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ĮVADAS  

 
  
 
 
 
Šis žinynas yra sėkmingas tris metus trukusio projekto Nr. 2005305 „Koordinuotų ir 
kompleksinių ŽIV/AIDS prevencijos priemonių tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir „tilto“ 
grupių tinklo plėtimas (ENCAP)“, kurį padėjo finansuoti Europos Komisijos Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomoji agentūra, rezultatas. Projektą inicijavo Latvijos visuomenės 
sveikatos agentūra drauge su kitomis Baltijos šalimis, taip pat Suomija ir Bulgarija. Žinynas, 
kurį laikote rankose, buvo parengtas 2008 metais. Jis liudija apie glaudų ŽIV/AIDS srityje 
dirbančių specialistų iš keturių šalių (Latvijos visuomenės sveikatos agentūros, Estijos 
nacionalinio sveikatos vystymo instituto, Lietuvos AIDS centro ir Bulgarijos NVO „Meilės 
dozė“ (angl. „Dose of Love“) bendradarbiavimą. Techninę pagalbą rengiant šį žinyną suteikė 
Latvijos „ITA Consultant Ltd“. 

 

1.1. ŽIV/AIDS EPIDEMIJOS RAIDOS TENDENCIJOS IR 
YPATUMAI 

 

Žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV) daugelyje Europos šalių pradėjo plisti devintojo 
dešimtmečio viduryje. Iš pradžių ŽIV daugiausia plito tarp homoseksualios orientacijos vyrų. 
Nors prasidėjus epidemijai infekcija plito lėtai ir daugiausia tarp atskirų socialinių grupių, 
atsirado toks reiškinys kaip infekuotųjų niekinimas ir pasmerkimas gėdai (stigmatizacija). Šie 
asmenys slėpė, kad yra užsikrėtę ŽIV infekcija. Jie slėpė tai net nuo artimų draugų ir šeimos 
narių, nes bijojo būti atstumti ir patirti jų neapykantą. 

Praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio viduryje daugumoje Europos šalių pagrindinis 
ŽIV plitimo būdas pakito: ėmė dominuoti ŽIV plitimas per kraują tarp švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojų (ŠNV). Pradėjo plisti dviguba epidemija (narkomanija ir ŽIV infekcija). Abi atrodė 
neišgydomos, rimtos ir bauginančios. Skirtingai nuo pirmosios bangos, antroji ŽIV 
epidemijos banga buvo staigi ir agresyvi. Ji sparčiai plito iš vienos geografinės srities į kitą. 
Tai lėmė keli veiksniai: narkotikų vartotojai nebuvo informuoti apie ŽIV infekcijos plitimo 
būdus; jie nepaisė elementarių apsisaugojimo būdų ir priemonių („Man taip nenutiks!“); 
ribotos galimybės įsigyti vienkartinių švirkštų; palyginti didelės švirkštų kainos. ŽIV 
epidemijos bei kitų su narkotikų vartojimu susijusių infekcinių ligų (B ir C hepatitų) plitimą 
skatino ir narkotikų vartotojų rizikinga elgsena, pavyzdžiui, dalijimasis užterštomis 
švirkščiamosiomis priemonėmis ir lindynių („pritonų“) narkotikų vartotojams buvimas.  

Žinia, tiek 20 amžiaus pabaigoje, tiek 21 amžiaus pradžioje ŽIV paplitimas skirtingose šalyse 
buvo nevienodas. ŽIV paplitimą lemia įvairūs socialiniai, ekonominiai, religiniai ir politiniai 
veiksniai, tačiau svarbiausias jų yra vyriausybės vykdoma narkotikų politika. Beveik visose 
šalyse buvo pradėtos vykdyti vienokios ar kitokios prevencijos programos. Prevencinių 
programų veiksmingumas priklauso ne tik nuo kokybės ir teikiamų paslaugų diapazono, bet 
ir nuo to, ar jos pradėtos įgyvendinti laiku, geografinės aprėpties ir jų teikiamomis 
paslaugomis pasinaudojusių asmenų skaičiaus. 
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 Yra žinomi du žmogaus imunodeficito viruso tipai: ŽIV-1 ir ŽIV-2. ŽIV-1 yra 
labiau paplitęs Europoje. Taip pat skiriami keli ŽIV-1 potipiai. Nustatyti trys 
pagrindiniai ŽIV plitimo būdai: per lytinius santykius, per kraują ar kraujo produktus ir 
iš motinos vaikui.  
 

Motina gali perduoti ŽIV infekciją savo kūdikiui tiek nėštumo, tiek gimdymo metu. Maitinant 
krūtimi taip pat padidėja infekcijos perdavimo kūdikiui rizika. ŽIV sparčiai mutuoja, todėl 
infekuoto žmogaus organizme labai greitai atsiranda daugybė skirtingų viruso formų, o kai 
kurios formos įgyja atsparumą vaistams ir ŽIV gydymas tampa labai sudėtingas. Aplinkoje 
ŽIV nėra tinkamų sąlygų išgyventi, todėl užsikrėtimo šiuo virusu iš aplinkos tikimybė labai 
maža (kad žmogus užsikrėstų, reikalingas didelis viruso kiekis).  

Nepaisant to, Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) skaičiavimais ŽIV užsikrėtę yra 
maždaug 1,5 milijono žmonių Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje bei 33 milijonai visame 
pasaulyje. Kiekvieną dieną ŽIV užsikrečia apie 14 000 žmonių.  

ŽIV infekcijai ir AIDS (įgytas imunodeficito sindromas) visame pasaulyje skiriamas ypatingas 
dėmesys. Kovai su pasauline AIDS epidemija 1996 metais buvo sukurta speciali bendra 
Jungtinių Tautų programa kovai su ŽIV/AIDS (JTAIDS), 1998 metais įvyko Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos dvidešimta specialioji sesija narkotikų klausimais, o 2001 metais – 
dvidešimt šešta specialioji sesija. Kasmet gruodžio 1 dieną visame pasaulyje minima 
Pasaulinė kovos su AIDS diena, o gegužę – Pasaulinė mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena. 
Šiandien dar nėra vakcinos ar vaistų sėkmingam ŽIV ir AIDS gydymui bei prevencijai. 
Mokslininkai intensyviai dirba abejomis kryptimis, ir yra pagrindo tikėtis, kad vieną dieną jie 
bus sukurti. Tačiau, viena aišku, joks mokslinis atradimas neprilygs prevencijos metodui kaip 
ekonomiškiausiai ir veiksmingiausiai priemonei siekiant užkirsti kelią ŽIV infekcijos plitimui. 
Viena veiksmingiausių prevencijos priemonių yra švirkštų ir adatų keitimo programa, nes jos 
arsenale nemažai intervencinių priemonių ir paslaugų, padedančių pažaboti ŽIV infekcijos 
plitimą. Apie tai kalbama tolesniuose skyriuose. 

 

 

 

 

1.1.1. Žinyno tikslas 

 

Šis žinynas buvo rengiamas siekiant pateikti specialistams, dirbantiems ar ketinantiems 
dirbti su ŠNV ir bandantiems praktiškai pritaikyti narkotikų vartojimo keliamos žalos 
mažinimo strategijoje numatytus metodus, bendrą teorinių ir praktinių žinių vadovėlį.  

Jame sukaupta nemaža atskirų šalių ir pasaulinė šios srities patirtis. Šiame vadove 
pateikiamos teorinės žinios ir aprašomi praktikoje pasitvirtinę ŽIV prevencijos metodai. 

Leidinyje surinkta naujausia informacija apie ŽIV prevenciją, pateikiamos tarptautinės gairės 
ir rekomendacijos, susijusios su narkotikų daromos žalos mažinimo klausimais, ŽIV/AIDS 
prevencijos darbe dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų geriausia praktika, taip pat rezultatai 
(žinynas, rodikliai), gauti vykdant ENCAP projektą. Vadovo formatas leidžia papildyti jį bet 
kokia nauja konkrečiai šaliai svarbia informacija (pvz.: teisės aktais, rekomendacijomis, 
instrukcijomis, metodais ir pan.) Tam tikra prasme, vadovas skatina sukurti savo šaliai skirtą 
veiksmingam ir racionaliam prevenciniam darbui reikalingų dokumentų rinkinį. Vadovas 
pateikiamas keliomis kalbomis tiek spausdintine, tiek ir elektronine forma. Perspausdinti 
medžiagą leidžiama profesinės veiklos tikslais, jei nurodomas šaltinis. Informacijos šaltiniai 
nurodomi kiekvieno skyriaus pabaigoje, todėl vadove nesunkiai rasite reikiamą nuorodą. 
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2.1. VEIKLOS KRYPTYS IR FINANSAVIMAS 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Tarptautiniai teisės aktai, gairės ir strategijos 

 
 
Švirkštų ir adatų keitimo programos turi būti patvirtintos ne vienu tarptautiniu teisiniu 
dokumentu. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija skelbia, kad „kiekvienas turi teisę į savo ir 
savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį, įskaitant sveikatos priežiūrą bei 
būtinas socialines paslaugas” [1]. 

Kai kurios šių pagrindinių žmogaus teisių yra taip pat aktualios ir ŽIV/AIDS epidemijos 
kontekste. 

Jungtinių Tautų narės įsipareigojo „taikyti, stiprinti ar siekti, kad būtų taikomi atitinkami teisės 
aktai, reglamentai ir kitos priemonės, kuriomis siekiama panaikinti bet kokios formos 
diskriminaciją prieš su ŽIV/AIDS gyvenančius žmones ir užtikrinti jiems galimybę visada 
naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis…“ [2]. Tarptautinės gairės dėl 
ŽIV/AIDS ir žmogaus teisių (šeštoji gairė) rekomenduoja, kad valstybės užtikrintų kiekvienam 
piliečiui galimybę plačiai naudotis kokybiškomis prevencinėmis priemonėmis ir paslaugomis 
[3], dalyvauti ŽIV prevencijos programose, įskaitant galimybę gauti vyriškus ir moteriškus 
prezervatyvus, savanoriško ir konfidencialaus konsultavimosi ir diagnostikos paslaugas, taip 
pat sterilias švirkščiamąsias priemones ir žalos mažinimo paslaugas švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojams. Galimybė švirkščiamųjų narkotikų vartotojams gauti sterilias priemones yra 
esminis ŽIV prevencijos elementas [4]. 

Švirkštų ir adatų keitimo programoms pritaria JTAIDS, PSO ir daug kitų mokslo bei sveikatos 
organizacijų [5]. Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras 
(UNODC) pareiškė, kad „yra pagrindo manyti, jog galimybė gauti ir nuolat naudoti švarias 
švirkščiamąsias priemones gali užkirsti kelią, sustabdyti ir galbūt netgi pasukti ŽIV/AIDS 
epidemiją tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų priešinga linkme“. [6] 2003 metais Europos 
Sąjungos Taryba paragino valstybes nares „užtikrinti, jei to reikia, prieigą prie prezervatyvų ir 
švirkščiamųjų priemonių platinimo, taip pat jų keitimo programų ir keitimo punktų“ [7]. 

Mažindamos ŽIV ir kitų krauju plintančių ligų perdavimo vartojant švirkščiamuosius 
narkotikus atvejų skaičių, švirkštų ir adatų keitimo programos padeda užtikrinti 
švirkščiamuosius narkotikus vartojančių žmonių teisę į aukščiausios kokybės sveikatos 
priežiūrą ir sumažinti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo sukeliamą žalą, įskaitant ŽIV 
perdavimą. 

Nors teisinės sistemos kūrimas nėra vienintelis sprendimas siekiant veiksmingai išspręsti ŽIV 
epidemijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų problemą, ji yra būtinas žingsnis, sudarantis 
sąlygas tinkamai sureguliuoti nemažai su šios grupės žmonių žmogaus teisėmis susijusių 
klausimų. Kai kuriose šalyse galiojantys baudžiamosios teisės aktai sudaro kliūtis 
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veiksmingam švirkštų ir adatų keitimo programų vykdymui. Šį klausimą nagrinėjo daugelis 
tarptautinių organizacijų – PSO [8], JTAIDS, UNODC. 

Tiek pagal Jungtinių Tautų Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją (1961 m.), tiek 
Psichotropinių medžiagų konvenciją (1971 m.) gaminti, platinti ir laikyti kontroliuojamas 
medžiagas „medicininiais ar moksliniais“ tikslais nėra draudžiama. Valstybės pačios nustato, 
kaip aiškinti ir įgyvendinti šias nuostatas savo nacionalinėje teisėje. Švirkštų ir adatų keitimo 
programų vykdymas gali kirstis su teisės nuostatomis, pagal kurias „sąlygų sudarymas“ ir 
„skatinimas“ vartoti narkotikus yra nusikalstamas ir gali sudaryti keblumų tarp teisėsaugos ir 
sveikatos paslaugas teikiančių institucijų. Daugelyje šalių švirkštų ir adatų keitimo programų 
veiksmingumui trukdo įstatymai, pagal kuriuos asmeninis neteisėtų narkotikų vartojimas ir 
susekamo jų kiekio, kuris dažnai lieka ant narkotikams švirkštis naudotų švirkštų, laikymas 
yra nusikaltimas. Jie gali tapti kliūtimi grąžinti ar saugiai išmesti švirkštus su švirkščiamųjų 
narkotikų pėdsakais ir skatinti ŠNV naudoti švirkštus pakartotinai. Švirkštų ir adatų keitimo 
programų dalinamų medžiagų, pavyzdžiui, švirkštų ir susijusių medžiagų, laikymas nėra 
draudžiamas tarptautinių įstatymų [9]. PSO atliktoje švirkštų ir adatų keitimo programų, 
apžvalgoje daroma išvada, kad nė vienas iš daugybės kruopščių švirkštų ir adatų keitimo 
programų tyrimų neduoda pagrindo manyti, jog šios programos kokiu nors būdu skatina 
narkotikų vartojimo imitavimą ar patį vartojimą [10]. 

4-oje Tarptautinių kovos su ŽIV/AIDS ir žmogaus teisių gairėje (dėl baudžiamųjų įstatymų ir 
laisvės atėmimo įstaigų sistemos) skelbiama: „Baudžiamoji teisė neturi tapti kliūtimi siekiant 
įgyvendinti priemones, kurių valstybė imasi, kad sumažintų ŽIV plitimą tarp švirkščiamųjų 
narkotikų vartotojų ir suteiktų jiems su ŽIV susijusią priežiūrą bei gydymą. Baudžiamieji 
įstatymai turi būti peržiūrėti siekiant įvertinti galimybę leisti vykdyti švirkštų ir adatų keitimo 
programas ar jas įteisinti ir remti; atšaukti įstatymus, laikančius nusikaltimu adatų ir švirkštų 
laikymą, platinimą ir išdavimą.“ [3] 

 
 
 
 
 
 

2.1.2. Finansavimo modeliai 

 

 Egzistuoja trys pagrindiniai žalos mažinimo programų finansavimo modeliai, 
kuriuos taiko jas vykdančios šalys: 
 

• vyriausybės ir (ar) vietos savivaldybių visiškai finansuojamos programos; 

• vyriausybės ir (ar) vietos savivaldybių dalinai finansuojamos (vadinamasis 
tarpsektorinis finansavimas) finansuojamos programos; 

• šalies ir tarptautinių donorų be vyriausybės paramos (šis modelis dažniausiai 
taikomas pačioje žalos mažinimo programų diegimo pradžioje, žiūrėti toliau) 
finansuojamos programos. 

Taip pat galimi mišriojo finansavimo modeliai, kai programas finansuoja keli donorai, visų 
pirma pereinamuoju laikotarpiu keičiant vieną modelį kitu. 

Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje taikomi visi trys modeliai. 2005 metais Anya Sarang – 
Centrinės ir Rytų Europos žalos mažinimo tinklo (angl. CEEHRN ) koordinatorė, su 
kolegomis atliko žalos mažinimo istorijos ir finansavimo modelių regione apžvalgą [11]. 
Pasak jos, pirmieji žalos mažinimo projektai pradėti vykdyti regione praėjusio šimtmečio 
devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo dešimtmečio pradžioje, kai Lenkijoje, 
Slovėnijoje ir Čekijoje ėmė veikti pirmosios adatų keitimo ir pakaitinio gydymo programos. 
Beveik visos programos buvo pradėtos ir vykdomos tik todėl, kad jas finansavo išorės 
donorai. 1996 metais Atviros visuomenės instituto (AVI) tarptautinė žalos mažinimo plėtros 
programa (angl. IHRDP – International Harm Reduction Development Program) suteikė 
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paramą dvylikai žalos mažinimo projektų – Bulgarijoje (2), Čekijoje (2), Vengrijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Makedonijoje, Lenkijoje bei Slovakijoje ir dviems projektams Rusijoje. Rusijoje 
keliems projektams paramą suteikė ir kitos tarptautinės organizacijos: „Medecins Du Monde“, 
„Medecins Sans Frontieres“. 2003 metais adatų keitimo programos jau veikė visose 27 šio 
regiono šalyse. 2003 metais CEEHRN atliktoje apžvalgoje nustatyta 219 adatų ir švirkštų 
keitimo ir socialinio darbo gatvėse projektų, kuriais buvo siekiama užmegzti ryšį su įvairiomis 
tikslinėmis grupėmis, daugiausia narkotikų vartotojais, sekso darbuotojais ir etninėmis 
bendruomenėmis. 

CEEHRN atliktos apklausos duomenimis, 2003 metais beveik pusė žalos mažinimo 
programų regione jau buvo dalinai ar visiškai finansuojamos šalies valdžios institucijų (nors 
naujose nepriklausomose valstybėse bendras finansavimas yra parama natūra arba labai 
nedidelė finansinė parama). Švirkštų keitimo ir socialinio darbo gatvėse programų 
pagrindiniai išorės donorai regione buvo Atviros visuomenės instituto IHRDP ir įvairios JT 
agentūros. Kitas stambus donoras Rusijoje buvo Jungtinės Karalystės Tarptautinės plėtros 
departamentas (TPD), finansavęs daugumą 2001–2004 metų vykdytų adatų keitimo projektų 
[11]. 

2004 metais finansavimo situacija regione pasikeitė. Aštuonios regiono šalys (Čekija, Estija, 
Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija) įstojo į Europos Sąjungą ir 
neteko teisės į daugelį tarptautinių dotacijų. 

Kitas reikšmingas pokytis 2003–2004 metais – aktyvi Pasaulinio kovos su AIDS, tuberkulioze 
ir maliarija fondo (toliau – Pasaulinio fondo), suteikusio paramą 18 šalių ir skyrusio lėšas 
daugiausia prevencinėms žalos mažinimo programoms ir ŽIV gydymo tarp ŠNV paslaugų 
teikimui, veikla [11]. 

Vis dėlto kai kuriose regiono šalyse finansavimo užsitikrinimas buvo labai sunkus uždavinys. 
Pavyzdžiui, CEEHRN apžvalgoje apie kovą su ŽIV/AIDS Rusijoje sakoma, kad tuo metu 
šalyje buvo vykdomi 72 žalos mažinimo projektai, 42 iš kurių finansavo AVI/TPD vidutiniškai 
vienam projektui skyrę 28 000 JAV dolerių. 2003 metais dėl lėšų stygiaus buvo sustabdytas 
11 projektų finansavimas, o lėšos kitiems projektams buvo sumažintos iki vidutiniškai 14 000 
JAV dolerių.  

Iki 2004 metų vyriausybė neskyrė didesnės paramos, be to, dėl Pasaulinio fondo ir Pasaulio 
banko žadėtos paramos, sumažėjo ir donorų suinteresuotumas. 2004 metų rudenį iš 
Pasaulinio fondo jau ėmė plaukti pinigai, kuriais buvo finansuoti 10 stambių projektų 
provincijų lygmeniu, o didžioji dalis kitų darbų buvo sustabdyta. Šie faktai byloja apie 
finansavimo trūkumą, dėl kurio Rusijoje buvo sustabdyti ar visiškai nutraukti dauguma žalos 
mažinimo projektų [11]. 

Apžvalgos duomenimis, didžioji dalis žalos mažinimo programų visame pasaulyje gauną 
tarpsektorinį finansavimą. Australijoje – vienoje labiausiai pasaulyje patyrusių šalių žalos 
mažinimo srityje – adatų keitimo programos (AKP) finansuojamos taikant įdomų tarpsektorinį 
finansavimo modelį. 1991–2000 metais adatų ir švirkštų programoms visoje Australijoje buvo 
išleista 141 milijonų Australijos dolerių, iš kurių 122 milijonus dolerius (87 proc.) sudarė 
vyriausybės parama (vyriausybė skiria lėšas AKP nuo 1986 m. [12]) ir 19 milijonų dolerių (13 
proc.) – išlaidos vartotojams. Čia pateikti duomenys apie AKP, vykdomas drauge su valstijos 
ir teritorijos (vietos) sveikatos įstaigų vadovaujamomis programomis, išlaidas. Australija turi 
nemenką patirtį, susijusią su AKP sąnaudų padengimu, taigi vaistinės įvairiose šalies 
valstijose ir teritorijose teikia gražintų adatų tvarkymo paslaugas (dažnai savo sąskaita), taip 
pat parduoda vartotojams sterilias švirkščiamąsias priemones (paprastai vaistinės paketą 
sudaro įvairus skaičius švirkštų, vandens ampulių, tamponų, šaukštų ir kt.) įvairiais būdais:  

• nemokamai; 

• už visą kainą (be nuolaidos žmonėms, grąžinantiems vaistinėms naudotas adatas / 
paketus) – kaip tai daroma Australijos sostinės teritorijoje; 

• už visą kainą asmenims, negrąžinantiems naudotų adatų, tačiau nemokamai ar su 
didele nuolaida jas grąžinantiems žmonėms. Pavyzdžiui, Tasmanijoje standartinė 10 
komplektų švirkščiamųjų priemonių paketo kaina (10 švirkštų, 10 tamponų, 10 
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vandens ampulių, dėžutė naudotoms adatoms) yra 6 Australijos doleriai (beveik 12 
Lt). Grąžinęs paketą klientas gali įsigyti naują 10 komplektų paketą už 3 Australijos 
dolerius (beveik 6 Lt.) [13]. 

Jau kurį laiką vyksta diskusija dėl to, ar nevertėtų pereiti prie „moka naudotojas“ sistemos 
AKP pirminiuose (atskiros agentūros, specialiai įsteigtos tiekti švirkščiamąsias priemones 
kartais drauge su pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis) ir antriniuose punktuose (teikia 
adatų platinimo ar keitimo paslaugas drauge su kitomis sveikatos priežiūros ar 
bendruomenės paslaugomis; traumų ir skubiosios pagalbos skyriai, bendruomenės sveikatos 
centrai ir narkotikų vartojimo „taškai“ yra tipiniai antrinių taškų pavyzdžiai) [13]. 

