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

ES sudaro 28 valstybės-narės, kurios nusprendė dalintis savo žiniomis, 
patirtimi, resursais. Per 50 savo gyvavimo metų joms pavyko sukurti 
stabilumo, demokratijos ir pastovaus vystymosi garantą su išsaugota
kultūrine įvairove, tolerancija ir asmenine laisve. ES laikosi politikos 
skleisti savo vertybes ir pasiekimus šalyse-narėse ir tarp tautų už jos ribų.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa 
(toliau – Programa) parengta pagal Europos kaimynystės priemonę yra 
finansuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Rusijos Federacijos 
lėšomis. Pagal Programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą
per sieną (toliau – BPS) tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant
anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą.

Europos kaimynystės politika įgyvendinama per Europos kaimynystės
priemonę (EKP). Per konkrečių programų įgyvendinimą siekiama 
glaudesnių ryšių tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, politinių ir 
ekonominių reformų. EKP programose dalyvauja bent viena Europos 
Sąjungos narė ir šalis partnerė, turinčios bendrą sieną, istorinių, 
kultūrinių, ekonominių sąsajų. Bendradarbiaujama skatinant tvaraus 
pasienio regionų vystymąsi, siekiant mažinti ekonominius, gyvenimo 
kokybės skirtumus, ieškant būdų įveikti bendrus iššūkius. EKP prioritetai
 – teigiami pokyčiai žmogaus teisių ir teisingumo, švietimo ir jaunimo 
įdarbinimo, smulkaus verslo skatinimo, efektyvaus gamtos išteklių 
valdymo, transporto ir kt. srityse.

Projektas LT- RU 2-081 ,,Medicininės pagalbos prieinamumo ir kokybės
gerinimo programa Baltijsko ir Šilalės miestuose“ yra vykdomas 
Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės ir partnerio - Kaliningrado 
srities Baltijsko centrinės rajono ligoninės. Projektas nukreiptas į 
problemų sprendimą, gydymo prieinamumą ir ligų profilaktiką, medicinos
infrastruktūros vystymą (patalpų modernizaciją, atstatomąjį gydymą ir 
aprūpinimą šiuolaikine įranga), medicininio personalo kvalifikacijos 
kėlimą Šilalės rajone ir Kaliningrado srityje. Vienas iš pagrindinių projekto 
momentų  yra ligų prevencijos programos, turinčias didžiausias rizikas  
bendroje mirtingumo skalėje Rusijos Federacijoje ir Lietuvoje taip pat 
sveikos gyvensenos propagavimas, susirgimų profilaktika.

PROJEKTAS LT-RU-2-081

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.

El. paštas:  info@silalesligonine.lt
Tinklapis:  www.silalesligonine.lt

Vytauto Didžiojo g.19, LT-75132 , Šilalė 
Telefonas:  (8 449) 74235

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

ŽALINGŲ
ĮPROČIŲ
ATSISAKYMAS

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.

RŪKYMAS IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS –
TAI ŽALA KIEKVIENAM ATSKIRAM ŽMOGUI 
IR VISUOMENEI.

ATSISAKYDAMAS ŽALINGŲ ĮPROČIŲ JŪS 
PASIRENKATE SVEIKATĄ, LAIMĘ IR 
ILGAAMŽIŠKUMĄ.

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 

ANTRAS ETAPAS 

TREČIAS ETAPAS 

- tiesioginis sprendimas atsisakyti žalingų  įpročių.

- „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.

Gerosios Vilties g. 3, Vilnius, LT-03147
+370 5 213 7274
rplc@rplc.lt www.rplc.lt

+370 5 216 0019

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:

Klaipėdos filialas: +370 46 41 50 25
registratura.kaipeda@rplc.lt

Šiaulių filialas: +370 41 45 56 44
registratura.siauliai@rplc.lt

Kauno filialas: +370 37 33 32 55
registratura.kaunas@rplc.lt
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