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MEDICININĖS PAGALBOS PRIEINAMUMO 
IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA 

 BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE 
INFORMACIJA APIE SVEIKO GYVENIMO BŪDO STANDARTUS, LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR GYDYMĄ, 

TURINČIUS DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ MIRTINGUMUI LIETUVOJE.

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ ATSISAKYMAS

NETAISYKLINGA MITYBA

Nesubalansuota ir nereguliari mityba.
Tai rimta problema, kuri gali per trumpą
laikotarpį sukelti sveikatos negalavimų.

RŪKYMAS

Rūkymas yra vienas iš labiausiai 
kenksmingų įpročių.
Specialistai vis dažniau šį įprotį priskiria 
narkomanijai. Nikotino, tabako dūmų ir kitų
medžiagų įkvėpimas skatina pripratimą 
ir lėtai ardo organizmą. Kiekviena cigaretė –
tai kokteilis, susidedantis iš pavojingų nuodų.

ALKOHOLIS 

Alkoholizmas ne tik sutrikdo žmogaus 
organizmo veiklą, bet įvyksta ir psichologiniai 
procesai, vedantys į negrįžtamą asmenybės 
degradaciją. Alkoholizmo gydymas reikalauja 
įvairių specialybių gydytojų dalyvavimo, tame 
tarpe, psichologų.

Alkoholizmas – alkoholinė narkomanija,
 liguistas potraukis (priklausomybė) 
gerti alkoholinius gėrimus. 

NARKOTINIAI PREPARATAI

Kiekvienais metais narkotinių preparatų 
įvairovė didėja, dėl to didėja priklausomų 
nuo narkotikų žmonių skaičius. To priežastis
– nekaltas „ lengvų “ narkotikų įvaizdis. 
Vartojimo pradžioje draudžiamų medžiagų 
poveikį ne visada lengva pastebėti. 

Narkotikų vartojimas sukelia stresą 
organizmui, todėl tokia būklė išsekina 
organizmo sistemą.

Bet visi narkotikai kenkia organizmui.

TRYS ŽINGSNIAI 
ATSISAKANT ŽALINGŲ ĮPROČIŲ 

Visą kovos periodą galima padalinti į tris etapus :

PIRMAS ETAPAS 
- tiesioginis sprendimas atsisakyti žalingų  įpročių.

ANTRAS ETAPAS 

TREČIAS ETAPAS 

- „lūžis“. Deja, tai neišvengiamas etapas, nepriklausomai
 nuo to, apie kokį įprotį eina kalba. Jeigu atsiranda 
jausmas, kad jūs neatlaikysite – geriau kreipkitės 

į specialistus.

- sveikatos atsistatymas. Reikia suprasti, kad atsisakius
 cigaretės, alkoholio ar narkotikų teigiamas efektas bus 

matomas ne iš karto, tam reikalingas laikas. Prireiks nuo 
 vieno mėnesio iki metų tam, kad visos kenksmingos 

medžiagos pasišalintų iš organizmo.

Specialistai teigia, kad sunkiausios yra trys 
pirmos savaitės po žalingų įpročių atsisakymo.

 Praėjus šiam terminui formuojasi 
naujas įprotis: 

SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS

KAIP ATSIKRATYTI  
ŽALINGŲ  ĮPROČIŲ

Kovoti su savo žalingais įpročiais nelengva, nes kova su pačiu savimi, 
reikalas sudėtingas. Jeigu jūs suvokiate, kad tabakas, alkoholis kenkia 
jūsų ir aplinkinių gyvenimui, tai skirkite visas pastangas, kad susitvarkyti 
su šia žudančia priklausomybe.

Kreiptis pagalbos galima į savivaldybių 
visuomenės sveikatos biurus, anoniminių 
alkoholikų klubus, respublikinius
priklausomybės ligų centrus.

Respublikiniuose priklausomybės ligų centruose 
teikiamos ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos

Pacientus ir jų šeimos narius konsultuoja gydytojai, psichologai, 
socialiniai darbuotojai. veikia alkoholio ir narkotikų abstinencijos 
gydymo stacionariniai skyriai, „Minesotos“ programa, kurioje gydomi 
nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, azartinių lošimų priklausomi žmonės,
ambulatoriniame skyriuje teikiama gydymo farmakoterapija paslauga 
nuo opioidų priklausomiems žmonėms. Užtikrinamas konfidencialumas,
suteikiama  galimybė gydytis neatskleidžiant asmens tapatybės. 
Priklausomybių centruose  dirba aukštos kvalifikacijos profesionalų 
komanda, kuriems rūpi priklausomybę turinčių žmonių gerovė ir sveikata.

RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO FILIALAI:

RŪKYMAS IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS –
TAI ŽALA KIEKVIENAM ATSKIRAM ŽMOGUI 

IR VISUOMENEI.
ATSISAKYDAMAS ŽALINGŲ ĮPROČIŲ JŪS 

PASIRENKATE SVEIKATĄ, LAIMĘ IR 
ILGAAMŽIŠKUMĄ.

Taip kaip būna kūno liga, 

taip būna ir gyvenimo būdo liga
Demokritas

Žalingi įpročiai yra viena iš didžiausių šiuolaikinės visuomenės problemų. Rūkymas, narkomanija ir 
piktnaudžiavimas alkoholiu yra pavojingi ir kenksmingi įpročiai atnešantys didžiulę žalą ne tik asmenims, 
kenčiantiems nuo šių įpročių – ligų, bet ir juos supantiems  žmonėms bei visai visuomenei.
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PROJEKTU SIEKIAMA IŠSPRĘSTI REABILITACINIO GYDYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS PRIEINAMUMO PROBLEMĄ, PLĖTOJANT MEDICININĘ INFRASTRUKTŪRĄ  (REABILITACIJOS GYDYMO PATALPŲ MODERNIZAVIMĄ IR JŲ 
APRŪPINIMO MODERNIA ĮRANGA) ŠILALĖS RAJONE IR KALININGRADO SRITYJE, TOBULINANT MEDICINOS PERSONALO KVALIFIKACIJĄ. VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ PROJEKTO TIKSLŲ YRA INOVATYVIŲ LIGŲ PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ, SKIRTŲ LIGŲ, TURINČIŲ DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ MIRTINGUMUI RUSIJOS FEDERACIJOJE IR LIETUVOJE, PRAVEDIMAS  BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE, TAIP PAT SVEIKOS GYVENSENOS PROPAGAVIMAS.  

PROJEKTAS LT–RU–2–081 „MEDICININIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE”  VYKDOMA VŠĮ ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖJE IR BALTIJSKO CENTRINĖJE 
RAJONO LIGONINĖJE (KALININGRADAS).

Šį leidinį finansavo ES, bet leidinio medžiaga neatspindi oficialios ES ir Lietuvos Respublikos nuomonės. Už paskelbtos medžiagos turinį atsakinga VšĮ Šilalės rajono ligoninė.
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