Ukraina žalos mažinimo srityje įvardijama kaip Rytų Europos ir buvusios Sovietų Sąjungos 
regiono lyderė. Joje taip pat taikomas tarpsektorinis finansavimo modelis. Keli projektai 
vykdomi bendromis Pasaulinio fondo, vyriausybės paramos ir dotacijų iš privačių fondų, 
adatų keitimo ir paramos gupių paslaugų narkotikus vartojantiems žmonėms ir kitų, 
lėšomis.[14] 

Panaši situacija ir Azijos šalyje Irane. Irane adatų keitimo paslaugas teikia „trišalės klinikos“, 
veikiančios bendromis trijų šalių – Sveikatos ministerijos, NVO ir bendruomenės grupių – 
pastangomis. Klinikos paprastai dalija prezervatyvus, dezinfekcines priemones adatoms 
sterilizuoti, o, jei reikia, skiria ir ARV gydymą bei gydymą nuo TB. Vis dėlto tai, kad šios 
klinikos veikia miesto ligoninėse ar sveikatos centruose, kai kuriems narkotikų vartotojams 
yra apsunkinanti aplinkybė pasinaudoti jų paslaugomis ir vargu ar tikėtina, jog jose galima 
pakeisti didelį švirkštų skaičių. 2005 metais Irano bendruomenėse veikė maždaug 70 „trišalių 
klinikų“ [14]. Kalbant apie Baltijos šalis, Estijoje AKP paslaugos ŠNV buvo pradėtos teikti 
pagal bandomuosius projektus 1997 metais. Valstybės lygmeniu šios paslaugos nuo 2001 
metų finansuojamos per Azartinių lošimų mokesčių fondą, o nuo 2003-ųjų – iš Nacionalinės 
programos (bendrų rėmėjų: Suomijos, Vokietijos ir Talino bei Tapos miestų). 

Nuo 2004 metų pagrindinis finansuotojas yra Pasaulinis fondas [15]. 

Latvija taip pat yra geras tarpsektorinio finansavimo žalos mažinimo srityje pavyzdys. Žemo 
slenksčio programa (pradžioje vadinta adatų keitimo programa) čia buvo pradėta vykdyti 
1997 metais vadovaujant vyriausybinei institucijai AIDS prevencijos centrui (nuo 2007 m. 
kovo 1 d. AIDS prevencijos centras tapo Valstybinės visuomenės sveikatos agentūros AIDS 
ir LPI prevencijos centru). Iš pradžių AIDS prevencijos centras buvo pavaldus Socialinės 
apsaugos ministerijai. Valstybės biudžeto lėšos AIDS prevencijos centrui ŽIV/AIDS 
prevencinei veiklai buvo ribotos ir skiriamos labai griežta tvarka. Ankstyvajame etape donorų 
parama Latvijoje buvo esminis veiksnys vykdant ŽIV prevencinę veiklą. 1997–2001 metais 
svarbiausias donoras buvo PSO, vėliau – AVI ir Latvijos Sorošo fondas. 

1997–1999 metais Rygoje buvo vykdoma tik viena adatų keitimo programa. Be adatų keitimo 
ši programa teikė ir konsultavimo paslaugas. 1999 metais prasidėjo naujas revoliucinis 
programų plėtros etapas. Socialiniai darbuotojai gatvėse pirmą kartą buvo įtraukti į 
prevencinę veiklą, AKP tinkle buvo įkurtas nemokamo konsultavimo kambarys ir pradėtos 
teikti tyrimo dėl ŽIV paslaugos. 2000 metais AKP išplito dar dviejuose miestuose (Jūrmaloje 
ir Olainėje). Jūrmalos miesto taryba įtraukė žalos mažinimo intervencinę veiklą į miesto 
plėtros strategiją. 2002 metais aštuoniose Latvijos savivaldybėse buvo pasirašytas 
Socialinės apsaugos ministerijos, Norvegijos Karalystės, kaip pagrindinio rėmėjo, ir JT 
plėtros programos trišalio bendradarbiavimo susitarimas dėl paramos socialinio darbo 
gatvėse ir konsultavimo centrų ŠNV plėtrai [16]. Padidėjusi teikiamų paslaugų apimtis ir 
bendras vadovavimas AKP sudarė sąlygas susikurti vieningam ŽIV prevencijos tinklui 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojams. Šiandien 13 Latvijos savivaldybių veikia 14 ŽIV 
prevencijos centrų. Tik vienas (Visuomenės sveikatos agentūros AIDS ir LPI prevencijos 
centro konsultavimo kambarys) iš 14 minėtų žemojo slenksčio centrų šalyje yra 
finansuojamas vyriausybės (atlyginimas ir infrastruktūros išlaidos). Kiti 13 žemojo slenksčio 
centrų finansuojami: 

• iš valstybės biudžeto apmokamos išlaidos, susijusios su ŽIV tyrimais, švirkštų ir 
adatų keitimu, informacija bei švietimu, epidemiologiniais tyrimais ir iš dalies 
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išlaidos, susijusios su žalos mažinimo centro darbuotojų mokymu ir profesiniu 
rengimu; 

• savivaldybės padengia infrastruktūros išlaidas ir išlaidas, susijusias su atlyginimais 
ir komandiruotėmis; 

• žemojo slenksčio centrai (įskaitant NVO) aktyviai stengiasi pritraukti lėšų įvairiai ŽIV 
prevencijos tinklo veiklai. Visuomenės sveikatos agentūra (AIDS ir LPI prevencijos 
centras kaip Visuomenės sveikatos agentūros dalis) atsakinga už išorės lėšų 
pritraukimą ŽIV prevencijos tinklui nacionaliniu lygmeniu. Svarbiausi pastaraisiais 
metais vykdytų projektų rezultatai – tai mokomieji kursai žemojo slenksčio 
darbuotojams, mokomosios išvykos patirties mainų tiksliau, prezervatyvų bei 
švirkštų įsigijimas ir kt. 

Pavyzdžiui, pastaraisiais metais AIDS ir LPI prevencijos centras laimėjo du konkursus dėl 
žemojo slenksčio centrų pajėgumo stiprinimo ir naujų centrų steigimo. Pagal šiuos projektus 
Rygoje buvo įsigytas mikroautobusas siekiant suformuoti judrų padalinį, taip pat 
suintensyvintas socialinis darbas gatvėse bei sustiprintas ŽIV prevencinių programų 
pajėgumas ir įkurti nauji žemojo slenksčio centrai (2007–2009 m. finansuoti UNODC). Išplėsti 
epidemiologiniai tyrimai trijose Baltijos šalyse, sukurtas dokumentinis filmas, kuriuo 
kreipiamasi į suinteresuotas šalis dėl lobizmo ir interesų gynimo, kita informacinė medžiaga – 
tai taip pat UNODC ir Europos Komisijos finansuotų projektų rezultatas (2006–2009 m. 
projektas Nr. 2005305). Šie faktai patvirtina, kad tarpsektorinis valstybės, savivaldybių, NVO 
ir nacionalinių bei tarptautinių donorų finansavimo modelis Latvijoje žalos mažinimo srityje 
funkcionuoja sėkmingai. 

Lietuvoje sėkmingai vykdomos vyriausybės finansuojamos programos. Pirmasias ŽIV 
prevencijos priemones tarp narkotikų vartotojų kartu su adatų ir švirkštų keitimu, švietėjiškos 
informacijos bei prezervatyvų platinimu Lietuvos AIDS centras pradėjo dar 1991 metais, t.y 
daug anksčiau, nei ŽIV pasiekė narkotikų vartotojų bendruomenę 1996 metais [56]. Tais 
pačiais (1996m.) Klaipėdoje buvo pradėta vykdyti švirkštų ir adatų keitimo programa. 
Pirmaisiais jos gyvavimo metais AKP finansuota iš Klaipėdos savivaldybės aplinkosaugos 
fondo lėšų. 1998–2000 metais programa gavo dotaciją ir iš Atviros Lietuvos fondo. Nuo 
2000-ųjų AKP paslaugos (teikiamos dviejuose centruose, į kuriuos galima ateiti be 
išankstinio užsirašymo) visiškai finansuojamos Klaipėdos savivaldybės Sveikatos priežiūros 
fondo lėšomis. AKP vietos savivaldybės lėšomis finansuojamos Mažeikiuose ir kitur [18]. 

Jungtinėje Karalystėje taip pat vykdomos vyriausybės finansuojamos programos. 
Finansavimą žalos mažinimo veiklai galima gauti pagal nacionalinę narkotikų strategiją. Nuo 
2001 metų pagal nacionalinę narkotikų strategiją finansavimą nacionalinei ŠNV skiepijimo 
nuo B hepatito programai galimą gauti iš naujų fondų. Vietos lygmeniu lėšos žalos mažinimo 
programoms gali būti skirtos konkrečiai veiklai (pvz., ŽIV prevencijos iniciatyvoms, įskaitant 
adatų keitimą) ar gautos derybų keliu iš bendro Sveikatos departamento fondo lėšų, 
numatytų vietos sveikatos priežiūros įstaigoms. Adatų keitimo projektus vykdo per 90 proc. 
vietos sveikatos priežiūros įstaigų, todėl šalyje veikia per 2000 adatų keitimo punktų, 
kuriuose galima įsigyti adatų, prezervatyvų, dezinfekcijos priemonių, teikiama švietėjiška 
informacija ir duodami patarimai [17]. 

AKP programas vyriausybė finansuoja ir Suomijoje. 2004 metais siekiant poreikiais grįstų 
žemojo slenksčio sveikatos priežiūros paslaugų skatinimo ir paslaugų centrus bei adatų 
keitimo paslaugas savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose padaryti privalomų paslaugų 
dalimi, buvo pakeistas Infekcinių ligų įstatymas ir su juo susiję įstatai [19]. 

Nepaisant to, kad nuo praėjusio šimtmečio paskutiniojo dešimtmečio vidurio jos kiekybiškai ir 
kokybiškai pagerėjo, daugumoje Rytų Europos šalių (taip pat ir Baltijos šalyse) žalos 
mažinimo paslaugos visada buvo ir tebėra nestabilios. Tai rodo, kad daugumoje valstybių 
trūksta politinės valios ir jos skiria nepakankamą finansavimą žalos mažinimo programoms. 
Siekiant suduoti epidemijai atkirtį, svarbiausia problema lieka finansavimas, net ir toms 
programoms, kurios gauna dalinę valstybės ar donorų paramą [11]. 
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Labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė, taip pat nacionaliniai subjektai skirtų daugiau 
dėmesio žalos mažinimo priemonių tęstinumui ir jos būtų įteisintos šalies lygmeniu [11]. 

2.2. ŽALOS MAŽINIMO PROGRAMOS 
 
 
 

 
2.2.1. Kas yra žalos mažinimas? 

 

 

 Žalos mažinimo tikslą galima apibrėžti trumpai ir paprastai: šviesti žmones, kad 
jie suvoktų savo elgsenos keliamą riziką ir aprūpinti juos priemonėmis bei ištekliais, 
kurie padėtų tą riziką sumažinti. 
Tarptautinė žalos mažinimo asociacija (2002 m.) nėra pateikusi formalios žalos mažinimo 
apibrėžties, ir vis dėlto ji siūlo tokį termino paaiškinimą: politika ir programos, kuriomis 
pirmiausiai siekiama sumažinti nuotaiką keičiančių medžiagų nepageidaujamas sveikatos, 
socialines ir ekonomines pasekmes individualiems narkotikų vartotojams, jų šeimoms ir 
bendruomenėms, nereikalaujant sumažinti narkotikų vartojimą. 

Žalos mažinimo objektas yra narkotikų vartojimo sukeliama žala, o ne pats vartojimas. Jos 
pagrindas yra nesmerkianti politika, programos ir projektai, kuriais siekiama sumažinti žalą 
sveikatai ir socialines bei ekonomines pasekmes, susijusias su psichoaktyvių medžiagų 
vartojimu. Žalos mažinimo programos suteikia ir (ar) sustiprina įgūdžius, žinias, išteklius ir 
paramą, kurie reikalingi, kad žmonės gyventų saugiau ir sveikiau. Žalos mažinimas yra 
praktiniais duomenimis pagrįstas ir ekonomiškas metodas, kuris teikia naudą paskiriems 
asmenims, bendruomenei ir visai visuomenei. 

 

 Terminas „žalos mažinimas“ vartojamas dviem prasmėmis ir gali reikšti: 

• bendrų principų rinkinys politikai dėl visuomenės reakcijos į narkotikų 
vartojimą paremti; 

• tam tikros intervencinės priemonės, kurios dažnai suprantamos kaip 
sinonimiškos „žalos mažinimui“ – adatų ir švirkštų keitimo programos ir 
pakaitinio gydymo (palaikomojo gydymo metadonu) programos. 

 
Žalos mažinimo tikslas – sumažinti su narkotikų vartojimu susijusią žalą, tad todėl šis 
metodas, žinoma, skiriasi nuo kitų metodų, kurie prioritetiniu tikslu laiko narkotikų vartojimo 
prevenciją ir siekia išgyvendinti narkotikų vartojimą, kaip reiškinį. Istoriškai, kurti žalos 
mažinimo politikos kryptis bei programas paskatino nustatytas švirkščiamųjų narkotikų 
vartojimo ir dalijimosi adatomis bei švirkštais vaidmuo užsikrečiant ŽIV/AIDS. 

Įvertinus tai, kad ŽIV/AIDS keliama grėsmė asmens ir visuomenės sveikatai yra kur kas 
didesnė negu piktnaudžiavimo narkotikais grėsmė, numatoma tokia tikslų hierarchija: 
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1 iliustracija. Žalos mažinimo tikslų hierarchija 
 

 

 

Sumažinti dalijimosi švirkščiamosiomis priemonėmis atvejų skaičių 

 

 

Sumažinti švirkštimosi atvejų skaičių 

 

 

Sumažinti „gatvės narkotikų“ (neteisėtų narkotikų) vartojimą 

 
 

Sumažinti receptinių narkotinių medžiagų vartojimą 

 
 

Didinti susilaikymą nuo bet kokių 
neteisėtų narkotikų vartojimo 

 
Žalos mažinimo programos gali būti veiksmingos (ir yra veiksmingos!) drauge su metodais, 
kuriais siekiama mažinti narkotikų vartojimą. Žalos mažinimas – labai realistinis ir 
pragmatiškas metodas, pripažįstantis, kad nemažai žmonių vartoja psichotropines 
medžiagas ir narkotikų vartojimas vargu ar kada bus išgyvendintas iš visuomenės. Nors 
žalos mažinimo programos nesiekia, kad priklausomi nuo narkotikų žmonės atsisakytų 
narkotikų, o siūlo jiems pragmatišką išeitį, laipsniškai mažindamos narkotikų vartojimo žalą 
jos pasiekia ir šį tikslą. 

 

 Žalos mažinimo pagrindą sudaro du esminiai ramsčiai: 

• pragmatiškas požiūris į visuomenės sveikatą. Žvelgiant iš šios perspektyvos 
reikia daryti tai, ką galima padaryti dabar, siekiant sumažinti žalos poveikį. 
Laukti, kol visuomenėje išnyks narkomanijos reiškinys – nėra išeitis, nes 
infekcija nelaukia; 

• požiūris į žmogaus teises. Žalos mažinimas sumažina narkotinių medžiagų 
vartojimo poveikį tiek pavieniams asmenims, tiek visai visuomenei, užtikrina 
žmonių sveikatą bei gerovę, gelbėja gyvybes. 

Praktiniu požiūriu, žalos mažinimo tikslas – sumažinti artimiausias žalingas narkotikų 
vartojimo pasekmes vykdant pragmatiškas, realistiškas žemojo slenksčio programas, 
dalyvavimas kuriose nereikalauja atsisakyti vartoti narkotikus. Plačiau žinomos žalos 
mažinimo veiklos pavyzdžiai: adatų ir švirkštų keitimas, pakaitinis gydymas metadonu, 
socialinis darbas gatvėse ir švietimo programos didelės rizikos gyventojų grupėms, 
teisėsaugos institucijų ir sveikatos apsaugos agentūrų bendradarbiavimas, receptų heroinui ir 
kitiems narkotikams išrašymas ir narkotikų vartojimo vietų prižiūrėjimas. 

 

 Pagrindiniai privalumai:  

• žalos mažinimo programos gali padėti žmogui išsivaduoti iš vidinio chaoso 
būklės ir paimti gyvenimo ir sveikatos kontrolės vadžias į savo rankas;  

• žalos mažinimo programos gelbsti gyvybes ir gerina gyvenimo kokybę 
sudarydamos sąlygas narkotikų vartotojams neužsisklęsti nuo visuomenės, 
sumažina sveikatos priežiūros išlaidas sumažindamos narkotikų 
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perdozavimo, ligos perdavimo, traumų bei ligų ir naudojimosi ligoninės 
paslaugomis tikimybę;  

• žalos mažinimo programų nauda visuomenei akivaizdi: visuomenėje 
reikšmingai sumažėja narkotikų vartojimas, išmetamų švirkščiamųjų 
priemonių, su narkotikais susijusių nusikaltimų ir su sveikatos priežiūra, 
teisėsauga bei baudžiamuoju teisingumu susijusios išlaidos. Jos sumažina 
neigiamą viešai vartojamų narkotikų poveikį vietos verslui ir sukuria 
palankesnę aplinką turizmui ir ekonomikos plėtrai [20], [21], [22]. 

 
 
 
 

2.2.2. Žalos mažinimo principai 

 
Žalos mažinimą iš dalies paaiškina jo politiką ir programas grindžiantys principai. 

Kanados piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis centras (angl. CCSA) pateikia 
tokius principus:  

Pragmatizmas. Žalos mažinimo filosofija pripažįsta, kad sąmonei poveikį darančių 
medžiagų vartojimas yra neatsiejama žmonijos patirties dalis. Ji pripažįsta, kad 
narkotikų vartojimas be grėsmių turi ir naudingą pusę, kurios negalima išleisti iš akių 
norint suprasti narkotikus vartojančių žmonių elgseną. Žvelgiant iš bendruomenės 
perspektyvos, narkotikų vartojimo žalos pažabojimas ir mažinimas yra 
pragmatiškesnė ir realesnė tikimybė negu pastangos išgyvendinti narkotikų vartojimo 
reiškinį iš visuomenės. 

Humanistinės vertybės. Asmens sprendimas vartoti narkotikus priimamas kaip jo 
pasirinkimas. Tai nereiškia, kad taip pateisinamas narkotikų vartojimas. 
Nepriklausomai nuo vartojamų narkotikų kiekio ar vartojimo būdo, nedaromi jokie 
moralistiniai vertinimai smerkiant ar palaikant narkotikų vartojimą. Gerbiamas 
narkotikų vartotojo orumas ir jo teisės. 

Dėmesys žalai. Narkotikų vartojimo faktas ar trukmė per se yra antrinės svarbos 
palyginus su vartojimo sukeliama žala. Narkotikai gali sukelti žalą sveikatai, socialinę, 
ekonominę ar kitokią žalą ir paveikti pavienius asmenis, bendruomenę ar visą 
visuomenę. Todėl dabar svarbiausias uždavinys – ne stengtis išgyvendinti patį 
narkotikų vartojimo reiškinį, o sumažinti neigiamas jo pasekmes ŠNV ir kitiems 
asmenims. Žalos mažinimo metodas nei atmeta perspektyvinį susilaikymo nuo 
narkotikų tikslą, nei jį kelia. Kai kuriais atvejais veiksmingiausia žalos mažinimo forma 
būtų vartojamų narkotikų kiekio sumažinimas. Kitais atvejais veiksmingesnis yra 
narkotikų vartojimo būdo pakeitimas. 

Sąnaudų ir naudos derinimas. Siekiant sutelkti išteklius prioritetinėms problemoms 
vykdomas pragmatiškas sąlyginės narkotikų vartojimo problemų svarbos, su jais 
sietinos žalos ir intervencinių priemonių sąnaudų / naudos nustatymas, matavimas 
bei įvertinimas. Analizės schema iškyla virš tiesioginių (artimiausių) vartotojų interesų 
ir apima platesnės bendruomenės ir visuomenės interesus. Dėl tokio racionalaus 
požiūrio teoriškai žalos mažinimo metodų poveikį galima vertinti lyginant su kitomis 
intervencijos priemonėmis ar su situacija, kur jos nevykdomos. Tačiau praktiškai atlikti 
tokį vertinimą yra sudėtinga, nes būtina ištirti daugelį veiksnių tiek trumpalaikiu, tiek 
ilgalaikiu laikotarpiu. 

Prioritetiniai tikslai artimiausioje perspektyvoje. Dauguma žalos mažinimo 
programų turi hierarchiją tikslų, tačiau pirmaeilės svarbos uždavinys – įtraukti į žalos 
mažinimo veiklą asmenis, tikslines grupes bei bendruomenes ir skatinti juos aktyviau 
spręsti su neatidėliotinais poreikiais susijusias problemas. Artimiausių realistinių tikslų 
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pasiekimas paprastai vertinamas kaip pirmieji žingsniai į saugaus vartojimo praktiką, 
o jei įmanoma, ir visišką susilaikymą. 

 

 Britų Kolumbijos bendruomenės vadove apie žalos mažinimą pažymimas dar 
vienas svarbus žalos mažinimo principas: narkotikų vartotojų įtraukimas. Aktyvus 
narkotikų vartotojų dalyvavimas yra žalos mažinimo programų šerdis. Narkotikų 
vartotojai – geriausias informacijos apie narkotikų vartojimą šaltinis, todėl jie 
įgaliojami dirbti išvien su paslaugų teikėjais ir nustatyti geriausias intervencines 
priemones siekiant sumažinti narkotikų vartojimo keliamą žalą. Žalos mažinimo 
filosofija pripažįsta, kad narkotikų vartotojai sugeba patys daryti pasirinkimą ir keisti 
savo gyvenimą. 
 

Bet kuri politika, programa ar intervencinė priemonė gali būti laikoma žalos mažinimo 
priemone, jei:  

• jos pagrindinis tikslas yra ne narkotikų vartojimo per se išgyvendinimas, o narkotikų 
vartojimo keliamos žalos mažinimas;  

• taikomi į susilaikymą orientuoti metodai, tačiau neatmetamos ir žalos mažinimo 
strategijos, jei narkotikų vartotojai neatsisako vartoti narkotikus; 

• įgyvendinamos strategijos, įvertinus visus tikėtinus scenarijus, gali sumažinti su 
narkotikų vartojimu susijusią žalą. 

 

Taigi žalos mažinimo metodas: 

• siekia nepadidinti narkotikų vartojimo keliamos žalos; 

• kelia uždavinį elgtis su narkotikų vartotojais kaip su visais žmonėmis, nepaminant jų 
orumo; 

• išplečia intervencinių priemonių pasirinkimo galimybes; 

• jo pagrindas – prioritetinių tikslų nustatymas; 

• laikosi neutralumo teisės aktų ar dekriminalizavimo atžvilgiu;  

• skiriasi nuo kovos su narkotikais [20], [22]. 

 

 

 

 
2.2.3. Praktiniais duomenimis grindžiamas žalos mažinimas 

 

Žalos mažinimo strategijos kitose nei kovos prieš ŽIV ir narkotikus srityse žymiai sumažino 
traumų ir susirgimų pavojų. Greičio ribojimas, įstatymai, reikalaujantys prisisegti saugos 
diržus ar dėvėti motociklininko šalmą, minimalaus leidžiamo amžiaus alkoholiui įsigyti 
nustatymas – visa tai žalos mažinimo strategijos. Eismo saugumo užtikrinimo srityje 
įstatymai, nustatantys mažesnį leidžiamą judėjimo greitį ar reikalaujantys dėvėti šalmą, 
sumažino avarijų ir jose patiriamų sunkių sužeidimų tikimybę [23], [24]. 

Žalos mažinimas šiuo metu yra pagrindinis ŽIV ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos 
metodas daugelyje šalių, įskaitant ir beveik visą Vakarų Europą. Nuo praėjusio šimtmečio 
devintojo dešimtmečio atlikta daug tyrimų dėl žalos mažinimo programų poveikio rizikingai 
elgsenai ir narkotines medžiagas vartojančių žmonių virusologiniam statusui. Šis skyrius 
aprašo dažniausiai Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse taikomus žalos mažinimo metodus.  
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 Adatų / švirkštų keitimo programų veiksmingumas 

Adatų / švirkštų keitimo programos didina sterilių švirkštų prieinamumą ir užtikrina saugų 
panaudotų švirkštų tvarkymą, o tuo pačiu užterštų injekcinių priemonių cirkuliavimą 
apyvartoje. Sumažinus užterštų švirkštų skaičių sumažėja galimybė ir pavojus užsikrėsti ir 
perduoti ŽIV, B ir C hepatitus ir kitas krauju plintančias infekcijas, kurių gydymas yra labai 
sudėtingas ir brangus [20], [24]. Krauju plintantys patogenai kelia grėsmę ne tik 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, bet ir kitiems asmenims, įskaitant ŠNV sutuoktinius, 
partnerius bei negimusius kūdikius [20]. 

