaugų gavėjus at-

nešti panaudotas adatas ir švirkš-
tus. Žemo slenksčio paslaugų kabi-
nete  švirkštai pakeičiami naujais. 
Taip skatina nemėtyti, kur papuola, 
panaudotų, galimai infekuotų, ada-
tų ir švirkštų. Taip apsaugomi kiti 
žmonės nuo galimybės užsikrėsti 
ŽIV, mažėja aplinkos tarša. Jei-
gu reikia, lankytojams pasiūloma 
tvarsliavos bei antiseptikų, pamo-
koma, kaip apdoroti žaizdas, kad 
nekiltų kraujo užkrėtimo pavojus, 
kai kuriems dėl įsisenėjusių žaizdų 
prireikia chirurgo konsultacijos, 
tuo siekiama mažinti infekcijų pli-
timą tarp partnerių ir visuomenėje.

Kabineto lankytojai  konsultuo-

jami infekcijų plitimo bei sauges-
nės lytinės elgsenos klausimais. Jie 
gali gauti  prezervatyvų ar kontra-
ceptikų, siekiant mažinti infekcijų 
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ir lytiškai plintančių ligų perdavi-
mą, platinimą. 

Psichoaktyvių medžiagų var-
totojai mokomi suteikti pagalbą 
perdozavimo atveju. Siekiama  
motyvuoti  asmenis, kad  atsisaky-
tų narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų vartojimo, bet tai daroma 
atsargiai, netaikant jokio psicholo-
ginio spaudimo. Rekomenduojama 

metadono pakai-
tinė programa. 
Nuolat skatina-
ma pajusti gy-
venimo prasmę, 
atsakomybę už 
savo sveikatą ir 
likimą.

Didėja 
pasitikėjimas

Pasitikėjimas 
Žemo slenksčio 
kabineto pas-
laugomis auga. 

Šiuo metu yra 58 nuolatiniai pas-
laugų gavėjai. Kasdien apsilanko 
po kelis naujus. Kai kurie atveda 
draugų, pažįstamų. Lankosi ir sek-

sualinių paslaugų teikėjos, o viena 
jau nutraukė savo veiklą. Glau-
džiai bendradarbiaujama su Cari-
tas atstovais, kurie atlydi asmenis 
po seksualinio išnaudojimo ar pre-
kyba žmonėmis aukas. Šiems as-
menims, pagal poreikį, teikiamos 
psichologo, gydytojo psichiatro. 
Akušerio ginekologo ar kito speci-
alisto konsultacijos, jei reikia atlie-
kamos medicininės intervencijos.  
Šios paslaugos teikiamos griežtai 
laikantis anonimiškumo ir konfi-
dencialumo principų. Ne paslaptis, 
kad jų tarpe yra ir narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų vartoto-
jų. Reikia paminėti, kad daugėja 
kanapių vartotojų skaičius, ypač 
vis jaunesnių asmenų tarpe.

Žemo slenksčio kabinete dir-
banti gydytoja psichiatrė Jelena 
Kuznecova, turinti didelės darbo 
patirties narkomanijos gydymo ir 
prevencijos srityje, pabrėžia, kad 
norint šiuos žmones grąžinti į gy-
venimą reikalingas humaniškas 
požiūris, bendravimas, supratingu-
mas. Svarbu užsitarnauti paciento 
pasitikėjimą. Socializacijos proce-

sas yra labai sudėtingas, daugeliu 
atvejų susijęs su psichologine ir 
fizine paciento būkle. Neretai pa-
cientui tenka keisti aplinką, kad 
išvengtų atkryčio. Gydytoja džiau-
giasi, kad nemaža dalis buvusių 
pacientų jau gyvena visavertį gy-
venimą. Kai kurie net savanoriauja 
padėdami iš narkomanijos voratin-
klio ištrūkti kitiems, įkurdami savi-
pagalbos grupes. 

Remiantis pastarųjų metų Lietu-
voje atliktų analizių duomenimis, 
gydymo paslaugų priartinimas prie 
socialiai labiausiai pažeidžiamų 
sluoksnių, narkotikus vartojan-
čių žmonių aprūpinimas saugiais 
švirkštais ir būtinomis apsaugos 
priemonėmis, profesionalus kon-
sultavimas ir psichologinė pagalba, 
nukreipta į motyvaciją dalyvauti 
gydymo programose, užtikrina  
mažesnę infekcijų plitimo riziką. 
Anta vertus, Žemo slenksčio ka-
bineto veikla netiesiogiai padeda 
keisti visuomenės požiūrį į  atskirtį 
dėl netinkamo gyvenimo būdo pa-
tiriančius žmones.
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