Dauguma adatų keitimo programų yra platesnių ŽIV prevencijos programų dalis. Jas sudaro 
ŽIV diagnostika ir konsultavimas, informavimas dėl su lytiniais santykiais ir narkotikų 
vartojimu susijusios rizikos mažinimo, siuntimas gauti gydymo nuo priklausomybės nuo 
narkotikų ir kitas medicinines bei socialines paslaugas [24]. 

Galima tvirtai teigti, kad turima pakankamai patikimų duomenų, kurie leidžia daryti moksliškai 
pagrįstas išvadas dėl AKP naudingumo jas vykdančioms bendruomenėms [26]. 

Pasaulyje atlikta labai daug tyrimų, įrodančių AKP veiksmingumą. Štai keletas pavyzdžių: 

• Moksliniai duomenys dėl AKP įrodo jų veiksmingumą mažinant pavojų tarp ŠNV 
užsikrėsti ŽIV ir C hepatito infekcijomis keičiant jų rizikingą elgseną. 

 Huo D. et al. (Kanada, 2005) nustatė, kad adatų dalijimosi šansai tarp ŠNV, 
dalyvaujančių AKP, yra 61 proc. mažesni nei tarp nedalyvaujančių jose. AKP 
dalyviai žymiai (daugiau nei du kartus) rečiau dalijosi injekcinėmis 
priemonėmis (išskyrus adatas) bei skolino adatas. AKP dalyviai išleido tris 
kartus mažiau pinigų ar atsiskaitė narkotikais už seksą [26], [27]. 

 Prevencijos intervencinių priemonių tarp jaunų žmonių besivystančiose šalyse 
veiksmingumo apžvalga parodė, kad, pavyzdžiui, Nepale tarp AKP dalyvių 
dalijimosi adatomis atvejų vidurkis per ketverius metus sumažėjo nuo 14 iki 2, 
o vidutinis skaičius žmonių, su kuriais jie dalijosi injekcinėmis priemonėmis, – 
nuo 2 iki 1. Tyrimo metu apklausti 586 klientai [28]. 

 Gibson D. et al. (JAV, 2002) analizavo AKP įtaką skolintų švirkštų naudojimui 
ir priėjo prie išvados, kad programa padėjo sumažinti pavojų užsikrėsti ŽIV 50 
proc. [29]. 

 

• AKP atlieka panaudotų adatų surinkimo punktų funkciją. 

 Doherty M. C. et al. (JAV, 2000) įtikinamai parodė, kad AKP įsteigimas 
sumažino viešosiose vietose – parkuose, žaidimų aikštelėse, mokyklų 
kiemuose besimėtančių adatų skaičių. Viešose vietose išmestų adatų 
surinkimas yra nepaprastai svarbus klausimas, kadangi užterštame švirkšte 
ŽIV gali išgyventi daugiau nei keturias savaites (tai įrodė keletas tyrimų) ir per 
šį ilgą laikotarpį asmenys, palietę švirkštą (t. y. susižeidę adata), gali užsikrėsti 
infekcija [26]. 

 Robles et al. (1998) nurodo, kad 27 proc. pagal keitimo programą sugrąžintų 
užterštų švirkštų buvo infekuoti ŽIV [26]. 

 

• Sterilių švirkštų platinimas ŠNV nepadidina išmestų adatų skaičiaus aplinkoje, 
priešingai [30]. 

 Ksobiech K. (2004) susumavo 26 tyrimų apie išplatintų / sugrąžintų adatų 
skaičių rezultatus ir priėjo prie išvados, kad AKP visame pasaulyje 
sugrąžinama 90 proc. adatų [31]. 
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 Kitų autorių, tarp jų Gruer L. et al. (JK, 1993), duomenimis, adatų 
sugrąžinimas siekia 115 proc. [32]. 

 

• Turima patikimų duomenų, kad AKP yra pati veiksmingiausia priemonė sumažinti ŽIV 
paplitimą ir naujų atvejų skaičių; 

 Des Jarlais D. C. et al. (JAV, 1996) nustatė, kad naujų ŽIV atvejų skaičius tarp 
nedalyvaujančių AKP yra 3,5 karto didesnis nei tarp reguliariai 
besišvirkščiančių narkotikus asmenų [33]. 

 Apžvelgus duomenis iš 81 Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos šalių, kur yra 
vykdomos arba nevykdomos AKP, matyti, kad ŽIV paplitimas tarp ŠNV per 
metus vidutiniškai padidėjo 5,9 proc. 52 miestuose, kuriuose nevykdomos 
AKP ir sumažėjo 5,8 proc. 29 miestuose, kuriuose keitimo programos 
vykdomos [28]. 

 AKP taip pat padeda mažinti ir hepatito plitimą. Tyrimai, atlikti keliose šalyse, 
rodo, kad regionuose, kur veikia AKP ir yra didesnis švirkštų prieinamumas, C 
hepatito paplitimas tarp ŠNV mažesnis; 

 Atlikus Niujorko švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tyrimą (Des Jerlais D. C., 
JAV, 2005) 1990–2005 metais nustatytas didelis sergamumo C hepatitu 
sumažėjimas, kuris atitinka spartų tuo laikotarpiu per žemojo slenksčio 
programas vykdyto švirkštų platinimo augimą [34], [35]. 

 Hagan H. et al. (JAV, 1995) nustatė, kad nedalyvaujančiam keitimo 
programose asmeniui gresia šešis kartus didesnis pavojus užsikrėsti B 
hepatitu ir septynis kartus didesnis pavojus užsikrėsti C hepatitu [36]. 

 Ataskaita apie Australijoje vykdomas AKP parodė, kad tyrimais nustatytas 
vidutinis HCV paplitimas miestuose, kuriuose AŠP nevykdomos, siekia 75 
proc., o miestuose, kuriuose AŠP vykdomos, – 60 proc. Apskritai kalbant, 
tyrimų duomenys rodo, kad HCV paplitimo rodikliai iki pradedant vykdyti AŠP 
skiriasi – pradėjus veikti AŠP jie sumažėjo [13]. 

• AKP atlieka ir kanalų per kuriuos narkotikų vartotojai gauna prieigą prie gyvybiškai 
reikalingų sveikatos ir socialinių paslaugų, įskaitant ir siuntimą, jiems pageidaujant, 
gauti detoksikacijos bei gydymo paslaugas, funkciją.  

 Strathdee S. A. et al. (JAV, 1999 m.) nustatė, kad asmenys, dalyvaujantys 
adatų keitimo programose, dažniau naudojasi detoksikacijos paslaugomis. 
Nuo 1,4 iki 3,2 karto padidėja tikimybė, kad AKP dalyvaujantys ŽIV infekuoti ir 
neinfekuoti ŠNV atliks detoksikaciją palyginti su asmenimis, kurie jose 
nedalyvauja [26], [37].Huo D. et al. (Kanada, 2005) nustatė, kad 2,5 karto 
didesnė tikimybė, jog dalyvaujantys AKP gydysis nuo priklausomybės nuo 
narkotikų palyginti su nedalyvaujančiais AKP [27]. 

 

• Populiariausias argumentas prieš AKP yra tas, kad AKP skatina nusikalstamumą. 
Tačiau ši baimė nepagrįsta jokių tyrimų duomenimis [20]. Yra priešingų duomenų, 
įsilaužimų ir įsilaužiamųjų vagysčių (nusikaltimų, kurie laikomi ekonominiais ir 
susijusiais su narkotikų vartojimu) skaičius sumažėjo 11 proc. tuose Baltimorės 
(JAV) rajonuose, kur vykdomos adatų keitimo programos, o ten, kur jos 
nevykdomos, 8 proc. padaugėjo nusikaltimų [38]. 

• Įvertinant turimų įrodymų apie AŠP veiksmingumo tvirtumą, telieka išlaidų 
efektyvumo klausimas. Naudojant įvairias metodikas atlikta keletas tyrimų, kuriais 
mėginta įvertinti AŠP kainą ir jų išlaidų efektyvumą. Visi tyrimai parodė, kad AŠP 
yra ekonomiškai pagrįstos [25]. 
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 Pavyzdžiui, Gold M. et al (JK, 1997) vertinimais, AKP Hamiltone per penkerius 
metus užkirto kelią 24 užsikrėtimo ŽIV infekcija atvejams ir įvertinant 
programos kainą buvo sutaupyta 1,3 milijono JAV dolerių [39]. 

 Anderson J. F. (Kanada, 2000) rašo, kad išvengus vieno užsikrėtimo ŽIV 
infekcija atvejo tarp ŠNV Kanadoje sutaupoma 145 344 JAV dolerių, kuriuos 
tektų skirti medicininėms paslaugoms per visą infekuotojo gyvenimą. Todėl 
taikant žalos mažinimo intervencines priemones (AKP ir pakaitinį gydymą) 
sveikatos priežiūrai iš viso galėjo būti sutaupyta 580 milijonų JAV dolerių [40]. 

 Atlikęs straipsnių apžvalgą Pinkerton S. D. (2002) nustatė, kad vieno ŽIV 
atvejo išvengimo (pagal Kahn (JAV, 1993) skaičiavimus) kaina svyravo nuo 12 
tūkstančių JAV dolerių nebrangiai „Northeast“ programai iki 98 tūkstančių JAV 
dolerių brangiai „Northeast“ programai. Tai gerokai pigiau nei infekuotojo ŽIV 
gydymas. Be to, ši analizė rodo, kad, jei programos finansavimas yra ribotas, 
išlaidų efektyvumo požiūriu geriau aptarnauti kuo daugiau klientų užuot 
aprūpinus mažiau klientų didesniu adatų skaičiumi [41]. 

 

Būtina atsižvelgti ir į tai, kad AKP padeda ne tik taupyti valstybės biudžeto lėšas, skiriamas 
ARV vaistams ir oportunistinių infekcijų gydymui, bet ir išvengti netiesioginių išlaidų – 
nuostolių dėl sveikatos sutrikimų ir nedarbingumo ar net invalidumo, priklausomybės 
gydymo, socialinių paslaugų suteikimo ir kt. 

Pažymėtina, kad siekiant kuo geresnių rezultatų AKP būtina užtikrinti pakankamą aprėptį. 
Įvairių ekspertų skaičiavimais norint kontroliuoti ŽIV plitimą tarp narkotikų vartotojų AKP 
aprėptis turėtų siekti mažiausiai 20–33 proc. jų populiacijos šalyje, kai kurie ekspertai nurodo, 
kad ji turi siekti net 60 proc. [42]. Tai sunkiai įgyvendinama sąlyga, kadangi daugelyje šalių 
(pvz., Latvijoje) tikslus ŠNV skaičius nežinomas. Be to, kai kurių ekspertų vertinimais, nė 
vienoje iš buvusios Sovietų Sąjungos valstybių ŠNV aprėptis, deja, nesiekia daugiau nei 
trečdalio [14]. 

Norint efektyviau organizuoti AKP darbą būtina ir prieiga po darbo valandų. Tai opi problema 
daugelyje šalių. Pavyzdžiui, Australijos (kuri laikoma viena labiausiai patyrusių pasaulyje 
organizuojant žalos mažinimo programas) sostinės teritorijoje po 21 val. veikia vos vienas 
adatų keitimo punktas [13]. 

Dar viena pastaba – AKP pačios savaime nėra pakankamas instrumentas kontroliuoti ŽIV 
plitimą tarp ŠNV. AKP būtina integruoti į plačią šalyje vykdomą ŽIV prevencijos programą.  

 

 Švirkščiamųjų priemonių dezinfekcijos ir dekontaminacijos strategijų 
veiksmingumas 

2004 metais PSO paskelbė pagal daugiau nei 200 publikacijų parengtą įvairių žalos 
mažinimo metodų apžvalgą. Minėtoje apžvalgoje sakoma, kad nors AKP yra efektyviausia 
žalos mažinimo strategija vykdant ŽIV prevenciją, tuo atveju, kai nėra galimybės vykdyti 
AKP, naudojimasis dezinfekcinėmis priemonėmis gali būti alternatyva sumažinti injekcijos 
riziką tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų [43]. 

 

PSO apžvalgoje taip pat teigiama, kad iš dezinfekcinių priemonių veiksmingiausia priemonė 
yra baliklis (natrio hipochloritas) [43]. Pavyzdžiui, Abdala N. et al. (2004) nustatė, kad 
švirkštų skalavimas įvairiais buities produktais žymiai sumažino tikimybę aptikti gyvybingą 
ŽIV, lyginant su nenuplautais švirkštais. Praskiestas baliklis yra veiksmingiausia 
dezinfekcijos priemonė – nė viename iš 40 patikrintų švirkštų nebuvo aptiktas gyvybingas 
ŽIV (57 proc. švirkštų, nuplautų vandeniu ir 26 proc. nuplautų alkoholiu, ŽIV vis dar buvo 
gyvybingas) [44]. 
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Hepatitų B ir C virusai labiau atsparūs dezinfekavimui nei ŽIV [45]. Štai kodėl mokslininkai ne 
visada sutaria dėl baliklio veiksmingumo hepatito prevencijai. Pavyzdžiui, Hahn J. A. et al. 
nustatė, kad adatos skalavimas balikliu (paskutinį kartą ją pasiskolinus) nepadėjo 
neutralizuoti HCV. Švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, kurie neplovė švirkštų balikliu, HCV 
nustatytas 1,7 karto dažniau nei tiems, kurie naudojo baliklį švirkštams dezinfekuoti. Nors 
pastarasis rezultatas nebuvo statistiškai reikšmingas, jis parodė, kad baliklis gali apsaugoti 
nuo hepatito C viruso [46]. 

Kalbant apie išlaidų efektyvumą, Pinkerton S. D. (2002) nurodo, kad Kahn et al. (JAV, 1992) 
suskaičiavo baliklio platinimo išlaidų efektyvumą. Kahn ir kolegos nustatė, kad vieno ŽIV 
infekcijos atvejo prevencija Baltimorėje kainuoja apie 15 000 dolerių, o Northeast mieste šiek 
tiek mažiau nei 30 000 dolerių. Tai gerokai mažesnė nei ŽIV gydymo ir priežiūros kaina, net 
jei baliklio veiksmingumas yra mažesnis (prastenis išlaidų efektyvumo santykis), nei tai buvo 
nustatyta atliekant tyrimą [41]. 

 

 Socialinis darbas gatvėje  

Socialinio darbo gatvėje programos siekia užmegzti tiesioginius ryšius su narkotikų 
vartotojais. Jie teikia informaciją, išteklius ir paslaugas sunkiai pasiekiamoms populiacijoms, 
tokioms kaip narkotikų vartotojai. Šios programos parūpina literatūros apie ŽIV ir hepatitų 
rizikos mažinimą, skleidžia žalos mažinimo idėjas, platina prezervatyvus ir švirkštus, siunčia 
gauti atitinkamas paslaugas ir teikia konsultacijas. Narkotikų vartotojų dalyvavimas yra 
svarbus veiksmingo socialinio darbo gatvėje komponentas, nes keisdami savo elgseną jie 
padeda keisti savo grupėje galiojančias normas [20]. 

Coyle S. L. et al. apžvelgė 36 tyrimų paskelbtas išvadas apie socialiniu darbu gatvėje 
grindžiamas žalos mažinimo intervencines priemones tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. 
Nuo 24 proc. iki 31 proc. šių programų penkiuose tyrimuose dalyvavusiųjų nurodė per 
pastarąsias 30 dienų liovęsi švirkštis narkotikus. Septynių tyrimų duomenimis, tie 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, kurie nesiliovė vartoti švirkščiamuosius narkotikus, 
švirkštėsi rečiau. Vartojimo dažnis sumažėjo nuo 73 injekcijų per mėnesį vienam asmeniui iki 
45 (sumažėjimas sudarė 28 injekcijas per mėnesį vienam asmeniui). Keturiuose tyrimuose 
nuo 16 proc. iki 34 proc. mažiau ŠNV nurodė per pastarąsias 30 dienų liovęsi pakartotinai 
naudoti narkotikų ruošimo priemones. Nuo 14 proc. iki 43 proc. švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojų nurodė per pastarąsias 30 dienų nesidaliję adatomis ir švirkštais. Prezervatyvų 
naudojimas išaugo 9 proc. visų tyrimų duomenimis. Tai įrodo, kad socialinis darbas gatvėje 
yra veiksminga strategija pasiekti švirkščiamųjų narkotikų vartotojus ir suteikti jiems 
reikiamas priemones elgsenai keisti [47]. 

 

 Informavimas, švietimas ir konsultacinė pagalba 

Informacinė medžiaga narkotikų klausimais, daugiausia dėmesio skirianti su narkotikais 
susijusios žalos mažinimui, yra ekonomiškai efektyvus būdas spręsti narkotikų vartotojų 
problemas. Ši medžiaga turi ne skatinti narkotikų vartojimą, o paaiškinti jų vartotojams, kaip 
sumažinti riziką, susijusią su narkotikų vartojimu, visų pirma su ŽIV ir hepatito C perdavimu. 
Informacinė medžiaga apie žalos mažinimą gali išmokyti saugesnių švirkštimosi metodų, 
perdozavimo prevencijos ir taisyklingo prezervatyvų naudojimo. Ši medžiaga dažnai yra itin 
priimtina tikslinėms grupėms kultūros požiūriu ir susilaukia jų pritarimo, ji didina 
informuotumą, keičia požiūrį, ir, respondentų žodžiais, skatina keisti elgseną arba planuoti ją 
keisti ateityje [20], [25]. 

Nepaisant plataus medžiagos naudojimo, jos veiksmingumas dar mažai ištirtas. Iš dalies tai 
aiškintina tuo, kad ji paprastai yra integruojama į platesnes programas, kurios vertinamos 
kaip visuma ir atskirai išskirti jos poveikį yra gana sudėtinga. Pavyzdžiui, Coyle S. L. et al. 
pastebėjo, kad daugelis švirkščiamųjų narkotikų vartotojų sužinojo apie ŽIV per žiniasklaidą 
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ar išgirdo iš aplinkinių [47]. Tačiau specialiojoje literatūroje beveik nėra jų poveikio vertinimų 
galutiniams prevencinio darbo rezultatams [25]. 

 

 Savanoriškas konsultavimasis ir tyrimai dėl ŽIV 

 

ŽIV tyrimai tarp narkotikų vartotojų mažina rizikingą elgseną tarp ŽIV infekuotų ir neinfekuotų 
asmenų [48]. Deren S. et al. (JAV), nurodė, kad po tyrimo tarp ŠNV žymiai sumažėjo 
rizikingos lytinės elgsenos atvejų (tiek ŽIV infekuotų, tiek ir neinfekuotų ŠNV). ŽIV infekuoti 
ŠNV rečiau lytiškai santykiauja su kitais ŠNV (stebimas 7 proc. sumažėjimas, nuo 42 proc. 
prieš tyrimą iki 35 proc. po jo). Be kita ko, 5 proc. ŽIV neinfekuotų ŠNV atsisakė lytinių 
santykių su kitais ŠNV. Nesaugaus sekso atsisakė 15 proc. ŽIV infekuotų ir 9 proc. 
neinfekuotų ŠNV [49]. Pastebėta ir teigiamų su švirkštimusi susijusios rizikingos elgsenos 
pokyčių. Sumažėjo procentas besidalijančių ar skolinančių naudotas adatas ir švirkštus nuo 
11 proc. iki 6 proc. tarp ŽIV infekuotų ir nuo 19 proc. iki 8 proc. tarp ŽIV neinfekuotų 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Procentas tų, kurie pasidalijo kažkieno naudotas 
priemones sumažėjo nuo 21 proc. iki 13 proc. tarp ŽIV infekuotų narkotikų vartotojų ir nuo 25 
proc. iki 14 proc. tarp ŽIV neinfekuotų švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Dalijimosi kaitinimo 
priemonėmis, vata ir skalavimo vandeniu atvejų sumažėjo nuo 41 proc. iki 11 proc. tarp ŽIV 
infekuotų ir nuo 26 proc. iki 15 proc. tarp ŽIV neinfekuotų ŠNV [49]. 

Taigi galima daryti išvadą, kad po konsultavimosi ir tyrimosi ŽIV neinfekuoti ŠNV pradėjo 
saugotis nuo ŽIV infekcijos, o ŽIV infekuoti ŠNV saugoti nuo ŽIV savo lytinius / švirkštimosi 
partnerius ir save nuo kitų per kraują plintančių infekcijų. Akivaizdu, kad ŽIV tyrimas ir 
konsultavimas padeda sulaikyti ŽIV progresavimą į AIDS stadiją (ŽIV infekcijos ligos stadiją). 
Kaip žinoma, oportunistinės infekcijos skatina ŽIV infekcijos progresavimą į ŽIV ligą (AIDS 
stadiją) [48]. 

 

MacGowan et al. (JAV, 1997) nustatė labai įdomų ryšį tarp konsultavimo trukmės 
(minutėmis) ir sprendimo visada naudoti prezervatyvus. Per 1 konsultavimo valandą 2,77 
karto padidėja tikimybė, kad švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, dalyvaujantys metadono 
palaikomojo gydymo programose, apsispręs visada naudoti prezervatyvus [50]. 

Nors įrodyta, kad savanoriškas konsultavimasis ir tyrimasis (SKT) yra veiksminga strategija 
skatinant elgsenos pokyčius tarp narkotikų vartotojų, jo sėkmė priklauso nuo kokybiško 
konsultavimo prieš testą ir po jo ir siuntimo į sveikatos priežiūros įstaigas gydytis nuo ŽIV ir 
kitų lytiškai plintančių infekcijų (LPI) [51]. 

 

 Žemojo slenksčio paslaugos 

Pagrindinis žalos mažinimo veiklos elementas yra žemojo slenksčio paslaugų teikimas. 
Žemojo slenksčio centrai nustato minimalius dalyvavimo reikalavimus ir paprastai padeda 
narkotikų vartotojui spręsti klausimus, susijusius su pagrindinių jo sveikatos priežiūros ir 
socialinių poreikių tenkinimu [20]. 

Žemojo slenksčio centrai nereikalauja iš kliento visiškai susilaikyti nuo narkotikų vartojimo. 
Aktyviai narkotikus vartojančius asmenis siekiama įtraukti į savo veiklą ir sumažinti su 
narkotikais susijusią žalą. Šios paslaugos padeda stabilizuoti narkotikų vartotojų būklę ir 
siųsti juos gauti atitinkamas gydymo paslaugas, kai tik jie tam bus pasirengę [20]. 

Šveicarijoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad visapusiškos ir itin integruotos žemojo 
slenksčio paslaugos yra veiksminga priemonė įtraukti narkotikų vartotojus ir sumažinti 
narkotikų daromą žalą, pavyzdžiui, ŽIV ir hepatito C infekcijų plitimą. Praėjusio amžiaus 
devintojo dešimtmečio viduryje Šveicarijoje veikė daugiausia susilaikymu nuo narkotikų 
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vartojimo grindžiama narkologinio gydymo sistema. Šios paslaugos pritraukdavo ne daugiau 
kaip 20 proc. visų aktyvių narkomanų. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Šveicarija 
įgyvendino plačią žalos mažinimo programą ir sukūrė daug žemojo slenksčio, 
priklausomybės, sveikatos priežiūros, būsto ir įdarbinimo paslaugas teikiančių centrų. 
Šiandien daugiau kaip 65 proc. aktyvių narkomanų gauna vienokį ar kitokį narkologinį 
gydymą, o nesigydantys dalyvauja adatų keitimo ir kitose žalos mažinimo programose [20]. 

Latvijoje iš viso yra 14 ŽSC, kurie veikia 13 miestų. Dažniausiai Latvijos ŽSC teikiamos 
paslaugos:  

• švirkštų ir adatų keitimas (12 iš 14 ŽSC);  

• prezervatyvų dalijimas; 

• informavimas, švietimas ir konsultacinė pagalba (taip pat siuntimas į įvairias 
sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančias įstaigas);  

• savanoriškas  konsultavimasis ir tyrimai dėl ŽIV,  

• socialinis darbas gatvėje (9 iš 14 ŽSC), įskaitant 2 mobiliąsias grupes 
(mikroautobusai). 

 

Žemojo slenksčio programa (iš pradžių vadinta švirkštų ir adatų keitimo programa) pradėta 
vykdyti 1997 metais [16]. Kadangi programa yra veiksminga, būta ir reikšmingų laimėjimų. 
Pirma, savanoriškai besitikrinančių dėl ŽIV žemojo slenksčio centrų klientų skaičius kasmet 
didėjo – nuo 37 proc. 2000 metais iki 94 proc. 2005-aisiais (žr. 2 iliustr.) [52]. 

 

2 iliustracija. Procentas ŽSC klientų, kurie kada nors buvo tiriami dėl ŽIV Rygoje ir 
Latvijoje 
 

37%

65%

82%

88% 94%
85%

0

10

20
30

40

50
60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2005

Riga
Latvia

 
 

Tai reiškia, kad vis daugiau švirkščiamųjų narkotikų vartotojų gauna kokybišką konsultacinę 
pagalbą, t. y. informaciją apie ŽIV ir kitų per kraują plintančių infekcijų prevenciją, siuntimus 
gauti medicinines paslaugas ir kt. [16]. Nes kaip įrodyta pirmiau, savojo ŽIV statuso žinojimas 
yra būtina prielaida, keisti rizikingą elgseną dėl ŽIV. 

Antra, pastebėta, kad ŽSC klientai rečiau dalijosi adatomis (ir kitais injekciniais reikmenimis). 
2001 metais beveik pusė narkotikus vartojančiųjų nurodė dalijęsi adatomis, o 2007 metais 
taip elgęsi nurodė jau tik 30 proc. švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (žr. 3 iliustr.) [52]. 
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3 iliustracija. Dalijimasis švirkščiamosiomis priemonėmis tarp švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojų (proc.) Rygoje 
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Pagal tyrimo „Narkotikų vartojimo tendencijos ir narkotikų vartotojų elgsena Latvijoje“ (2006 
m.) rezultatus, ŽSC klientai pastarąjį mėnesį 2,88 karto dažniau naudojo prezervatyvus ir 
3,34 karto dažniau dalyvavo socialinės paramos grupių veikloje (Anoniminiai narkomanai, 
Anoniminiai alkoholikai) [53]. 

Sėkminga ŽSC veikla padėjo stabilizuoti naujų ŽIV atvejų skaičių. Nuo 2001 metų, naujų 
nustatytų ŽIV atvejų sumažėjo. Nuo 2004-ųjų, per metus vidutiniškai registruojama trys 
šimtai naujų ŽIV infekcijos atvejų (žr. 4 iliustr.) [52]. 

 

 

4 iliustracija. ŽIV/AIDS atvejai Latvijoje pagal diagnozavimo metus 
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 Taigi neabejotina, kad minėtų žalos mažinimo metodų veiksmingumą patvirtina tiek 
mokslinė literatūra, tiek ir praktika [20], [43]. Todėl darytina išvada, kad svarbiausi žalos 
mažinimo programos privalumai, yra šie: 
 

5 iliustracija. Žalos mažinimo programų privalumai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dažniausiai susirūpinimą keliančios abejonės dėl žalos 
mažinimo 
 

Nepaisant gausios įrodymų bazės, dėl žalos mažinimo programų veiksmingumo, dažnai 
pasigirsta ir labai skeptiškų nuomonių. Nors žalos mažinimo metodas yra giliai įleidęs šaknis 
visuomenės sveikatos sektoriuje, jis yra plačiai kritikuojamas. Iš esmės, kritikai yra įsitikinę, 
kad tam tikrų rizikingos ir pavojingos sveikatai elgsenos modeliai lengvai perimami ir tai gali 
paskatinti rizikingiau elgtis žmones, kurie įprastomis aplinkybėmis to nedarytų. Toliau 
pateikiame būdingus kritinius pasisakymus apie žalos mažinimą. 
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vartotojams jos 
yra tiltas į kitas 

medicinos ir 
socialines 
paslaugas, 
pavyzdžiui, 

narkomanijos 
gydymą, 

detoksikaciją ir 
kt. 

 
 

Jos padeda 
sumažinti 
užterštų 

injekcinių 
priemonių 
patekimą į 
apyvartą 
tokiomis 

priemonėmis 
kaip viešose 

vietose išmestų 
adatų rinkimas. 

 

Jos taupo 
lėšas, yra 
efektyvios 
sąnaudų 
požiūriu 

[24]. 

Žalos mažinimas neveiksmingas 

Iki šiol atlikti žalos mažinimo veiksmingumo tyrimai suteikia šiam metodui patikimą mokslinį 
pagrindą ir gana aiškiai nustato sritis, kuriose žalos mažinimas duoda gerų rezultatų, taip 
pat sritis, kuriose šio metodo poveikis yra silpnesnis ar abejotinas, ir atkreipia dėmesį į 
kelias sritis, kuriose reikėtų papildomų mokslinių tyrimų [25]. 
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Žalos mažinimas skatina narkotikų vartojimą ir su 
priklausomybe susijusios elgsenos modelio įtvirtinimą 

 

Ši nuomonė pagrįsta įsitikinimu, kad narkotikų vartotojai pirma turi pasiekti „dugną“ ir tik 
tada gali atsikratyti su priklausomybe susijusio elgsenos modelio, ir kad žalos mažinimas 
apsaugo juos nuo šios patirties. Tiems, kurie nenori ar negali atsisakyti narkotikų, neišlaiko 
ir vėl ima juos vartoti, žalos mažinimas yra veiksminga priemonė, galinti padėti išvengti ŽIV, 
C hepatito ir kitos su narkotikais susijusios žalos.  

Žalos mažinimas narkotikų vartotojui dažnai yra pirma ir vienintelė jungtis su sveikatos 
priežiūros ir socialinių paslaugų sistema ir todėl yra vartai į gydymą nuo priklausomybės. 
Žalos mažinimo centrų teikiamos paslaugos didina tikimybę, kad narkotikų vartotojai 
nesusirgs infekcinėmis ligomis, jų neplatins, nemirs nuo perdozavimo, o sugrįš į plačiąją 
visuomenę, gyvens produktyvų gyvenimą ir atsisakys narkotikų [20]. 

 
Žalos mažinimas neleidžia narkomanams ištrūkti  

iš užburto rato 

Viena iš abejonių dėl žalos mažinimo poveikio yra tokia: žalos mažinimo metodas gali 
neleisti žmonėms atsikratyti priklausomybės, kurios jie gal būt atsikratytų nusileidę į patį 
„dugną“, o žalos mažinimas juos kaip tik nuo to ir apsaugo. Šią nuomonę geriausiai įvertinti 
leidžia literatūra apie pakaitinį gydymą metadonu. 

Pakaitinis gydymas metadonu įvertintas lyginant jį su įvairiais alternatyviais 
nemedikamentiniais metodais, įskaitant placebo skyrimą, gydymą be vaistų, detoksikaciją ir 
kontrolę pagal laukiančiųjų sąrašą. Šis metodas geriau nei kiti skatina žmones gydytis ir 
mažinti heroino vartojimą. Į tai kritikai atsako: „O kaipgi kitaip, jei narkotikų vartotojams 
skiriami narkotikai!“ Tačiau, yra įrodymų, kad jis užkerta kelią ŽIV infekcijai, mažina 
mirštamumą, nusikalstamumą ir yra efektyvus sąnaudų požiūriu, o tai retai kitais metodais 
pasiekiamas rezultatas srityje, kurioje, deja, tokių pat veiksmingų metodų yra mažiau nei 
mes norėtume. 
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Reiškiama dar viena abejonė esą žalos mažinimas skatina narkotikų vartojimą. 
Pagrindinė šio argumento idėja ta, kad, jei padedame narkotikus vartojantiems žmonės 
neprarasti sveikatos, išvengti problemų ir išlikti gyviems, narkotikų nevartojantys žmonės 
ims manyti, kad narkotikai nekelia pavojaus ir pradės juos vartoti patys. Žalos 
mažinimas, kaip manoma, „siunčia netinkamus signalus“ ir kerta per pirminę prevenciją. 
Ko gero, geriausiai ištirta sritis, susijusi su šiuo klausimu, yra adatų ir švirkštų keitimo 
programos. Keletas tyrimų nagrinėjo hipotezę, kad jų vykdymas didina narkotikų 
vartojimą, ir nerado ją patvirtinančių įrodymų (Watters et al., 1994; Normand et al., 1995; 
Paone et al., 1995). Tačiau egzistuoja su bet kokiais tyrimais šiuo klausimu susijusi 
problema – narkotikų vartojimas yra dinamiškas reiškinys, jo lygis per kurį laiką pats 
savaime sumažėja arba padidėja. Nustatyti su šiuo reiškiniu susijusius priežastinius 
ryšius arba juos paneigti yra nelengvas uždavinys tiek žalos mažinimo kritikams, tiek ir 
šalininkams. 

Tačiau manantys, kad žalos mažinimas skatina narkotikų vartojimą, iš visko sprendžiant, 
neįvertina, kokie sudėtingi veiksniai formuoja žmonių apsisprendimą vartoti narkotikus 
(žr., Barnard ir McKeganey, 1994). 

Tai reiškia, kad vykstant diskusijai dėl žalos apribojimo ir rizikos sumažinimo su 
narkotikų vartotojais apie tai, kaip jie gali sumažinti žalą ir riziką, apie žalos mažinimo 
paslaugas gali sužinoti ir narkotikų nevartojantys asmenys, o tai neva paskatins juos 
išbandyti narkotikus. Taip kalbantys, atrodo, ignoruoja tą faktą, kad esminis žalos 
mažinimo diskurso bruožas yra žalos akcentavimas. Nors žalos mažinimo idėjos 
šalininkai mano, kad šį tikslą galima pasiekti įvairiais būdais, retas kuris iš jų kalba apie 
tai, kad žalos galima visiškai išvengti, nes, kaip rodo pasaulinė patirtis, susijusi su legalių 
narkotinių medžiagų vartojimu, tai vargu ar įmanoma. Taigi pagrindinė žalos mažinimo 
mintis yra ta, kad bet kurių narkotinių medžiagų vartojimas yra potencialiai žalingas, 
tačiau tam tikru mastu žalos galima išvengti [25]. 
 

 

 

 
Žalos mažinimas atima išteklius iš gydymo įstaigų 

 

 

 

 

 

 

Žalos mažinimo intervencijos yra palyginti nebrangios ir veiksmingos sąnaudų atžvilgiu. 
Jos didina socialinį ir finansinį efektyvumą užkirsdamos kelią infekcinių ligų plitimui 
mažesnėmis sąnaudomis, todėl vėliau netenka kur kas didesnėmis sąnaudomis gydyti 
pažengusios infekcijos (pvz., hepatitų ir ŽIV) komplikacijų [20]. Daugiau įtikinamų 
argumentų atsakant į pirmiau išsakytas abejones pateikta skyriuje „Praktiniais duomenimis 
grindžiamas žalos mažinimas“. 
 

 

 26



Žinynas žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams 

 
 

 

 
Žalos mažinimas yra „Trojos arklys“, kuriuo naudojamasi 

norint pakeisti narkotikų įstatymus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kai kurie žmonės mano, kad užslėptas žalos mažinimo motyvas yra pasiekti, kad būtų 
vykdoma narkotikų įstatymų reforma ir skatinti narkotikų legalizavimą. Niekas neneigia, 
kad kai kurie žalos mažinimo šalininkai taip pat pasisako už narkotikų įstatymų reformą 
ir už legalios, reguliuojamos rinkos sukūrimą kai kurioms arba visoms narkotinėms 
medžiagoms, kurios šiuo metu yra uždraustos, ir iš esmės prekyba jomis nėra 
reglamentuojama. Nemažai žalos mažinimo šalininkų pasisako prieš šią idėją. Yra ir 
tokių, kurie pasisako prieš tai, kad narkotikus vartojantys asmenys būtų persekiojami 
pagal baudžiamąją teisę, bet siūlo palikti galiojančią tvarką, pagal kurią jiems būtų 
keliamos civilinės bylos. Tarp žalos mažinimo šalininkų bendros nuomonės šiuo 
klausimu nėra [25]. Žalos mažinimo programos siekia išspręsti žalos, kurią daro 
narkotikų vartojimas, klausimą pagal dabar pasaulyje galiojančią reguliavimo tvarką. 
Vieni pasisako už tai, kad būtina peržiūrėti tvarką, pagal kurią valstybės bando 
kontroliuoti šiuo metu neteisėtų narkotikų prekybą ir jų vartojimą, kiti pasisako prieš. 
Žalos mažinimo programos laikosi neutralios pozicijos legalizavimo klausimu. Žalos 
mažinimo idėja taikytina ir alkoholio bei tabako vartojimui, kuris yra legalizuotas 
daugelyje šalių [20]. 

Kai kurie žalos mažinimo idėjos šalininkai teigia, kad viešoji politika dėl narkotikų – 
įskaitant vyraujančią narkotikų draudimo sistemą – turėtų būti peržiūrėta iš 
pragmatizmo pozicijų įvertinant draudimus sąnaudų ir naudos atžvilgiu ir grindžiant 
politiką praktiniais duomenimis apie metodus, kurie yra veiksmingiausi. Nors nutylima, 
kad šioje srityje surinkti patikimų duomenų yra gana sunku, tiesa, daugėja labai įdomių 
duomenų apie vadinamąją depenalizacijos – bausmių atsisakymo – politiką, visų pirma 
susijusią su kanapėmis. 

Kai kurie pareiškimai, susiję su žalos mažinimo principais, labai aiškiai konstatuoja 
žalos mažinimo programų neutralumą legalizavimo ir dekriminalizavimo klausimu 
(CCSA, 1996; Lenton ir Single, 1998). Kritikai gali vadinti juos „aptakiomis“ 
deklaracijomis, kuriomis siekiama užmaskuoti tikruosius žalos mažinimo šalininkų 
ketinimus. Tačiau visai kitaip jie suskamba pažvelgus į žalos mažinimo judėjimo 
ištakas. Šis judėjimas atsirado kaip atsakas į pasaulinio mąsto ŽIV infekcijos protrūkį 
tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Žalos mažinimo programų svarbiausiu prioritetu 
ir toliau išlieka kova prieš ŽIV pasaulyje, kuriame ŽIV epidemijos židiniai vienu metu 
formuojasi Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, Okeanijoje ir Europoje.  

Viena iš veiksmingų atsakomųjų priemonių, nukreiptų prieš tebesitęsiančią sveikatos 
krizę, – suburti gausų būrį žmonių, dirbančių įvairiose srityse, veiksmingai 
bendradarbiauti. Šis bendradarbiavimas apima didelį ratą žmonių, tarp jų ir narkotikų 
vartotojus, taip pat visuomenės sveikatos specialistus, narkomanijos gydymo įstaigų 
darbuotojus, gydytojus, slauges, socialinius darbuotojus, mokytojus, visuomenės 
veikėjus, žmones, dirbančius su jaunimu, politikus, tėvus, mokslo darbuotojus, 
valstybės tarnautojus (taip pat narkotikų įstatymų reformas rengiančius specialistus), 
visus tuos, kurie dirbtų drauge siekdami sumažinti narkotikų vartojimo keliamą žalą 
[25]. 
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Žalos mažinimo programos kelia neramumus ir grėsmę 

visuomenės saugumui bei sveikatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame susirūpinime nuskamba baiminimasis, kad žalos mažinimo programos pritrauks 
narkotikų prekeivius, aplinkinės bendruomenės bus nebesaugios, sugrius jų gerovė.  

Tačiau tyrimų duomenys rodo, kad žalos mažinimo programos sukelia visiškai 
priešingus rezultatus [20]. 

Paprastai priešinantis adatų keitimo programų plėtrai pateikiamas argumentas neva jos 
didina nusikalstamumą. Jokie tyrimai nepateikia šią baimę pagrindžiančių duomenų. 
Priešingai, tuose rajonuose, kur veikia adatų keitimo punktai, įsilaužimų ir įsilaužiamųjų 
vagysčių (laikomų nusikaltimais iš ekonominių paskatų, susijusiais su narkotikų 
vartojimu) sumažėjo, o ten, kur jų nėra, tokių nusikaltimų padaugėjo [38]. 

Žalos mažinimo programos daro teigiamą poveikį visuomenės sveikatai, nes jų vykdymo 
vietose mažėja ligotumas ŽIV ir C hepatitu. Adatų keitimo programos surenka daugiau 
adatų negu išplatina, o tai reiškia, kad bendruomenėje smarkiai sumažėja nesaugiai 
išmestų panaudotų švirkštų. Įsteigus prižiūrimas patalpas švirkštimuisi, kur narkotikų 
vartotojams sudaromos sąlygos saugiai švirkštis, sumažėjo besišvirkščiančiųjų viešai 
gatvėje. 

Protokolai tarp policijos ir žalos mažinimo paslaugų teikėjų užtikrina, kad būtų laikomasi 
įstatymų dėl kontrabandinio narkotikų gabenimo – neleidžia atvirai prekiauti narkotikais, 
narkotikų vartotojai skatinami naudotis reikiamomis paslaugomis [20]. 

Žalos mažinimo programos orientuotos į problemas, kurias visuomenėje gaubia 
klaidingas supratimas, stigma ir baimė (pvz., problemas, susijusias su krauju plintančiais 
virusais, neteisėtų narkotikų vartojimo, lytiškai plintančių infekcijų, psichinės sveikatos 
problemas ir kt.) 

Sėkmė šioje srityje priklauso nuo naujų metodų ir intervencinių priemonių, kurios neretai 
stumteli žinių ir visuomenėje priimtų moralės normų ribą, kurių pasekmes ne visada 
galima numatyti [54]. 
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2.2.4. Žalos mažinimas, kaip kelio plisti 

ŽIV/AIDS, užkirtimo aspektas 

 

10 proc. naujų ŽIV infekcijos atvejų skaičiaus visame pasaulyje priežastis yra švirkščiamųjų 
narkotikų vartojimas. ŽIV užsikrečiama ne tik dalijantis švirkščiamosiomis priemonėmis, bet ir 
per lytinius santykius, taip pat kūdikis gali užsikrėsti nuo infekuotos motinos. Griežti įstatymai 
gali sudaryti mažėjančio narkotikų vartojimo regimybę, tačiau tyrimai rodo, kad tokia 
iniciatyva teišstumia prekybą narkotikais į kaimyninius rajonus ir paprastai turi neigiamus 
rezultatus visuomenės sveikatai [55]. Nors susilaikymas nuo narkotikų vartojimo yra 
geriausia išeitis siekiant pašalinti su narkotikų vartojimu susijusią infekcijos grėsmę, žalos 
mažinimo programos padeda tiems, kurie neįstengia ar nenori susilaikyti nuo narkotikų 
vartojimo apsaugoti savo bei kitų asmenų sveikatą [24]. 

Tyrimai visame pasaulyje rodo, kad žalos mažinimo programos yra kertinis akmuo siekiant 
sumažinti ŽIV plitimą tarp ŠNV. Pavyzdžiui: 

 

• Niujorke pradėjus vykdyti AKP naujų ŽIV infekcijų skaičius sumažėjo nuo 4 proc. 
per metus 1990–1992 metais iki 1 proc. per metus 1999–2002 metais (Des Jarlais 
D. C. et al., 2000), o ŽIV užsikrėtusių švirkščiamųjų narkotikų vartotojų mieste 
sumažėjo nuo 50 proc. iki 15 proc. (Des Jarlais D.C. et al., 2004). Tai reiškia, kad 
ŽIV infekuotų asmenų skaičius mieste sumažėjo 30 000. 

• Adatų ir švirkštų keitimo programų vertinamasis tyrimas Australijoje (Drummond 
M., 2002) parodė, kad 2000 metais AKP užkirto kelią 25 000 ŽIV infekcijos atvejų, o 
2001 metais – 4500 mirtims nuo AIDS [24]. 

• To paties tyrimo Australijoje duomenimis, miestuose, kuriuose buvo vykdomos 
AKP, per metus ŽIV serologinis paplitimas vidutiniškai sumažėjo 18,6 proc., o 
miestuose, kuriuose AKP niekada nevykdytos, per metus serologinis ŽIV paplitimas 
vidutiniškai 8,1 proc. išaugo [13]. 
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6 iliustracija. Skirtingi žalos mažinimo programų metodai 
 
 

Skirtingi žalos mažinimo programų metodai  
 
 
 
 
 

Socialinis Kitos Adatų / 
švirkštų 
keitimo 

programos 

Savanoriškas 
konsultavima-
sis ir tyrimasis 

dėl ŽIV 

Informavimas, 
priemonės darbas švietimas ir 

gatvėse komunikacija 

 
PER  

 
 ŠNV švirkščiamosios rizikingos praktikos pokyčius (vykdant žalos mažinimo 

programas sumažėja adatų / švirkštų bei kitų priemonių keitimosi atvejų, taip pat 
švirkštimosi dažnumas ir kt.) 

 
 
 Lytinės elgsenos pokyčius (vykdant žalos mažinimo programas padidėja 

prezervatyvų naudojimo atvejų skaičius, sumažėja lytinių partnerių skaičius ir kt.)  
 
 Sterilių adatų ŠNV platinimą ir panaudotų adatų rinkimą 
 
 Savanorišką konsultavimąsi ir tyrimąsi (žinodami ŽIV statusą ŠNV stengiasi 

apsaugoti nuo infekcijos savo giminaičius, draugus ir lytinius partnerius)  
 

Dezinfekcinių priemonių ir prezervatyvų dalijimą 
 
 

Nukreipimą gauti svarbias sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, įskaitant 
detoksikaciją ir narkologinį gydymą.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PADĖS PASIEKTI 

Naujų ŽIV infekcijos atvejų tarp ŠNV, o netiesiogiai ir visoje visuomenėje, 
sumažėjimą 
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3.1. PASLAUGOS 
 

 

 

 

 

Dalijimasis švirkštais ir adatomis imtas laikyti su ŽIV plitimu tarp ŠNV susijusiu veiksniu dar 
ŽIV/AIDS epidemijos pradžioje. ŽIV užsikrečiama ir kitais būdais – naudojant kaitinimo 
priemones, puodelius vandeniui, filtrus, šaukštus, tamponus, ampules ir kitus indus 
narkotikams gaminti, laikyti ar pervežti. Drauge su programomis, skatinančiomis platesnį 
sterilių injekcinių priemonių naudojimą, vykdomos ir informacinės kampanijos, kuriomis 
siekiama sumažinti nesterilių injekcinių priemonių naudojimą bei pasiekti, kad kuo daugiau 
panaudotų priemonių būtų išmetama saugiai [1]. Renkantis tinkamas priemones būtina 
atsižvelgti į specifinius narkotikų vartotojų poreikius. 

Vienose šalyse adatų ir švirkštų keitimas vykdomas pagal formulę „vienas už vieną“, kitose 
siekiama kuo geresnių rezultatų, tačiau priimtinu laikomas ir žemesnis nei 100 proc. keitimo 
procentas. Baltijos šalys priklauso prie pastarųjų šalių grupės. Norėdamos pasiekti ŠNV, 
kurie gali ir nesinaudoti švirkštų keitimo paslaugomis, programos skatina antrinį švirkštų 
keitimą, kai ŠNV paima sąlyginai didelį švirkštų bei adatų kiekį ir išdalina juos savo bičiuliams 
[1]. Švirkštai ir adatos yra nemokami net jei ir nekeliamas tikslas pašalinti iš apyvartos 
naudotas švirkščiamąsias priemones. Jas dalija specialiai tam skirti paramos, pasitikėjimo 
punktai, mobilios grupės (mikroautobusais, autobusais) ar stacionarinės gydymo įstaigos. 
Prieigą prie švirkštų ir adatų galima sudaryti ir naudojant pardavimo automatus. Jie padidina 
aprėptį geografiniu ir laiko atžvilgiu, bet, žinoma, turi ir trūkumą, nes nebendrauja tiesiogiai 
su klientu ir neteikia informacijos, nekonsultuoja ir neskiria siuntimų. FOR INJ 
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3.1.2. Prezervatyvų platinimas 

Vis dažniau infekuoti švirkščiamųjų narkotikų vartotojai perduoda ŽIV savo sekso 
partneriams. Narkotikų vartojimas yra labai susijęs su nesaugiais lytiniais santykiais, įskaitant 
lytinius santykius nesisaugant, lytinius santykius su daug partnerių arba mainais į pinigus ar 
narkotikus (UNODC, 2005). 
Daugelis tyrimų nustatė ryšį tarp švirkščiamųjų narkotikų vartojimo, komercinio sekso ir labai 
rizikingos lytinės elgsenos, todėl tarp švirkščiamuosius narkotikus vartojančių sekso 
darbuotojų ŽIV paplitimas yra labai didelis. Tyrimai parodė, kad švirkščiamuosius narkotikus 
vartojantys sekso darbuotojai dažniau nesisaugo ir turi švirkščiamuosius narkotikus vartojantį 
sekso partnerį, su kuriuo santykiauja neatlygintinai. 

Nemažai švirkščiamųjų narkotikų vartotojų parduoda lytines paslaugas, kad gautų narkotikų 
arba pinigų narkotikams. Net tose šalyse, kur tik nedidelė procentinė dalis moterų sekso 
darbuotojų švirkščiasi narkotikus, dauguma moterų ŠNV parduoda lytines paslaugas. 
Pavyzdžiui, tyrimai įvairiuose Rusijos miestuose, rodo, kad nuo 15 iki 50 procentų narkotikus 
besišvirkščiančių moterų parduoda sekso paslaugas. Galiausiai, tyrimai rodo, kad kai kurios 
švirkščiamųjų narkotikų nevartojančios moterys yra užsikrėtusios ŽIV nuo narkotikus 
besišvirkščiančio lytinio partnerio ar vyro. 

Geriausias būdas užkirsti kelią ŽIV plitimui tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų – 
įgyvendinti pagrindinį intervencinių priemonių paketą, įskaitant infekcijos platinimo lytiniu 
keliu tarp narkotikų vartotojų ir jų partnerių prevenciją, taip pat ir prezervatyvų prieinamumo 
didinimą. Nemažiau reikšminga yra nepageidaujamo nėštumo (siekiant išvengti vertikalaus 
ŽIV platinimo) ir kitų LPI tarp moterų ŠNV ir moterų ŠNV lytinių partnerių prevencija. 

 

 Taigi prezervatyvų platinimas (ir atitinkama šviečiamoji veikla), turėtų būti 
neatskiriama žalos mažinimo programų švirkščiamųjų narkotikų vartotojams dalis. 
 
Prezervatyvai yra kontraceptinė priemonė, sukurianti kontraceptinį barjerą nepageidaujamam 
nėštumui ir LPI platinimui. Praktika parodė, kad prezervatyvai yra veiksminga priemonė, 
padedanti sumažinti infekcijos plitimą ir išvengti nėštumo. Prezervatyvas neleidžia Kuperio 
skysčiui ar prejakuliatui (skaidrus sutepantis skystis, kuris išsiskiria iš vyro varpos jam lytiškai 
susijaudinus; prejakuliate gali būti, o gali ir nebūti spermos, tačiau per jį plinta ŽIV) ir spermai 
ar ejakuliatui (tirštas baltas skystis su spermatozoidais, kurį išskiria vyro lytiniai organai) 
patekti į lytinio partnerio organizmą (makštį, išangę ar burną). Epidemiologiniai tyrimai, lyginę 
LPI plitimo rodiklius įvairiose populiacijose, parodė, kad tose grupėse, kuriose didėja 
prezervatyvų naudojimas, LPI plitimas sumažėja. 

Jei asmenys, kurie dėl savo lytinės elgsenos rizikuoja užsikrėsti LPI, tinkamai ir nuolat 
naudoja vyriškus latekso prezervatyvus, pavojus užsikrėsti LPI jiems sumažėja. 

 

 Tačiau nė vienas apsisaugojimo būdas nėra veiksmingas visu 100 procentų, 
todėl ir prezervatyvų naudojimas negali garantuoti visiškos apsaugos nuo jokios LPI. 
 

Kontracepcijos veiksmingumas yra svarbus veiksnys, renkantis gimimo kontrolės būdą. Kaip 
ir kitos gimimo kontrolės priemonės, prezervatyvai yra veiksmingesni naudojant juos 
tinkamai:  
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• jei partneriai tinkamai naudoja prezervatyvą, kasmet pastoja vos 2 iš 100 moterų; 

• jei partneriai netinkamai naudoja prezervatyvą, kasmet pastoja 15 iš 100 moterų. 

 

 Yra du pagrindiniai LPI plitimo būdai. 
 

• ŽIV, taip pat gonorėja, chlamidijos ir trichomonozė yra perduodama per 
infekuotos spermos ar makšties skysčių kontaktą su gleivinės membranomis. 

• Genitalijų opinės ligos – genitalijų herpesas, sifilis ir žmogaus papilomos 
virusas pirmiausia perduodamos per kontaktą su infekuota oda ar gleivinės 
membranomis. 

 

Laboratoriniai tyrimai parodė, kad latekso prezervatyvas, iš esmės, sukuria neįveikiamą 
barjerą LPI patogenų dydžio dalelėms. Nuolat ir taisyklingai naudojamas latekso 
prezervatyvas yra labai veiksminga priemonė išvengti ŽIV perdavimo, jo naudojimas 
sumažina pavojų užsikrėsti kitomis LPI, įskaitant ligas, perduodamas per išskyras ir genitalijų 
opines ligas. Nors prezervatyvų veiksmingumas apsaugant nuo žmogaus papilomos viruso 
(ŽPV) yra nežinomas, prezervatyvų naudojimas siejamas su mažesniu sergamumu gimdos 
kaklelio vėžiu (ŽPV susijusios ligos). 

Dažniausiai naudojami vyrų prezervatyvai. Kadangi prezervatyvas apdengia visą varpą ir 
neleidžia spermai patekti į makštį, išangę ir burną, jis gerokai sumažina pavojų užsikrėsti LPI. 
Iš latekso pagaminti prezervatyvai yra labai gera apsauga nuo ŽIV. Prezervatyvą 
naudojančiam vyrui jis padeda išvengti ir šlapimtakių infekcijų. 

Prezervatyvai gaminami įvairių dydžių ir dažniausiai turi specialų galiuką – „spenelį“, kuriame 
lengvai telpa ejakuliatas. Dauguma prezervatyvų parduodami sutepti specialiu lubrikantu, 
palengvinančiu varpos skverbimąsi, oraliniam seksui paprastai naudojami aromatizuoti 
prezervatyvai. 

Prezervatyvų naudojimas yra labai svarbus moterims. Moters vidaus reprodukcinių organų 
struktūra lemia tai, kad pavojus užsikrėsti LPI joms yra nuo 10 iki 20 kartų didesnis nei 
vyrams. Nėščių moterų, mergaičių ir paauglių gimdos kaklelis yra ypač imlus infekcijoms ir 
per lytinį aktą joms būtina gerai apsisaugoti. 

LPI gali būti perduota iš vieno asmens kitam per oralinį seksą. Rizika perduoti infekciją per 
oralinį seksą yra daug mažesnė, nei vaginalinio ar analinio lytinio akto metu, tačiau siekiant 
sumažinti užsikrėtimo pavojų svarbu naudoti prezervatyvą ir oralinio sekso metu. 

 

 Prezervatyvai gaminami įvairių formų ir spalvų – sausi, sutepti lubrikantu arba 
spermicidiniu tepalu. Prezervatyvai pagal paskirtį: 

• vaginaliniam seksui (prezervatyvai sutepti lubrikantu arba be jo); 

• oraliniam seksui (aromatizuoti prezervatyvai); 

• analiniam seksui (storesni ir ypač atsparūs prezervatyvai (ant prezervatyvų 
pakuotės rašoma, kad jie ypač tvirti (angl. Ultra Strong) arba labai tvirti (angl. Extra 
Strong)). 

 

Prezervatyvai su tekstūra gaminami rifliuoti arba su gumbeliais – jie sustiprina pojūčius lytinių 
santykių metu. Tačiau šie prezervatyvai mažiau patvarūs ir tinkamai neapsaugo nuo 
nėštumo ir LPI. 

 36



Žinynas žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams 

Paprastai vyriški prezervatyvai gaminami iš natūralaus latekso. Jie yra labai elastingi, 
išsitempia iki 800 proc. ir tik tada suplyšta. Prezervatyvo atsparumas tempimui siekia 
daugiau nei 30 MPa. Kiekvienas latekso prezervatyvas išbandomas elektros srove. Daliai 
prezervatyvų iš kiekvienos partijos atliekami vandens pralaidumo ir oro trūkimo bandymai. 
Latekso prezervatyvai vandeniui nepralaidūs. ŽIV molekulės yra apie 370 kartų didesnės nei 
vandens molekulės ir jos negali prasiskverbti per latekso prezervatyvo sienelę. 

Latekso prezervatyvas geriausiai apsaugo nuo užsikrėtimo ŽIV ir kitų LPI lytinių santykiu 
metu, jei prezervatyvai atitinka tam tikrus standartus (ISO), yra laikomasi laikymo sąlygų ir 
galiojimo laikas nėra pasibaigęs. Kaip kontracepcijos metodas, vyriško latekso prezervatyvo 
naudojimas turi daugiausia pranašumų, nes prezervatyvai yra nebrangūs, juos paprasta 
naudoti, jie turi nedaug šalutinių poveikių ir apsaugo nuo LPI. Kai kurie žmonės (vienas, du iš 
šimto) yra alergiški lateksui, todėl jie gali pabandyti naudoti sintetinius prezervatyvus, 
gaminamus iš plastiko (poliuretano). 

Dažniausiai naudojami ne latekso prezervatyvai gaminami iš poliuretano (iš šios medžiagos 
paprastai gaminami moteriški prezervatyvai). Poliuretaną galima laikyti geresne medžiaga 
nei lateksas, nes jis geriau praleidžia šilumą, nėra toks jautrus temperatūrai ir ultravioletinei 
šviesai (jam keliami ne tokie griežti saugojimo reikalavimai, jo ilgesnis tinkamumo laikas), gali 
būti naudojamas su lubrikantais aliejaus pagrindu, yra mažiau alergizuojantis nei lateksas, 
neturi nemalonaus kvapo. Poliuretano prezervatyvus bandant laboratorijoje nustatyta, kad 
kontracepcijos ir ŽIV prevencijos požiūriu jie niekuo nenusileidžia latekso prezervatyvams. 

Prezervatyvai iš organinių medžiagų gerokai mažiau apsaugo nuo LPI. Prekiaujama ir 
prezervatyvais, pagamintais iš vienos iš seniausiai prezervatyvams naudojamos medžiagos 
– ėriuko žarnos (vadinamieji avies odos prezervatyvai). Jie geriau praleidžia kūno šilumą, 
mažiau slopina odos jautrumą nei sintetiniai prezervatyvai ir yra mažiau alergizuojantys nei 
lateksas. Tačiau juos naudojant yra didelė rizika perduoti LPI, įskaitant ŽIV, nes, kaip 
manoma, šios medžiagos poros yra pakankamai didelės ir, nors ji nepraleidžia spermos, pro 
ją prasiskverbia visi infekcijų sukėlėjai. Avies odos prezervatyvai kur kas brangesni nei kitų 
rūšių. 

 

Gaminami ir moterims skirti prezervatyvai. Jie didesni ir platesni nei vyriški, tačiau 
ilgiu nesiskiria. Moteriški prezervatyvai turi lankstų žiedo formos atvirą galą, jie dedami į 
makšties vidų. Juose taip pat yra vidinis žiedas, kuris palengvina prezervatyvo įsidėjimą ir 
neleidžia jam išslysti iš makšties per lytinį aktą. Moteriški prezervatyvai dažniausiai gaminami 
iš poliuretano arba nitrilo polimero. Moteriškas prezervatyvas atrodo kaip plonas, platus ir 
lankstus plastiko maišelis, tačiau jis nėra itin elastingas. 

Moteriški prezervatyvai yra brangesni už vyriškus ir juos sunkiau įsigyti. Nepaisant šių 
trūkumų, moteriški prezervatyvų turi keletą svarbių privalumų: 

• moteriški prezervatyvai suteikia moterims galimybę aktyviai saugotis nuo lytiškai 
plintančių ligų ir nėštumo, ypač jei jos partneris atsisako naudoti vyrišką 
prezervatyvą; 

• moterišką prezervatyvą galima naudoti keletą kartų, tad yra pateisinama palyginti 
aukšta jo kaina; 

• moteriški prezervatyvai mažų mažiausiai yra tokie pat veiksmingi kaip ir vyriški 
saugantis nuo pavojaus užsikrėsti LPI ir nepageidaujamo nėštumo. 

Prekiaujama prezervatyvais su lubrikantu ir be jo. Lubrikantas – tai specifinė medžiaga, 
kuria prezervatyvai sutepami siekiant pagerinti jų jautrumą ir slydimo komfortą. Lubrikantai 
parduodami ir atskirai. Latekso prezervatyvai gali būti naudojami tik su lubrikantais vandens 
pagrindu. Lubrikantai aliejų pagrindu arba medžiagos, kurių sudėtyje yra vazelino arba 
alkoholio, pažeidžia latekso prezervatyvus ir nėra tinkami saugiam seksui. 
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Prezervatyvų, suteptų sperrmicidais (spermatozoidus neutralizuojančios cheminės 
medžiagos) efektyvumas apsaugant nuo LPI ir ŽIV nėra didesnis už prezervatyvus su 
lubrikantu. 

Kai kuriuos latekso prezervatyvus gamintojai sutepa nedideliu kiekiu spermicidinio tepalo 
Nonoxynol-9, kuris, kaip anksčiau manyta, suteikia papildomą apsaugą nuo LPI, įskaitant 
ŽIV. Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad dažnai naudojamas Nonoxynol-9 gali padidinti ŽIV 
perdavimo pavojų. Naudojamas analiniam seksui jis gali sudirginti audinius ir padidinti pavojų 
užsikrėsti ŽIV ir kitomis LPI. Po tokių autoritetingų organizacijų, kaip PSO bei Maisto ir vaistų 
administracijos (JAV), įspėjimų ir rekomendacijų, kai kurie gamintojai nustojo gaminti 
prezervatyvus su Nonoxynol-9. 

 

 

EPrezervatyvai nenaudojami:  

• pasibaigus galiojimo laikui;  

• jeigu pakuotė yra pažeista;  

• jei  yra labai sausi arba labai lipnūs; 

• jei netolygiai pasiskirstęs ar pakitęs pigmentas, kuriuo jie nudažyti;  

• jei panaudojus prezervatyvą pasireiškia alergijos požymiai – patinimas, 
dirginimas ir  niežulys. 

 
 
 
 
 
 

Bet kuris prezervatyvas (išskyrus poliuretano prezervatyvus 
moterims) skirtas tik vienkartiniam naudojimui! 

 
!Kiekvienoje prezervatyvų pakuotėje pateikiamos išsamios instrukcijos, kaip tinkamai naudoti 
prezervatyvą. Prieš naudojant prezervatyvus ją būtina perskaityti ir suprasti.ach  
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7 iliustracija. Prezervatyvo naudojimo instrukcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kaip užsimauti vyrišką prezervatyvą: 
 

• Užsimaukite prezervatyvą prieš varpai prisiliečiant prie moters išorinių lytinių 
organų. Vyrams iš varpos išsiskiria skysčiai prieš ir po sėklos išsiveržimo. 
Išsiskyrusiame skystyje gali būti pakankamai mikroorganizmų perduoti lytiniu 
būdu plintančias infekcijas ar sukelti nėštumą. 

• Prezervatyvus naudokite vieną kartą. Kaskart įvykus erekcijai naudokite naują 
prezervatyvą. Visada turėkite atsargų. 

• Prezervatyvai paprastai parduodami susukti į žiedą, atskiroje hermetiškoje 
aliuminio folijos arba plastiko pakuotėje. Būkite atsargūs – neįplėškite 
prezervatyvo jį išvyniodami. Jei jis suplyšęs, suaižėjęs, nelankstus ar lipnus, 
išmeskite jį ir panaudokite kitą. 

• Įlašinkite kelis lašus lubrikanto į prezervatyvo vidų. 

• Prieš užvyniodamas prezervatyvą atitraukite apyvarpę (jei nesate 
apipjaustytas). 

• Padėkite susuktą prezervatyvą ant sukietėjusios varpos galiuko. 

• Palikite šiek tiek vietos spermai surinkti. 

• Maudami prezervatyvą ant varpos suspauskite vienos rankos pirštais 
prezervatyvo viršūnėlę, kad išeitų oras. 

• Kita ranka užvyniokite prezervatyvą ant varpos.  

• Išvyniokite prezervatyvą iki pat varpos pagrindo. 

• Ranka išlyginkite oro burbuliukus (dėl trinties oro burbuliukų susidarymo 
vietose prezervatyvas galį įplyšti). 

• Sutepkite lubrikantu prezervatyvo išorinę pusę [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 
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3.1.3. Konsultavimas, informavimas ir švietimas 

Planuojat kompleksines ŽIV prevencijos priemones, kuriomis siekiama sumažinti ŽIV 
infekcijos plitimą itin svarbūs tiek kokybės, tiek ir kiekybės klausimai. Pagrindinis uždavinys 
įgyvendinant prevencijos priemones – pritraukti visuomenės dėmesį į ŽIV problemas. 
Informavimo apie ŽIV kampanijos žiniasklaidoje yra tik pirmas žingsnis šia kryptimi. Kitas 
žingsnis – skatinti žmones sužinojo savo ŽIV statusą. Dauguma ŽIV užsikrėtusių žmonių 
nežino, kad yra infekuoti, todėl jie negalvoja apie pavojų perduoti ŽIV savo partneriui. Būtina 
išsklaidyti įsitikinimą, kad ŽIV paliečia tik tam tikras socialines grupes. Prevencinis švietimas 
turi būti orientuojamas į asmeninius „vienas su vienu“ kontaktus. Individualios konsultacijos 
metu būtina aptarti elgseną susijusią su ŽIV užsikrėtimo pavojumi ir patarti kaip sumažinti 
elgsenos rizikingumą arba jos apskritai išvengti. 

Sąlygos būtinos šiam tikslui pasiekti: 

• konsultacijoms skirta vieta (sveikatos priežiūros įstaiga arba mobilioji grupė); 

• kvalifikuoti ir motyvuoti darbuotojai; 

• geras paslaugų prieinamumas visiems. 

 

 Profesionaliai parengtas personalas 

Tinkamiausi rengimui ir darbui socialinių paslaugų teikimo (angl. outreach) ir konsultavimo 
centruose yra visuomenės sveikatos, socialinio darbo specialistai ir psichologai. Socialiniam 
darbui šiuose centruose taip pat reikėtų pritraukti socialinius darbuotojus iš šias paslaugas 
teikiančių įstaigų. Tai leistų padidinti profesionalių darbuotojų, kurie gali informuoti, ginti 
interesus ir mokyti rizikingai besielgiančius asmenis iš didelės rizikos ir socialinės atskirties 
grupių, kurie yra nepasiekiami teikiant įprastas sveikatos priežiūros paslaugas, gretas. Lygia 
greta būtina stiprinti įvairių sektorių bendradarbiavimą, nes klientui tai bus tik įnaudą. 

Visi darbuotojai turėtų išeiti su konsultavimu dėl ŽIV susijusį profesinį mokymą ir reguliariai 
lankyti kursus. Siekiant užkirsti kelią darbuotojų perdegimui, būtina rengti jiems seminarus 
apie perdegimo sindromą, darbuotojų priežiūros ir streso valdymą. Psichologinis 
pasirengimas ir profesinė kvalifikacija motyvuoja darbuotojus atlikti savo misiją. ŽIV tyrimus 
atlieka bei konsultuoja prieš ir po ŽIV tyrimo bendrosios praktikos gydytojai ar pagalbiniai 
sveikatos priežiūros specialistai. Darbuotojams, teikiantiems paslaugas prieš ir po ŽIV tyrimo, 
kai tai būtina, turi būti suteikiama galimybė išnagrinėti specifinius medicinos klausimus. 

 

 Uždaviniai konsultantams: 

• užtikrinti klientams konfidencialumą; gerbti klientų individualybę;  

• skatinti rizikingai besielgiančių užsikrėtimo ŽIV atžvilgiu asmenų grupes atlikti 
savanorišką ŽIV tyrimą. Teikiant konsultacinę pagalbą atsižvelgti į psichologinius 
socialinius veiksnius; 

• pritraukti ir  bendradarbiauti su kitais specialistais iš valstybinių ir nevyriausybinių 
organizacijų, kad klientams būtų suteikta reikiama parama; 

• suteikti emocinę paramą klientams ištikus bėdai; 

• laikytis prevencijos taisyklių, kad būtų išvengta užsikrėtimo ŽIV infekcija atliekant 
ŽIV tyrimą (žr. „Saugos protokolą“). 
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Efektyvus patarėjas privalo turėti šias asmenines savybes ir pagrindinius konsultavimo 
įgūdžius: 

• pasitikėjimą savimi, brandumą ir atkaklumą; 

• gerą profesinį ir psichologinį pasirengimą; 

• gebėjimą pasinaudoti savo gyvenimo ir darbo patirtimi; 

• gebėjimą susidoroti su emociniu krūviu konsultavimo metu; 

• gebėjimą sukurti palankią aplinką konsultacijų metu; 

• gebėjimą suprasti šeiminius santykius.  

 

Taip pat jam būtini: 

• geri komandinio darbo įgūdžiai;  

• sveikas kritiškas požiūris į save remiantis teigiama ir neigiama patirtimi; 

• tolerancija mažumų grupių atstovams, tendencingo požiūrio priežasčių suvokimas; 

• klientų kultūros, tradicijų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo supratimas, kalbėjimasis su 
klientu jam suprantama kalba; 

• skirtingos kultūros ir gyvenimo stiliaus žmonių nesmerkimas; 

• socialinės paramos sistemos ir klientams prieinamų išteklių išmanymas. 

 

 

 

 

 

3.1.4. Savanoriškas konsultavimasis ir tyrimasis 

Savanoriškas konsultavimasis ir tyrimasis (SKT) yra procesas, kurio metu asmeniui 
suteikiama konfidenciali konsultacinė pagalba, leidžianti jam priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl savo ŽIV statuso ir imtis atitinkamų veiksmų – atlikti ŽIV tyrimą arba jo 
atsisakyti [10]. 

SKT siekiama skatinti klientą sužinoti savo ŽIV statusą ir geriau informuoti apie su jo 
gyvenimo stiliumi susijusią rizikingą elgseną. 

Savanoriškumas yra vienas iš SKT pamatinių principų. Jei asmuo nusprendžia atlikti ŽIV 
tyrimą, SKT leidžia užtikrinti klientui konfidencialumą. Atsižvelgiant į tai, kad tikslinė grupė yra 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, konsultavimas teikiamas tik tuo atveju, jei klientas yra 
pajėgus suvokti jam pateikiamą informaciją. Konsultacijos metu informacija pateikiama 
stengiantis motyvuoti, o ne spausti klientą. Tai reiškia, kad tik pats klientas gali pasirinkti, ar 
atliks ŽIV tyrimą, ar atsisakys jį atlikti. Laikantis Jungtinių Tautų Plėtros programos (JTPP), 
rekomendacijų ŽIV tyrimas be išankstinio informacija pagrįsto paciento sutikimo yra 
besąlygiškai traktuojamas kaip žmogaus teisių ir etikos principų pažeidimas. 

testing 
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8 iliustracija. Konsultavimosi ir tyrimosi sudėtinės dalys 
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3.1.5. Konsultavimas 

 
Konsultavimas yra konfidencialus dialogas tarp kliento ir paslaugos teikėjo, kuriuo siekiama 
padėti klientui įveikti stresą ir priimti su ŽIV/AIDS susijusius sprendimus (PSO, 1994). 

ŽIV konsultavimu siekiama išsiaiškinti problemą ir padėti apsispręsti atlikti ŽIV tyrimą bei 
keisti rizikingą elgseną. Kvalifikuotas konsultantas skatina klientą priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, priimti jį pačiam ir imtis asmeninės atsakomybės už savo elgesį. 

Labai svarbu, kad konsultantą ir klientą sietų abipusė pagarba ir pasitikėjimas. Tai suteikia 
gerą pagrindą pradėti konstruktyvų dialogą ir padėti klientui nustatyti prioritetus, suvokti 
poreikius ir planuoti ateitį. Konsultantui tai leidžia išsiaiškinti, kas klientui svarbiausia. Toks 
požiūris rodo konsultanto pagarbą klientui ir suinteresuotumą kliento problemomis bei jį 
kamuojančiais klausimais. Konsultacijos turėtų padėti klientui pačiam apsispręsti dėl ŽIV 
tyrimo, įvertinti kliento gebėjimą įsisąmoninti tyrimo rezultatus, juos paaiškinti. Konsultacijos 
turėtų padėti klientui užsibrėžti ir pasiekti akivaizdžius elgsenos pokyčius ir tokiu būdu 
sumažinti tikimybę užsikrėsti arba perduoti ŽIV ateityje. 
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3.1.6. Konsultavimas prieš tyrimą 

 

Konsultavimas prieš tyrimą parengia klientą sužinoti tiek teigiamą, tiek ir neigiamą ŽIV tyrimo 
rezultatą.  

Keletas konsultavimo prieš tyrimą principų: 

• teikti  informaciją apie ŽIV ir AIDS bei prevencines priemones, kaip išvengti ir 
neplatinti ŽIV infekcijos;  

• išsiaiškinti kliento žinias apie ŽIV/AIDS;   

• įvertinti galimą ŽIV grėsmę klientui (rizikinga elgsena); 

• skatinti klientą imtis atitinkamų  veiksmų sumažinti pavojų užsikrėsti ŽIV infekcija ar 
perduoti ją kitiems (klientas parengia rizikos mažinimo planą); 

• paaiškinti,  kas yra ŽIV tyrimas (metodai, rezultatai) ir skatinti klientą jį atlikti; 

• gauti kliento (informuoto asmens) sutikimą dėl ŽIV tyrimo.  

 

 ŽIV tyrimas 

ŽIV tyrimą gali atlikti konsultantas arba sveikatos priežiūros darbuotojas. ŽIV tyrimas 
atliekamas gavus informuoto asmens sutikimą (savanorišką). Tyrimas yra konfidencialus. 
Paciento prašymu gali būti atliktas ir anoniminis tyrimas. 

ŽIV tyrimo metodai: 

• Greitasis ŽIV tyrimas.  Greitajam tyrimui paprastai imamas kraujas iš kliento 
piršto. Greitojo tyrimo rezultatai paprastai gaunami per 15–20 minučių; 

 greitasis tyrimas nesunkiai atliekamas, yra tinkamas SKT centrams; 

 lyginant su kitais ŽIV tyrimais, greitasis ŽIV tyrimas yra saugus ir patikimas; 

 greitasis tyrimas yra vienkartinio naudojimo, jam atlikti nereikalingos 
laboratorijos sąlygos ir labai kvalifikuotas personalas. Pavyzdžiu, greitąjį 
tyrimą galima atlikti pastate be elektros; 

 atlikus greitąjį tyrimą klientas sužino rezultatą vietoje; 

 teigiamas (reaktyvus) išankstinio greitojo ŽIV tyrimo rezultatas dar nereiškia, 
kad klientas yra infekuotas ŽIV. Šį rezultatą būtina patvirtinti papildomu tyrimu 
imant kraujo mėginį iš kliento venos. 

• Paprastai įprastinis ŽIV antikūnų (ELISA) tyrimas, kai nedidelis kraujo (5–7ml.) 
mėginys imamas iš kliento rankos, siunčiamas toliau tirti į laboratoriją. Atsakymo 
tenka laukti nuo kelių dienų iki savaitės ar daugiau; 

• ŽIV teigiamas arba neaiškus ELISA tyrimo  rezultatas turi būti patvirtintas 
laboratorijoje atliekant antrąjį tyrimą, pavyzdžiui Western blot tyrimą. 

 43



Žinynas žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams 

 

 

 

 

 

3.1.7. Anoniminis tyrimas 

• Kliento vardas ir pavardė neregistruojama. ŽIV tyrimas atliekamas naudojant 
sutartą su klientu unikalų, neidefikuojamą kodą arba vardą. 

• Šiuo kodu ženklinamas kliento kraujo mėginys. Atėjęs sužinoti tyrimo rezultato 
klientas nurodo sutartą kodą. 

• Šis tyrimas tinka jaunimui, socialinės atskirties ir aukštos rizikos užsikrėsti ŽIV 
infekcija grupėms.  

• Pakartoti kodą, atliekant antrą kartą anoniminį tyrimą, negalima. Kodas naudojamas 
tik vieną kartą. 

 

 

 

 

 

3.1.8. Konsultavimas po tyrimo 

 

Jei klientas negali sužinoti rezultato tyrimo atlikimo dieną, tada įvertinus kliento riziką 
užsikrėsti ŽIV infekcija tam tikra informacija apie ŽIV prevenciją suteikiama per konsultavimą 
iki tyrimo. Jei klientas gali sužinoti tyrimo rezultatą tą pačią dieną (pavyzdžiui, jei jam atliktas 
greitasis tyrimas), tada konsultacija prieš tyrimą gali būti derinama su konsultacija po tyrimo 
arba klientas konsultuojamas, kai laukia atsakymo. Iš anksto aptarti kai kuriuos klausimus 
būtina dėl dviejų pagrindinių priežasčių: pranešus, kad tyrimo rezultatas yra neigiamas 
klientą gali apimti euforija ir jis neatidžiai klausysis konsultanto. Pranešus, kad tyrimo 
rezultatas yra teigiamas, klientas gali užsisklęsti savyje. 

Paskatinti klientą parengti rizikos mažinimo planą: 

• aptariama tyrimo rezultato reikšmė; 

• įvertinama kliento emocinė būklė, padedama klientui susidoroti su savo emocijomis; 

• nustatoma, kas gali padėti klientui, kokios tarnybos teikia paramą ŽIV 
infekuotiesiems; 

• aptariama, kaip pranešti apie tyrimo rezultatą savo partneriui, kaip paskatinti 
partnerį atlikti ŽIV tyrimą; 

• padedama klientui sudaryti rizikos mažinimo planą.  
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3.1.9. Tolesnis konsultavimas 

 

 Tolesnio konsultavimo laikotarpiu informacija, suteikta per konsultavimą prieš 
tyrimą, pakartojama papildomai suteikiant psichologinę ir emocinę paramą. 
 

 Konfidencialumas 

Konfidencialumas turi būti užtikrintas bet kuriam apsisprendusiam pasitikrinti dėl ŽIV 
asmeniui. Konfidencialumo užtikrinimas yra vienas iš būtinų vykdyti reikalavimų teikiant SKT 
paslaugas. 

Konfidencialumas reiškia, kad bet kokia informacija, kuria dalijasi klientas ir konsultantas, 
neatskleidžiama tretiems asmenims. Siekiant išlaikyti konfidencialumą įrašai apie klientą 
laikomi tik už kliento duomenų apsaugą atsakingiems darbuotojams prieinamoje vietoje. 

 

 Bendrasis (angl. shared) konfidencialumas 

Paprastai bendrasis konfidencialumas praktikuojamas tais atvejais, kai klientas ketina įtraukti 
į procesą kitą asmenį, pavyzdžiui, pageidauja poros ar šeimos konsultavimo. Bendrasis 
konfidencialumas praktikuojamas sveikatos priežiūros įstaigose tarp pacientų ir sveikatos 
priežiūros darbuotojų, teikiančių pacientui medicinos priežiūros paslaugas. 

Klientui naudinga dalytis informacija apie savo ŽIV statusą su savo partneriu, šeimos nariais, 
geru draugu, bendruomenės nariu ar sveikatos priežiūros darbuotojais. Tai padeda klientui 
įveikti psichologines kliūtis ir izoliaciją, gauti savalaikes psichosocialines ir sveikatos 
priežiūros paslaugas, taip pat mažina stigmatizaciją ir diskriminaciją. 

 

 Partnerių informavimas apie ŽIV statusą 

• Visi SKT klientai – tiek infekuoti ŽIV, tiek ir neinfekuoti – turėtų būti skatinami 
informuoti lytinius partnerius apie savo ŽIV statusą; 

• būtų tikslinga, kad klientas ir jo partneris drauge dalyvautų poros konsultacijoje ir 
pasitikrintų dėl ŽIV. Geriausias būdas informuoti partnerį yra sužinoti apie tyrimų 
rezultatus drauge; 

• konsultantas gali patarti  klientui apsispręsti kam ir kada atskleisti, kad jis yra 
infekuotas ŽIV; 

• konsultantas turėtų padėti klientui įvertinti galimą pavojų susilaukti niekinimo ar 
smurtinių veiksmų po to, kai jis praneš apie savo ŽIV statusą. 

 

 

 45



Žinynas žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams 

 SKT svarba 

SKT yra viena svarbiausių ŽIV/AIDS prevencijos ir gydymo priemonių. Savanoriški ŽIV 
tyrimai gerina ŽIV infekcijos ir AIDS nustatymą, epidemiologinę priežiūrą, taip pat 
konsultavimo ir gydymo paslaugų bei psichologinės ir socialinės pagalbos ŽIV infekuotiems 
asmenims prieinamumą. Žmonių informuotumas apie savo ŽIV statusą daro ŽIV prevenciją, 
gydymą, paramą bei sveikatos priežiūros paslaugas veiksmingesnes. 
 

 Pagrindiniai SKT privalumai klientams ir visuomenei  

• Žinojimas, kad esi infekuotas ŽIV padeda planuoti gyvenimą su ŽIV; 

• leidžia  priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl santuokos, nėštumo ir lytinių 
santykių; 

• gali padėti  poroms, nepaisant tyrimo rezultatų, stiprinti pasitikėjimą ir santykius; 

• mažina stigmą ir šališką požiūrį.  
 

 SKT  privalumai ŽIV neinfekuotiems asmenims 

• Padeda įveikti su ŽIV /AIDS ir savo ŽIV statuso žinojimu susijusias asmenines 
baimes; 

• skatina norą neužsikrėsti ŽIV, elgsenos pokyčius, susijusius su infekcijos 
išvengimu, palaiko juos. 

 

 SKT privalumai ŽIV infekuotiesiems 

• Užtikrina ankstyvą siuntimą dalyvauti gydymo programose (įskaitant antiretrovirusinį 
gydymą) ir gauti socialinės rūpybos paslaugas. Užtikrina būtiną psichologinę 
paramą ir priežiūrą; 

• apsaugo nuo ŽIV perdavimo iš motinos vaikui, užtikrina kvalifikuotą gydymą ir 
sveikatos priežiūrą nėščioms moterims; 

• apsaugo nuo ŽIV  perdavimo lytiniu keliu; 

• konfidencialus pokalbių kliento ir konsultanto pobūdis ir abipusis pasitikėjimas 
sustiprina klientų gebėjimą įveikti stresą ir priimti su ŽIV ir AIDS susijusius 
informacija pagrįstus sprendimus. 

 

 SKT padeda įveikti kliūtis, susijusias su ŽIV tyrimu 

• Asmenines baimes, susijusias su savo ŽIV statuso žinojimu; 

• nerimą dėl konfidencialumo pažeidimo ir susijusius padarinius – niekinimą,  
izoliaciją, smurtą; 

• įtikinėjimus, kad asmuo negali užsikrėsti ŽIV infekcija; 

• informacijos stygių apie paslaugas ŽIV infekuotiesiems; 

• informacijos stygių apie SKT paslaugas ir ribotą SKT centrų skaičių.  
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 Neigiami SKT padariniai 

 

9 iliustracija. Neigiami SKT padariniai 
 

 

 VIDINIAI
 
 Nerimas Stresas Depresija 
 
 

IŠORINIAI 
 
 Niekinimas Diskriminacija Smurtas 
 
 
 

 Kaip įveikti kliūtis 

• Priminti, kad daugumos žmonių ŽIV tyrimo rezultatai būna neigiami; 

• išlaikyti konfidencialumą visada ir visur; 

• aptarti riziką, susijusią  su ŽIV infekcija, ir paaiškinti SKT privalumus; 

• didinti visuomenės  informuotumą apie ŽIV/AIDS ir SKT; 

• visada teigiamai žvelgti į klientus ir konsultavimo procesą. 

 

 Mitai apie SKT 
 

 

 
atliekant tyrimus galima užsikrėsti ŽIV 

Netiesa. Atliekant ŽIV tyrimus naudojami vienkartiniai rinkiniai. Tai panaikina 
galimybę užsikrėsti ŽIV. 

 
 
 

 
ŽIV tyrimo rezultatai nepatikimi 

 
Netiesa. ŽIV testai yra labai jautrūs, o neaiškūs ir teigiami pirmųjų tyrimų rezultatai 
tikrinami atliekant antrąjį tyrimą (patvirtinamąjį tyrimą).  
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Informacija apie teigiamus ŽIV tyrimų rezultatus 

perduodama bendrosios praktikos gydytojui, švietimo 
institucijai arba darbovietei. 

 

 
 Netiesa. Pokalbiai per konsultavimo sesijas išlieka konfidencialūs. Tai reiškia, kad 

viskas, ką klientas ir konsultantas pasako vienas kitam, lieka tik tarp jų.  
Informacija apie išankstinius teigiamus tyrimų rezultatus lieka įslaptinti SKT centre. 
Duomenys apie patvirtintus teigiamus ŽIV tyrimo rezultatus įvedami į ŽIV/AIDS 
atvejų registravimo duomenų bazę (Valstybinį ŽIV/AIDS atvejų registrą) naudojant 
nevardinius kodus. 

 
 
 
 
 

3.2. KITOS PASLAUGOS 
 

Vykdant ŽIV prevencijos programas (ŽPP) būtina sukurti klientui palankią fizinę aplinką, kuri 
sudarytų sąlygas pokalbiui tarp kliento ir paslaugų teikėjo įvykti ir informacijai išklausyti. 
Dialogas vyksta atskiroje tam numatytoje patalpoje, klientui pasiūlomas arbatos puodelis. 

• Į ŽPP paslaugas įeina ir diagnostinis kitų (ne vien ŽIV/AIDS) krauju plintančių ligų 
tyrimas (greitasis testas B ir C hepatitams nustatyti) bei greitasis testas nėštumui 
nustatyti. Pasitikrinti dėl hepatito siūloma kiekvieną dieną arba periodiškai, 
atsižvelgiant į rizikos vertinimo apklausas dėl infekcinių ligų ir su jomis sietinos 
rizikingos elgsenos paplitimo. Kadangi ŠNV nuolat susiduria su didele B hepatito 
infekcijos rizika, būtinas prevencinis skiepijimas nuo B hepatito. Kai kuriose šalyse, 
pavyzdžiui, Suomijoje, skiepijimas yra įtrauktas į ŽPP. Baltijos šalyse skiepijimas 
atliekamas sveikatos priežiūros įstaigose. Didelio tuberkuliozės paplitimo šalyse 
ŽPP paskatina klientus pasitikrinti dėl TB ir dalyvauti gydymo programose (DOTS 
programose). Tuberkuliozės tyrimai, kaip ir gydymas, atliekami sveikatos priežiūros 
įstaigose. 

• ŽPP klientai mokomi, kaip išvengti venų sudirgimo, minkštųjų audinių pūlinių ir 
perdozavimo. 

• Jei kambarių dydis ir vieta tinkami dirbti grupei, ŽPP gali teikti paslaugas kaip 
paramos grupės, informuoti ŠNV jiems rūpimais klausimais: apie infekcines ligas ir 
atitinkamą gydymą, narkologinį gydymą, prieinamą psichologinę paramą ir jų 
pasiūlytomis temomis. Periodiškai galima organizuoti temines stovyklas ar bendras 
šventes. 

• ŽPP teikia individualaus ar grupinio konsultavimo paslaugas ir nuo ŠNV 
priklausomiems asmenims (šeimos nariams, partneriams). 

• ŽPP pataria klientams teisiniais klausimais ir, jei reikia, gina jų interesus. 
• Kai kurios ŽPP, veikiančios kaip dienos centrai, teikia asmeninės higienos 

paslaugas (dušas, skalbykla) ir kaip skatinamąsias priemones įrengia fitneso salę, 
prieigą prie interneto.  

• ŽPP bendradarbiauja su užimtumo agentūromis siekdamos per užimtumą 
(pasiūlydamos tinkamą darbo vietą) ar profesinį mokymą integruoti klientus į 
visuomenę. 
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3.3. ŽIV PREVENCIJOS PROGRAMOS VALDYMAS IR 
PLĖTRA 

 

Teisingų trumpalaikių ir ilgalaikių uždavinių bei tikslų numatymas, geras darbo planavimas ir 
laiko valdymas, sėkmingas grupės sudarymas pritraukus motyvuotus specialistus, kuriuos 
vienija bendra samprata apie siektiną tikslą, taip pat teisingas atsakomybės paskirstymas 
grupėje yra svarbiausios sėkmingo ŽPP įgyvendinimo sąlygos. 

ŽPP darbo planavimas ir tinkamos grupės sukūrimas yra institucijos, vadovaujančios ŽPP 
veiklai (vyriausybės, savivaldybės, NVO), atsakomybė. Paprastai pirmiausia vadovaujanti 
institucija išrenka ŽPP vadovą (koordinatorių), kuriam tenka atsakomybė už veiksmingos 
naujai sukurtos ŽPP grupės formavimą. Naujojo vadovo profesinė patirtis, žinios, 
vadovavimo ir valdymo įgūdžiai yra labai svarbūs veiksmingam ŽPP darbui artimiausioje 
ateityje. Būti ŽPP vadovu tiktų žmonės su medicininiu, socialinio darbo ar panašiu 
išsilavinimu. Profesinės patirties ŽPP vadovui reikalavimai priklauso nuo valdymo institucijos 
jam pavestų užduočių. 

 

 

3.4. ŽIV PREVENCIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAS. 
DARBUOTOJŲ ATRANKA IR ATRANKOS KRITERIJAI 
 

 

Sprendimai dėl darbuotojų įtraukimo į ŽPP priimami atsižvelgiant į vietos sąlygas, finansines 
galimybes, kandidatų išsilavinimą ir jų darbo su ŠNV patirtį. Net ir geriausi ŽPP 
koordinatoriaus ketinimai bei planai gali likti neįgyvendinti, jei grupėje stinga kolektyvinės 
dvasios ir susitelkimo. Koordinatorius ne visada gali numatyti kiekvieno grupės nario 
elgsenos motyvus – kada jį skatina asmeniniai motyvai, o kada – profesiniai lūkesčiai. Aiškus 
galiojimų nustatymas palengvina kolektyvo formavimo užduotį ir tolesnį ŽPP darbą. Būsimo 
darbo aprašymas turėtų būti išsamus ir sykiu lankstus. Kandidatas į prevencijos paslaugų 
teikėjo vietą aiškiai informuojamas apie užduotis ir pareigas. Koordinatorius turėtų reguliariai 
rengti trumpus darbuotojų susirinkimus, kuriuose analizuojamas darbas ir išryškėja su darbu 
susiję vadovavimo trūkumai, kurie padeda darbuotojams tobulėti ir sudaro galimybę 
išklausyti darbuotojų poreikius. Neformalūs renginiai tiek pačiame darbuotojų kolektyve, tiek 
drauge su klientais turi labai didelę reikšmę telkiant kolektyvą. Potencialūs kandidatai dirbti 
ŽPP renkami atsižvelgiant į tris dalykus [11]: 

Asmeninę motyvaciją. Svarbiausia motyvacija šiame darbe – degimas idėja, gebėjimas 
dirbti sunkiomis psichologinėmis sąlygomis. Asmeninės savybės (gelbėtojas? teisėjas? 
švietėjas?) ir vertybės yra labai svarbios; būtinas sveikas pasitikėjimas savimi. ŠNV – tai 
žmonės su sunkiais psichiniais, emociniais ir elgsenos sutrikimais. 

Nuolatinė sąveika su tokiais klientais gali iškelti į paviršių paties socialinio darbuotojo vidinius 
konfliktus, kurie gali sukelti agresijos protrūkius, beviltiškumo jausmą bei depresiją ir kliento 
atstūmimo reakciją. Profesionalus paslaugų teikėjas turi sukurti klientui „saugią užuovėją“, 
kurioje jis bus išgirstas, priimtas ir gerbiamas toks, koks yra, neprimetant jam naujo, 
„teisingo“ gyvensenos ir elgsenos modelio. Socialinis darbuotojas yra sveika, emociškai 
subalansuota ir atjaučianti asmenybė. Blaivybė ir sveika gyvensena yra paslaugų teikėjo 
vertybės. 
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Teorines žinias, profesinę ir praktinę patirtį. Socialinis darbuotojas privalo: 

• žinoti apie priklausomybės ligas ir su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias 
infekcijas (ŽIV, hepatitą, LPI ir tuberkuliozę); 

• gebėti bendrauti ir išklausyti bei suteikti psichologinę paramą; 

• žinoti apie priklausomus nuo kliento asmenis; 

• suprasti ir pripažinti su narkotikais susijusių žalos mažinimo programų, kurios lemia 
ŽPP įgyvendinimą, filosofiją bei principus. 

Praktinė patirtis reiškia, kad socialinis darbuotojas yra pasirengęs nenumatytoms situacijoms 
ir geba valdyti impulsyvų ar agresyvų kliento elgesį. Socialinis darbuotojas išlieka neutralus, 
nepasiduoda kliento manipuliuojamas ar provokuojamas. Labai svarbu jausti klientą. 

 
Gebėjimą organizuoti savo darbo vietą ir dirbti kolektyve: 

• svarbu planuoti ir skirti tam tikrą laiką kiekvienam klientui; 

• susidaryti bendravimo su pagalbą teikiančiomis institucijomis planą (kontaktinė 
informacija ir galimos paslaugos turi būti po ranka); 

• skirti laiko savišvietai ir psichologinei reabilitacijai, dalyvauti darbo priežiūros 
užsiėmimuose siekiant išvengti perdegimo sindromo. 

 

Kiekvienas, dirbantis ŽPP, laikosi bendrųjų įsipareigojimų: 

• saugoti konfidencialumą ir imtis reikiamų priemonių, kad būtų apsaugoti klientų 
duomenys (asmens tapatybės duomenys); 

• įvykdyti visas užduotis ir pareigas, numatytas darbo sutartyje; 

• laikytis numatytų asmeninės saugos priemonių; 

• nuolat tobulinti žinias;  

• dalyvauti darbo priežiūros užsiėmimuose siekiant išvengti perdegimo sindromo. 
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3.5. PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS IR 
TOBULINIMAS 

 
 

Visi darbuotojai ir ŽIV prevencijos paslaugų teikėjai, lygių grupių atstovai ir savanoriai turi 
išeiti atitinkamo lygio mokymų kursą, kad galėtų dirbti programoje. 

 

 

 Nė vienas asmuo, darbuotojas, internas ar savanoris neteikia paslaugų, kol 
nėra tinkamai apmokytas saugiai ir deramai jas teikti. 
 
Profesinis rengimas yra labai svarbus norint išlaikyti darbuotojus ir užtikrinti tinkamą 
vadovavimą programų rengimui, arba norint surasti pamainą senesniems darbuotojams, 
šiems nutarus išeiti. 

Labai svarbu, kad darbuotojai gautų visapusišką parengimą. Patartina, kad darbuotojai ir 
specialistai dalyvautų rengiant mokymų programą. Jei įmanoma, galima rengti profesinio 
mokymo modulius pasikviečiant išorės konsultantus. Prieš rengiant mokymų programą ir 
kiekvieną mokymo kursą patartina įvertinti darbuotojų mokymo poreikius. Norint įvertinti 
mokymo poveikį, būtina teisingai įvertinti mokymo turinį, taip pat mokymo kokybę bei 
vientisumą ir per jį įgytus įgūdžius.  

Mokymo trukmė ir turinys priklauso nuo vietos poreikių ir galimybių, taip pat nuo ŽIV 
prevencijos paslaugų teikėjų poreikių. Mokymai gali būti trumpi – trukti kelias valandas ar 
dieną, arba ilgesni – trukti kelias dienas, savaites ar dar ilgiau. Vykdant trumpesnes 
programas įgūdžiai ugdomi greičiau. Ilgesnį laiką vykdomos programos padeda grupę 
sutelkti ir išugdyti jose dalyvaujančių specialistų įprotį nuolat mokytis. 

ŽIV prevencijos programų darbuotojų mokymas turėtų apimti šias temas (bet ne tik jas): 
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10 iliustracija. ŽIV prevencijos programų mokymo temų pavyzdžiai  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Savanorių mokymas turi būti ypatingai gerai parengtas daugiausia dėmesio skiriant geros 
darbo kokybės užtikrinimui, ypač jei darbas susijęs su aktyviais ar buvusiais švirkščiamųjų 
narkotikų vartotojais. Mokymai turi užtikrinti, kad savanoriai suprastų, ko iš jų norima ir kad 
jaustų savo vertę ir svarbą programai. 

Labai svarbi intervencijų lygių grupėse mokymo dalis yra praktinis darbas su patyrusiu 
socialinį darbą gatvėje dirbančiu darbuotoju, stebint kaip darbas vyksta iš tikrųjų. Jei 
paramos programos dar nepradėtos vykdyti, tokios patirties galima įgyti ir gretimai 
vykdomoje paramos programoje. 

Reguliari darbuotojų priežiūra ir mokymo kursai vykdomi siekiant pastebėti ir išvengti 
perdegimo sindromo. Siūloma rengti privalomuosius kursus, kad programoje dirbtų tik gerai 
parengti darbuotojai [12]. mokymo programų pavyzdžių žr. 
http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/trainingguideweb.pdf 

 

 

3.6. PROFESIONALIŲ DARBUOTOJŲ PERDEGIMO 
SINDROMAS –ĮVEIKIMAS IR PREVENCIJOS 

PRIEMONĖS 
 

Analitinės psichologijos pradininkas austrų psichoterapeutas Karlas Gustavas Jungas teigė, 
kad pagalbą teikiantys specialistai – gydytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir kt. – 
dirba su šešėline visuomenės dalimi, todėl jiems visada yra pavojus „užsikrėsti sielą“ 
prieblandoje, t. y. šešėlyje, egzistuojančiomis problemomis. Chirurgas prieš operaciją ir po 
jos turi nusiplauti rankas, kad neužkrėstų paciento ir neužsikrėstų pats – taip ir su priežiūra 
susijusių profesijų atstovai turi apvalyti savo sielas, emocijas ir atgauti gerą psichologinę 
savijautą, jei jie nori padėti savo klientams tiek emociškai, tiek psichologiškai. 

Galima sakyti, kad K. G. Jungas pirmasis prabilo apie reiškinį, kuris šiandien vadinamas 
emocinio ar profesinio perdegimo sindromu. 

Perdegimo sindromo sąvoka mažiau ar daugiau žinoma visiems profesionalams. Dabar 
daug kalbama apie psichologinius ir socialinius perdegimo požymius, apie tai, kaip 
„neperdegti“, apie laiku pastebėtus perdegimo simptomus ir kt. Tokia diskusija labai 
naudinga, tačiau perdegimo reiškinį gaubia daugybė mitų ir stereotipų. Pasak vieno mito, 
galima visiškai išvengti perdegimo sindromo ir streso pasekmių (reikia tik turėti pakankamai 
žinių, kaip to pasiekti), bet, žinoma, egzistuoja ir visiškai priešingas mitas, pasak kurio, 
perdegimo sindromas yra siaubingas ir neišvengiamas. Tiesa, kaip tai dažniausia esti, yra 
kažkur per vidurį. 

TARNYBINĖS 
PAREIGOS 

 

RIZIKINGA ELGSENA IR ŽIV (BEI KITŲ 
KRAUJU PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ) 

PERDAVIMAS 

SAUGESNIS 
SEKSAS 

 

TARPASMENINIO 
BENDRAVIMO 

KLIŪTYS 
 

PROGRAMOS 
TIKSLAS 

 

PIRMOJI 
PAGALBA 

 

TIKSLINĖ 
POPULIACIJA 

 

ŠVIRKŠČIAMŲJŲ 
NARKOTIKŲ VARTOJIMO 

BŪDAI 
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Norėdami išsiaiškinti, ką reiškia perdegimo sindromas, apžvelgsime kelias teorines idėjas. 
Pirmieji darbai apie perdegimo sindromą medicinos literatūroje pasirodė Amerikoje praėjusio 
šimtmečio aštuntojo dešimtmečio viduryje. 1974 metais JAV psichiatras Herbertas J. 
Freudenbergeris pirmasis apibūdino perdegimo sindromą, kurį pastebėjo praktikoje tarp savo 
kolegų (motyvacijos stoka, atsakomybės jausmo susilpnėjimas, abejingumas darbui ir kt.). 

Norėdamas padėti žmonėms įveikti perdegimo sindromo pasekmes H. Freudenbergeris visą 
likusį gyvenimą paskyrė perdegimo sindromui tirti, šiai problemai viešinti ir gydymo 
metodams kurti. Jis laikėsi nuomonės, kad perdegimas darbe yra žmonių, dirbančių 
socialiniame sektoriuje, energijos išsekimas. Darbuotojas pradeda „perdegti“, kai jį užgula 
kitų žmonių problemos ir jis nebesugeba veiksmingai dirbti [13]. 

1982 metais Christina Maslach drauge su savo kolege Susan E. Jackson sukūrė mokslinį 
metodą profesiniam perdegimui tirti. Jų darbo rezultatas yra perdegimo matavimo priemonė 
– Maslach perdegimo klausimynas (MBI) [14]. Pasak C. Maslach, perdegimas yra „žmogaus 
ir darbo nesuderinamumo rezultatas“. Kuo labiau didėja nesuderinamumas tarp darbuotojo ir 
jo darbo, tuo labiau didėja ir „perdegimas“. Ji nurodo šešis darbo aspektus / sritis ir jų 
neatitikimus [15]: 

 
 
11 iliustracija. Šeši svarbiausi neatitikimo aspektai 
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Dažnai perdegimo sindromas siejamas su pernelyg dideliu ir nuolatiniu stresu darbovietėje, 
tačiau to negalima teigti vienareikšmiškai, nes perdegimas ir stresas nėra vienas ir tas pat. 
Psichologijos daktaras Archas Hartas nurodo tokius skirtumus tarp streso ir perdegimo [16]: 
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12 iliustracija. Skirtumai tarp streso ir perdegimo 
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Iš palyginimų lentelės matyti, kad, nors perdegimo ir streso simptomai gali būti susiję, tarp jų 
yra nemaža skirtumų. Jei darbovietėje neturite pakankamai paramos, o problemų, nerimo, 
sudėtingų situacijų ir su klientais susijusių sunkumų daugėja, jų susikaupia tiek, kad 
nebegalite įveikti. Jei turite daugiau klientų negu turėtų būti ir pernelyg didelį darbo krūvį, 
galima darbe pasikalbėti apie stresą. Žinoma, streso šaltiniai gali būti ne tik klientai, bet ir kiti 
veiksniai darbovietėje – organizaciniai ir struktūriniai institucijos ypatumai, konfliktai su 
kolegomis, daugybė netikėtų ir atsakingų pareigų, neatidėliotini darbai ir kt. 

Socialinio darbo daktaras Stephenas Finemanas savo knygoje „Social Work Stress and 
Intervention“ siūlo paprastą ir aiškią schemą, kuri atspindi socialinių darbuotojų streso 
šaltinius [17]. 

 
 
13 iliustracija. Socialinių darbuotojų streso šaltiniai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemoje pavaizduoti skirtingi streso šaltiniai ir paramos sistemos. Jei tiek darbovietėje, tiek 
už jo ribų egzistuoja daug stresą sukeliančių veiksnių, o paramos sistema organizacijoje ir už 
jos ribų – draugai, šeima ir kt. – yra menka, darbuotojui iškyla rizika nesusidoroti su 
nuolatiniu stresu. Patirtis rodo, kad tokioje situacijoje darbuotojai dažniau suserga. Visi šie 
aspektai yra susiję ir daro poveikį darbuotojo gebėjimui (negebėjimui) įveikti streso situacijas. 

Finemanas ypač pabrėžia, kad socialiniams darbuotojams būtina turėti ryšius su paramos 
sistemomis. Kai socialiniai darbuotojai padeda vienas kitam, kartais kyla situacijų, kai jų 
paramos sistema suyra ar neveikia, o kartais tam skiriama nepakankamai dėmesio. 

Ką galite pasakyti apie savo paramos sistemą? 

Pats savaime stresas nėra jokia katastrofa, mažomis dozėmis jis gera paskata tobulėti, 
išjudina iš sąstingio ir sudaro prielaidas keistis, mokytis iš naujos situacijos ir t. t. Daugybės 
streso formų (organizacijos ar klientų, su kuriais dirbama, krizės, netikėtai ant pečių užkritęs 
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ar neatidėliotinas darbas) tiesiog neįmanoma išvengti ir žmonėms, dirbantiems socialiniame 
sektoriuje, gyvenimas visiškai be streso neįsivaizduojamas. Socialiniai darbuotojai jokiu būdu 
negali ignoruoti toliau nurodytų streso požymių [18]: 

 
14 iliustracija. Streso požymiai ir simptomai 
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Reikia turėti omenyje, kad kai kuriems žmonėms šie simptomai pasireiškia tik labai stipraus 
streso sąlygomis. Streso simptomai žmonėms pasireiškia skirtingai. Galvos skausmas, 
migrena, vidurių užkietėjimas ar viduriavimas, nemiga, apetito praradimas, savęs kaip aukos 
suvokimas, dažna nuotaikų kaita ir kt. – visa tai gali būti streso simptomai [19]. 
 

 Taigi stresas gali būti vienas perdegimo sindromą sukeliančių veiksnių, bet gali 
būti ir atvirkščiai. Perdegimas taip pat sukelia stresą. 
 
Perdegimo sindromas visada susijęs su darbo aplinka. Kitaip nei stresas, kuris pasižymi 
specifine dinamika ir kuriam atsirasti būtini dirgikliai ar veiksniai, skatinantys stresą, 
perdegimas gali kilti staiga ir nepastebimai. Kartais neįmanoma pastebėti, kai jis prasideda, ir 
jis nustatomas per vėlai. 

Praktika rodo, kad neretai nemaža perdegimo simptomų pasireiškia naujiems darbuotojams, 
dažnai netgi per pirmąjį darbo pusmetį. Taigi teiginys, kad perdegimo grėsmė kyla tik 
„seniems ir ilgai dirbantiems“ darbuotojams yra vienas iš mitų – tai netiesa. Yra greičiau 
priešingai. Visų pirma, nauji darbuotojai susiduria su kur kas daugiau stresą sukeliančių 
veiksnių, turi kur kas mažiau patirties, o dažnai ir nepakankamai suvokia savo sugebėjimus, 
įgūdžius, stipriąsias puses ir trūkumus. 

„Perdegimas nėra ūmus susirgimas,“ – teigia Hawkinsas ir Shohet, – „tai procesas“. Šie 
darbo priežiūros specialistai perdegimo priežastis visų pirma sieja su naujų darbuotojų 
lūkesčiais, tikėjimu savo specialybės visagalybe [19]. Daugybė socialinių darbuotojų ir su 
priežiūra susijusių profesijų atstovų, kurie skaitys šią knygą, atsimins studijų metais, ko gero, 
turėtus perdėtus lūkesčius, jausmą, kad jie – gelbėtojai ir pagalbininkai. Nauji specialistai 
ateina su pokyčių visuomenėje ir pagalbos teikimo žmonėms idealais. Tačiau praktika dažnai 
parodo visiškai kitokią realybę: klientas nenori jokios pagalbos, nenori keistis, visuomenė 
nesupranta pagalbininkų ir neretai sudaro kliūtis naujoms socialinėms programoms 
įgyvendinti. Naujas specialistas patiria gilų nusivylimą, jo idealai subyra. Tai puiki dirva 
perdegimo sindromui – beviltiškumo jausmas, jausmas, kad niekuo negali padėti, nenoras 
dirbti šioje srityje, antipatija klientams ir pan. 

Žinoma, perdegimas būdingas ne tik naujiems specialistams. Socialiniams darbuotojams, 
dirbantiems šioje srityje daugiau nei 2–3 metus, perdegimo sindromas paprastai kyla dėl 
nuolatinio ar reguliaraus emocinio krūvio, susijusio su ilgalaikiu bendravimu su žmonėmis 
[19]. Didelis emocinis krūvis nuo socialinio sektoriaus neatsiejamas. Perdegimas taip pat gali 
būti susijęs su žlugdančiomis mintimis, kad jokie pokyčiai nevyksta. Ilgą laiką dirbantys 
darbuotojai gerai pažįsta savo organizacijos aplinką bei kultūrą ir klientus, jiems aiški galimų 
pokyčių dinamika. Kad ir kur dirbtų socialinis darbuotojas (ligoninėje, reabilitacijos centre, 
socialinių paslaugų įstaigoje, švirkštų keitimo punkte), dirbdamas su priklausomais nuo 
narkotikų klientais, jis susiduria su tuo, kad visada yra tam tikras „teigiamų“ ir „beviltiškų“ 
atvejų procentas. Kartais darbo poveikis ir nesugebėjimas nieko pakeisti, taip pat darbuotojo 
viltys ką nors pakeisti gali sukelti perdegimo sindromą. 

 

 Perdegimo sindromas paprastai yra susijęs su profesijos prasmės 
nebematymu. Tiek nauji, tiek patyrę darbuotojai gali patirti perdegimą. Perdegimas 
dažniausia susijęs su psichiniais ir emociniais procesais 
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15 iliustracija. Perdegimo sindromą skatinantys veiksniai [20] 
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Be abejonės, kiekvienas iš savo patirties gali papildyti šį sąrašą veiksniais, skatinančiais 
perdegimo sindromą. Patirtis rodo, kad svarbiausias veiksnys, lemiantis „būti ar nebūti 
perdegusiam“ yra darbuotojo asmenybė. Taigi perdegimo prevencijos priemonės taip pat 
visų pirma turi būti susijusios su darbuotojo asmenybės stiprinimu, tobulinimu ir mokymu. 
Žinoma, žmogus neperdega staiga, per dieną. Perdegimo sindromas formuojasi laipsniškai 
nuolat kaupiantis simptomams. Dažniausiai išskiriamos 4 perdegimo stadijos: 
 
16 iliustracija. 4 perdegimo stadijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perdegimo sindromo prevencijos priemonės 
 
Veiksmingiausias būdas kovoti su perdegimo sindromu, žinoma, yra prevencijos priemonių 
taikymas. Kartais atrodo, kad jei socialiniai darbuotojai patys paklausytų patarimo, kurį jie 
duoda savo klientams, jie būtų sveikiausi ir didžiausią vidinę darną pasiekę žmonės 
pasaulyje. Tačiau patirtis rodo, kad „batsiuvys pats vaikšto basas“, kaip sako sena latvių 
patarlė. 
Dažnai nutinka taip, kad į socialinį darbuotoją atkreipiamas dėmesys, kai jis jau serga 
chroniška liga, yra visiškai emociškai išsekęs, kai jau akivaizdūs jo asmenybės pokyčiai. 
Profesionalai, dirbantys su traumas išgyvenusiais žmonėmis, patys kenčia ir išgyvena savo 
klientų traumas. 

 
 

Žmogus pradeda jausti nedidelį emocinį išsekimą (iš pradžių tai 
būna nuovargis ryte, kai reikia eiti į darbą; kartais emocinį 
išsekimą lydi fizinis silpnumas – prastas miegas, galvos 
skausmas, padidėja tikimybė susirgti). 

 

1 stadija 

Nepasitenkinimas savimi bei kitais ir pyktis tiek ant savęs, 
tiek ant kitų. Galimi dažni susirgimai. Šalinimasis žmonių. 
Galimas depersonalizacijos (dehumanizacijos) pasireiškimas, 
o tai reiškia formali, snobiška laikysena kitų žmonių atžvilgiu 
[21]. 

 

4 stadija 

Žmogus stengiasi dėti kiek įmanoma mažiau pastangų darbe 
ir užsidaro savo kiaute. Jis vengia dirbti, kaltę ir atsakomybę 
verčia kitiems, tampa neproduktyvus ir neišjudinamas. 

 

3 stadija 

Negatyvus, ciniškas ir netgi autoritariškas kitų darbuotojų 
atžvilgiu. Dažnėja konfliktų darbe. 

 

2 stadija 

Pirmiausia: norėdami padėti sau socialiniai darbuotojai turi pradėti galvoti 
apie save 
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17 iliustracija. „Padėk sau“ taisyklės ir praktinės užduotys socialiniam darbuotojui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apmąstykite savo paramos sistemą 
 

Paimkite A3 formato lapą. 
• Lapo centre nupieškite save – tai gali būti simbolis, spalva, portretas, kt. 
• aplink nupieškite žmones, daiktus, užsiemimus, hobius – viską, kas jums padeda ir 

paremia. Tai gali būti kelias į namus, fotografavimas, susirinkimai, koncertai, 
mezgimas, kt. 

• Charakterizuokite juos, jų pobūdį. Ryšiai su šiais paramos elementais gali būti 
trumpalaikiai, ilgalaikiai, stabilūs, nuolatiniai, nenuolatiniai, silpni, kt. 

 

Vienu žodžiu įvardinkite savo dabartinę paramos sistemą 
 

• Ją išanalizuokite ir įvertinkite. Pagalvokite, kas trukdo iki galo pasinaudoti paramos 
sistema, ko jai trūksta, ką norėtumėte pridurti. Padarykite tai! Kliūtys gali būti 
išorinės, realios, bet taip pat ir vidinės, glūdinčios mūsų viduje. Aptarkite piešinį su 
artimu kolega ar darbo priežiūros vadovu. Pokalbio metu būtų naudinga atsakyti į 
kelis klausimus: 

• Ar būtent tokios sistemos jums reikia? 
• Ar šiuo metu ji pakankama? Ko jai stinga? Ką pakeitėte savo piešinyje? Su kokiais 

trukdžiais susidūrėte savo paramos sistemoje? 
• Kurie paramos sistemos elementai (-as) yra būtiniausi ir svarbiausi? 
• Kuriuos trukdžius galėtumėte pakeisti lengviausiai ir nedelsdami? 
• Pabaikite piešinį taip, kaip norėtumėte jį matyti 

• Apsilankykite pas gydytoją bent kartą per metus, net jei tai nėra 
privaloma jūsų darbe 

• Atkreipkite dėmesį į bet kokius naujus skausmus ar pokyčius 
organizme 

• Rūpinkitės savo emociniu pasauliu ir kūnu 
• Pastebėję bet kokius fizinius ar emocinius negalavimus, tuojau 

pat susimastykite, t. y. išsiaiškinkite priežastį ir imkitės veiksmų 
problemai išspręsti! 

Padėkite sau 
 padėsite
kitiems 

ir  

• Patartina periodiškai išeiti gydymo kursą ne tik fizinei, bet ir 
psichinei sveikatai pagerinti. 

• Jei per studijų metus jūs taip ir nesupratote, kodėl savo profesija 
pasirinkote pagalbą kitiems, vis dėlto dar verta apie tai kalbėti! 

• Socialiniai darbuotojai turėtų lankyti privalomą bent jau trumpą 
(iki 20 kartų) psichoterapijos kursą, ypač, jei darbuotojai linkę 
aukotis, gelbėti, nemokai pasakyti „Ne!“ ir yra darboholikai. 

• Galimas daiktas, mintis apie apsilankymą pas psichoterapeutą 
jus baugina, tačiau perdegimo pasekmės kur kas labiau 
bauginančios. 

Išmokite 
suprasti savo 
kūną ir sielą. 
Įsiklausykite į 

save ir 
padėkite sau! 
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 Perdegimo sindromo prevencijos priemonės apima asmeninį tobulėjimą ir savo 
asmenybės pažinimą, stabilią ir lanksčią paramos sistemą, taip pat nuolatinę 
priežiūrą! 
 
 

 Priežiūra kaip vienas svarbiausių profesinio perdegimo prevencijos priemonių 
elementų 

 

Nuo 2006 metų Latvijos Respublikos Socialinių paslaugų ir socialinės paramos įstatymas 
buvo papildytas, nustatant reikalavimą, kad vietos valdžia privalomai teiktų konsultacinę 
paramą socialinio darbo specialistams, įskaitant socialinius darbuotojus, socialinės 
reabilitacijos darbuotojus, socialinės paramos organizatorius ir socialinės priežiūros 
darbuotojus. Minėtas įstatymo reikalavimas turėtų garantuoti, kad vietos valdžia užtikrins 
socialiniams darbuotojams sveikatos priežiūrą ir padengs dideles jos išlaidas. Latvijoje tai 
būtų didelis laimėjimas, priežiūros plėtojimas didžia dalimi sietinas būtent su šio įstatymo 
pataisomis. 

Žinoma, nevyriausybiniame sektoriuje dirbančių socialinio darbo specialistų priežiūros 
klausimas lieka neišspręstas. 

Posovietinėse valstybėse priežiūra, kaip ir socialinis darbas, vystosi palyginti lėtai ir susiduria 
su daugybe sunkumų. Tačiau, kad ir kaip keistai gali pasirodyti, vienas pagrindinių trukdžių 
priežiūros plėtros srityje yra pačių socialinių darbuotojų požiūris į darbo priežiūros būtinybę. 
Daugelis specialistų iki šiol mano, kad priežiūra yra nereikalingas ir itin sudėtingas 
sprendimas. Nors vietos valdžia pasirengusi skirti lėšų tam tikram darbo priežiūros paslaugų 
skaičiui, daugelis specialistų atsisako šios galimybės. 

Kalbant apie darbo priežiūros atsiradimą ir plėtojimą pasakytina, kad socialinio darbo tėvyne 
laikoma Anglija ir Jungtinės Amerikos Valstijos. 1873 metais užsiimdami labdaringa veikla 
Londono neturtingųjų rajone pastorius Barnettas su savo žmona su savanoriais socialiniais 
darbuotojais kalbėdavosi apie jų darbą norėdami šiuos žmones tinkamai jam parengti, patarti 
ir pateikti vertinimus. Keli samdomi darbuotojai supažindino savanorius iš JAV Labdaros 
organizacijų sąjungos (angl. „Charity Organization Society“ – COS) su savo darbu. Pirmieji 
personalo mokymo kursai organizuoti 1898 metais Niujorko filantropijos mokykloje, o vėliau – 
garsiojoje „Vasaros filantropinės veiklos mokykloje“. Tie samdomi darbuotojai ir buvo 
šiandieninių darbo priežiūros vadovų pirmtakai [22]. 

Pirmasis mokslinis darbas darbo priežiūros tema parašytas Amerikoje 1885 metais, tačiau 
tik maždaug 1950-aisiais darbo priežiūra tapo visų socialinių institucijų Amerikoje darbo 
dalimi [19]. Iš pradžių darbo priežiūros tikslas buvo išmokyti jaunus darbuotojus dirbti su 
klientais (šviečiamoji funkcija). Šiandien tokia kryptis ypatingai ryški JAV ir Didžiosios 
Britanijos labdaros įstaigų darbuotojų darbo priežiūros modelyje. Pavyzdžiui, Škotijoje net ir 
šiandien pirmaisiais praktikos metais socialiniam darbuotojui draudžiama susitikti su klientu 
nepasikonsultavus su darbo priežiūros vadovu. Socialiniai darbuotojai privalo kruopščiai vesti 
užrašus, atspindinčius jų darbo procesą, kuriuos vertina darbo priežiūros vadovai 
(administracinė funkcija). Šiuo aspektu darbo priežiūros vadovas yra socialinio darbo 
ekspertas ir prisiima visišką atsakomybę už prižiūrimojo, t. y. socialinio darbuotojo, darbo 
procesą. Toks darbo priežiūros modelis dažnai vadinamas vidine darbo priežiūra. 
Svarbiausias skirtumas, lyginant šį modelį su kitais, yra tas, kad darbo priežiūros vadovas 
yra visavertis institucijos darbuotojas ir tik tam tikrose situacijose atlieka darbo priežiūros 
vadovo funkcijas [22]. 

Vėliau darbo priežiūra plėtojosi ir ėmėsi naujos funkcijos (paramos teikimo), atsirado nauji 
metodai, pavyzdžiui, grupinė darbo priežiūra. Europoje taikomas kitas darbo priežiūros 
modelis (išorinis modelis). Būdingiausia šiam modeliui yra tai, kad darbo priežiūros vadovas 
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nėra tos įstaigos darbuotojas [22]. Jis yra tarsi atėjęs „iš šalies“. Paprastai su darbo 
priežiūros vadovu sudaroma sutartis dėl konkretaus priežiūros atvejų skaičiaus ir darbo 
valandų. 

Kiekvienas šių metodų turi savų privalumų ir trūkumų. Šiuo metu Latvijoje labiausiai 
plėtojamas išorinės darbo priežiūros modelis. Su darbo priežiūros vadovu sudaroma 
maždaug dviejų metų bendradarbiavimo sutartis, o jai pasibaigus ieškoma naujo darbo 
priežiūros vadovo. Tik trys socialinio darbo įstaigos Latvijoje turi pagal nuolatinę sutartį 
dirbančius vidaus darbo priežiūros vadovus. 

Sąvoka „darbo priežiūra“ neturi vienos apibrėžties. Skirtingų pagalbą teikiančių profesijų 
specialistai apibrėžia ją skirtingai: 
 

 Pavyzdžiui, klinikinėje psichoterapijoje priežiūra apibrėžiama kaip daugiau 
patyrusio specialisto pagalba mažiau patyrusiam specialistui (Bernard ir Goodyear, 
1998) [23]. Pagal šią koncepciją, darbo priežiūros vadovas – tai socialinio darbo 
specialistas ir savo profesijos ekspertas, kuris supažindina naujus specialistus su 
specialybe perteikdamas jiems savo žinias. Pažymėtina tai, kad ši apibrėžtis susijusi 
su individualia priežiūros forma. Britanijos konsultavimo asociacijos konsultavimo ir 
psichoterapijos gerosios praktikos etikos principuose darbo priežiūros sąvoka 
aiškinama kaip bendros darbo priežiūros vadovo ir prižiūrimojo darbuotojo pastangos 
siekiant užtikrinti ir pagerinti prižiūrimojo darbuotojo konsultacinio darbo efektyvumą 
[19]. 
 

2006 m. vasario 17 d. Rygoje buvo įsteigta „Darbo priežiūros vadovų sąjunga“. Svarbiausi 
jos tikslai buvo skatinti darbo priežiūros pagalbą teikiančių profesijų atstovams plėtrą, 
suvienyti Latvijoje darbo priežiūros srityje dirbančius asmenis į vieną profesinę organizaciją ir 
skatinti dalijimąsi profesine patirtimi. Po daugybės diskusijų su socialiniame sektoriuje 
dirbančiais specialistais Darbo priežiūros vadovų sąjunga suformulavo tokią darbo priežiūros 
apibrėžtį: 
 

 Darbo priežiūra – tai konsultacinė parama socialinio darbo specialistui siekiant 
išanalizuoti ir įvertinti jo profesinę veiklą, nustatyti problemas ir spręsti jas didinant 
specialisto profesinę kompetenciją ir gerinant socialinių paslaugų kokybę [24]. 
 

Ši apibrėžtis išryškina darbo priežiūros svarbą arba jos svarbiausią uždavinį – kelti 
specialistų kvalifikaciją sprendžiant klientų socialines problemas ir užtikrinti, kad socialinių 
įstaigų paslaugos būtų aukštos kokybės. Apibrėžtis yra gana išsami ir konkreti, taip pat ji 
apibrėžia darbo priežiūros esmę. Taigi darbo priežiūros uždavinys – plėtoti socialinių 
darbuotojų įgūdžius, žinias ir gebėjimus, teikti jiems profesinę ir emocinę paramą. 
 

 Darbo priežiūra vykdoma ne tiek socialinių darbuotojų kiek klientų labui. 
Svarbiausias darbo priežiūros tikslas – apsaugoti kliento interesus, o tai reiškia teikti 
jam kuo geresnės kokybės paslaugas apsaugant nuo netinkamo socialinio darbuotojo 
elgesio. 
 

Dažnai socialiniai darbuotojai mano, kad darbo priežiūros paslaugų jiems reikia, kai nutinka 
KAŽKAS nepaprasta, rimta ir sudėtinga. Tai ne visai tiesa. Darbo priežiūros uždavinys – 
išvengti tokių situacijų, kad būtų laiku pastebimos, nustatomos ir sprendžiamos problemos, 
taip pat anksti pastebimi darbuotojų perdegimo ženklai ar požymiai. 

Priimti darbo priežiūrą reikia mokytis kaip ir visko gyvenime. Dažnai jau po pirmo darbo 
priežiūros užsiėmimo darbuotojai nusivilia: „Aš nieko negavau! Iš to jokios naudos! Nenoriu 
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daugiau lankyti tų užsiėmimų!“ Vienas svarbiausių įgūdžių, kurį socialiniam darbuotojui būtina 
įgyti ir kuris didina priežiūros veiksmingumą, – savianalizė, gebėjimas narplioti savo jausmus 
ir mintis, gilintis į save. Dažnai darbuotojui reikalingas ne vienas, o keli darbo priežiūros 
užsiėmimai, kad jis atsivertų pats sau ir išmoktų save stebėti. Norint užtikrinti kiek įmanoma 
veiksmingesnį darbo priežiūros procesą būtina įvykdyti kelias sąlygas. 

 
18 iliustracija. Kas žinotina apie darbo priežiūrą 
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Iš tikrųjų darbo priežiūra – tai dviejų ar daugiau specialistų bendradarbiavimas, kurio metu 
prižiūrimam asmeniui sudaroma galimybė apibūdinti ir analizuoti savo darbą [22]. Darbo 
priežiūros uždavinys – padėti specialistui efektyviai dirbti ir neišsekti emociškai, ypač, kai 
dirbama su sunkiais klientais arba organizacijose, kuriose susiduriama su daug stresą 
sukeliančių veiksnių. 

Individualios darbo priežiūros užsiėmimai turėtų vykti maždaug kartą per dvi savaites, bet ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį. Norint pasiekti gerų rezultatų, grupinės darbo priežiūros 
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Sutartis su darbo priežiūros administratoriumi, kurioje aiškiai nustatomi 
bendradarbiavimo užsiėmimų skaičius, užsiėmimo trukmė, užmokestis, 
užsiėmimų vieta, į ką bus sutelkiamas dėmesys 

Priežiūros dėmesio centras gali būti vieno atvejo, kliento–darbuotojo sąveikos, 
paties proceso, kita analizė. Tai, į ką bus sutelkiamas dėmesys, paprastai 
priklauso nuo darbuotojo darbo pobūdžio ir patirties darbo priežiūros 
klausimais. Kuo sėkmingiau pasirenkamas priežiūros objektas, tuo 
nuoseklesnis ir aiškesnis esti visas darbo priežiūros procesas 

Tinkamos darbo priežiūros formos pasirinkimas: individuali ar grupinė darbo 
priežiūra 

Darbuotojo žinios ir ankstesnė patirtis darbo priežiūros srityje 

Aiškus darbo priežiūros temos ar pagrindinio klausimo, į kurį darbuotojas nori 
sutelkti daugiausia dėmesio priežiūros darbo proceso metu, užsakymas 

Subjektyvumas. Kartais darbo priežiūra yra idealizuojama ir su ja siejami 
dideli lūkesčiai, tačiau nereikėtų užmiršti ir jos trūkumų. Visų pirmą, socialinis 
darbuotojas yra savotiškas tarpininkas tarp kliento ir prižiūrimo asmens, taigi 
visada yra labai svarbu, su kokia medžiaga darbuotojas ateina į darbo 
priežiūros procesą. Koks bus darbo priežiūros procesas, daug lemia 
darbuotojo gebėjimas, įgūdžiai ir patirtis pristatyti atvejį 

Kokia yra priežiūros emocinė atmosfera, taip pat saugumo jausmas, kurį 
suteikia susitarimas dėl konfidencialumo išlaikymo 
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užsiėmimus taip pat reikėtų rengti maždaug tokiu pat dažnumu. Pernelyg ilgos pauzės tarp 
darbo priežiūros užsiėmimų sumažina atskiro kursą lankančio darbuotojo ar visos grupės 
emocinį jautrumą, taip pat sumažėja darbo priežiūros veiksmingumas, visų pirma tarp naujų 
ir nepatyrusių darbuotojų. 

Formuojant grupes būtina atsižvelgti į tai, kad optimaliausias grupės dydis yra iki 10 dalyvių. 
Jei, pavyzdžiui, organizacijoje yra 15 darbuotojų, patartina sudaryti dvi grupes, nors, žinoma, 
tai kainuos daugiau. Kai grupėje yra daugiau negu 10 dalyvių, nėra galimybės pasireikšti ir 
aktyviai dalyvauti užsiėmimuose. Grupė gali suskilti į grupeles, o tada dėmesį teks sutelkti ne 
į atvejo analizę, o į tai, kad darbo procesas grupėje vyktų dinamiškai. Žinoma, jei kolektyve 
yra paslėpti ar jau atskleisti konfliktai, atvejo analizė darbo priežiūros užsiėmimo metu gali 
būti neefektyvi. Tokiu atveju patartina pasirinkti kolektyvinę darbo priežiūros formą, sutelkiant 
dėmesį į problemas, kurios svarbios visam kolektyvui, ir į jų sprendimą. 

Galiausiai, galima paminėti socialinių darbuotojų teises ginančio įstatymo punktus, kurie buvo 
parašyti norint papokštauti (jie paskelbti populiariame Latvijos socialinių darbuotojų portale 
www.social.lv). Juose yra nemažai iš tiesų vertingų išvadų siekiant apsisaugoti nuo 
darboholizmo ir profesinio perdegimo sindromo: 

 

19 iliustracija. Socialinio darbuotojo pareigos ir teisės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiekvienas socialinis darbuotojas 
turi 

Socialinis darbuotojas 

 

Pasirūpinkite savimi! 

neprivalo: 
 

• būti absoliučiai tobulas; 
• sekti minia; 
• mylėti žmones, kurie jį skaudina; 
• jaustis kaltu dėl savo troškimų; 
• taikstytis su netoleruotina 

situacija; 
• apversti savo vidinį pasaulį kito 

žmogaus labui; 
• palaikyti santykius, kurie jį 

žemina; 
• daryti daugiau negu leidžia 

laikas; 
• vykdyti neracionalius 

reikalavimus; 
• prisiimti neracionalias pasekmes 

už kito asmens elgesį. 

teisę: 
• kartais „pirmiausia pasirūpinti 

pačiu savimi“; 
• paprašyti pagalbos ir emocinės 

paramos; 
• priešintis neteisingam elgesiui; 
• turėti savo nuomonę ir 

įsitikinimus; 
• klysti, kol nerastas teisingas 

sprendimas; 
• suteikti žmogui galimybę 

pačiam spręsti savo 
problemas; 

• pasakyti „ačiū, ne!“ arba 
„atsiprašau, bet ne!“; 

• pabūti vienas, net kai kiti 
reikalauja jo draugijos; 

• pakeisti savo nuomonę ar savo 
jausmus nepaisant kito asmens 
nuomonės ar jausmų [25], [26]. 
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3.7. DARBO SAUGOS PRIEMONĖS 
 
 
Dirbant su rizikingai besielgiančiais dėl ŽIV asmenimis – psichoaktyviųjų medžiagų 
(alkoholio, teisėtų ir neteisėtų narkotinių medžiagų ir kt.) vartotojais, benamiais ir kitais – 
nuolat susiduriama su rizikos veiksniais, kurie kelia didelį pavojų socialinio darbuotojo 
sveikatai ir saugumui. Kiekvienas žalos mažinimo paslaugas teikiantis asmuo atsižvelgia į 
tai, kad narkotinių medžiagų vartotojų neurologinė sistema nėra stabili, jie greitai susierzina, 
jų elgesys nenuspėjamas, gali būti užsikrėtę ŽIV, B ir C hepatitais bei plaučių tuberkulioze. 
 
 
 

 Nesilaikant tam tikrų darbo saugos priemonių, kyla pavojus: 

• užsikrėsti B ir C hepatitų virusais; 

• užsikrėsti ŽIV; 

• užsikrėsti tuberkulioze; 

• atsidurti konfliktinėje situacijoje su klientu; 

• būti fiziškai sužalotam; 

• būti apiplėštam [11]. 
 
 
Kiekvienoje darbo vietoje, kur teikiamos žemo slenksčio paslaugos ŠNV ir kitiems rizikingos 
elgsenos asmenims, sudaromas saugaus darbo taisyklių sąrašas, kuriame nustatyta, kaip 
socialinis darbuotojas privalo elgtis tam tikrais atvejais. Kiekvienam socialiniam darbuotojui 
privalu būti susipažinusiam su šiomis taisyklėmis ir pirmosios pagalbos priemonėmis galimo 
užsikrėtimo darbe atveju. Šios taisyklės turi būti sudarytos raštu ir iškabintos socialiniam 
darbuotojui matomoje vietoje. 

 

 

 

 

 

 

Socialinis darbuotojas privalo laikytis pirmosios pagalbos reikalavimų, 
elektros eksploatavimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, taip pat kitų 
su darbo sauga susijusių reikalavimų ir taisyklių 
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3.7.1. Saugumo reikalavimai darbo aplinkai 

 

 

20 iliustracija. Saugumo reikalavimai darbo aplinkai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Darbo patalpose įrengiamas geras apšvietimas ir ventiliacija; 

• darbo vietoje privalo dirbti bent du socialiniai darbuotojai (taip pat ir dirbant 
socialinį darbą gatvėje); 

• socialinis darbuotojas aprūpinamas telefonu, stacionariame centre įrengtas ryšys 
su apsaugos darbuotojais, gatvės socialiniai darbuotojai aprūpinami dar ir dujų 
balionėliais; 

• kiekvienas socialinis darbuotojas privalo turėti sertifikatą; 

• socialinis darbuotojas privalo rūpintis savo, savo kolegų bei klientų, su kuriais kiti 
socialiniai darbuotojai elgiasi netinkamai ar aplaidžiai, sveikata ir saugumu; 

• socialinis darbuotojas negali savo iniciatyva imtis veiksmų, kurie neįeina į jo 
pareigas ir kompetenciją ir gali kelti pavojų jo paties, kolegų ar klientų saugumui; 

• aptikęs darbe naudojamų instrumentų bei įrangos pažeidimų ar defektų socialinis 
darbuotojas privalo tučtuojau informuoti apie tai tiesioginį vadovą. 

 

 

Jungtinių Amerikos Valstijų Žmogaus sveikatos ir paslaugų departamento Ligų kontrolės ir 
prevencijos centrai (CDC) parengė sveikatos priežiūros ir visuomenės saugumo 
darbuotojams užsikrėtimo Žmogaus imunodeficito ir B hepatito virusais prevencijos gaires. 
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21 iliustracija. Bendrieji saugos reikalavimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2. Bendrieji saugos reikalavimai 

Pirštinėmis: 

• pasirinkite reikiamo dydžio vienkartinio naudojimo gumines pirštines; 

• pakeiskite pirštines, jei jos pradurtos, suplėšytos ar purvinos; 

• visada turėkite bent vieną atsarginę naujų pirštinių porą; 

• jei iš kliento paimtas kraujas ar jam suteikta pirmoji pagalba, visada 
pasikeiskite pirštines; 

• nusimaudami pirštines paimkite jas už kraštelių ir išverskite, kad 
nepaliestumėte ant pirštinių užtiškusio kraujo. 

Kvėpavimo prietaisais: 

• atlikdami dirbtinį kvėpavimą burna į burną mūvėkite specialią kaukę ar 
kitą apsaugos priemonę, pavyzdžiui, servetėlę ar medžiagos skiautę; 

• naudokite mechaninius kvėpavimo prietaisus (rekomenduojama 
naudoti prietaisus su vienpusio pralaidumo vožtuvu); 

• kai reikia suteikti pirmąją pagalbą socialiniai darbuotojai, dirbantys 
gatvėje, naudojasi portatyviniu kvėpavimo aparatu. 

Pasiskiepykite nuo B hepatito viruso: 

• visi socialiniai darbuotojai, kurie atlieka tyrimus dėl ŽIV ar keičia 
švirkštus, privalo pasiskiepyti nuo B hepatito viruso. 

1. Naudokitės individualios apsaugos priemonėmis 
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2. Laikykitės saugių darbo metodų 

Saugos priemonės: 

• prieš pradedant dirbti uždenkite visus odos pažeidimus ir nubrozdinimus; 
• pasirūpinkite, kad darbo vietoje būtų pirmosios pagalbos priemonės, dezinfekcinės 

priemonės rankoms ir paviršiams, vienkartinio naudojimo guminės pirštinės, uždaras 
nepraduriamas konteineris švirkštams bei adatoms ir kitiems sukruvintiems daiktams 
su įspėjamuoju užrašu apie ten laikomas pavojingas biologines medžiagas; 

• aprūpinkite socialinius darbuotojus (taip pat socialinius darbuotojus gatvėje) vaistais, 
tvarsčiais ir kvėpavimo prietaisais pirmajai pagalbai teikti; 

• organizuokite švirkštų keitimą taip, kad klientas pats išmestų panaudotus švirkštus ar 
adatas į specialią nepraduriamą talpą. 

Švirkštų bei kitų aštrių ar sukruvintų daiktų rinkimas ir likvidavimas 

• plikomis rankomis nelieskite naudotų švirkštų, adatų ir kitų aštrių ar sukruvintų daiktų; 
• dėkite ir laikykite šiuos daiktus tik uždarose talpose; 
• pilnos talpos perduodami tvarkyti pagal medicinos atliekų panaudojimo ir likvidavimo 

taisykles. 

Rankų plovimas: 

• po kontakto su krauju (ar, pvz., po darbo gatvėje) rūpestingai nusiplaukite 
rankas po tekančiu vandeniu ar pasinaudokite kokia nors dezinfekcine priemone 
rankoms. 

Paviršių dezinfekavimas ir kraujo dėmių valymas: 

• kad virusas taptų neaktyvus, valykite paviršius (injekcinį stalą, grindis ir kitus 
paviršius su matomomis kraujo dėmėmis) atitinkamos koncentracijos dezinfekcijos 
medžiagomis; 

• plaukite krauju ar kitais biologiniais skysčiais išteptus paviršius tokiu būdu: 
 uždėkite ant suteptos vietos skysčius sugeriančią medžiagą; 
 dezinfekuokite vietą aplink dėmę su paviršiams skirtu dezinfekuojančiu 

skysčiu; 
 užliekite ant medžiagos dezinfekuojančio skysčio; 
 surinkite naudotas medžiagas ir nuplaukite paviršių. 

• kraujo dėmes valykite su vienkartinio naudojimo servetėlėmis, sumirkytomis 
specialiu dezinfekciniu skysčiu; 

• valydami krauju suteptus paviršius visada mūvėkite pirštines; 
• visas sukruvintas medžiagas sudėkite į sandarią talpą, iš kurios negali ištekėti 

skysčiai; 
• baigę darbą nusiimkite pirštines ir nusiplaukite rankas. 

Drabužių valymas 
• sudėkite drabužius į maišą ar talpą, iš kurių negali ištekėti skysčiai; 
• krauju suteptus drabužius išskalbkite skalbimo mašinoje; 
• jei drabužius skalbiate rankomis, mūvėkite pirštines. 
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 Saugos reikalavimai žmonėms, turėjusiems sąlytį su žmogaus organizmo 
skysčiais 
 

Dirbantiems žalos mažinimo programose socialiniams darbuotojams nuolat iškyla sąlyčio su 
kitų asmenų organizmo skysčiais, įskaitant kraują, pavojus. Sąlytis gali įvykti: 

• įsidūrus adata, su kuria buvo imtas kraujas analizei, kitais sukruvintais daiktais, taip 
pat švirkščiamųjų narkotikų vartotojų naudotomis adatomis; 

• jei teikiant pirmąją pagalbą kliento kraujas patenka ant gleivinės (pvz., akių, nosies, 
burnos) arba ant pažeistos odos (sužeidimų, įdrėskimų, įpjovimų); 

• jei infekuotas asmuo jums įkanda (iškyla rizikos užsikrėsti hepatito virusais 
pavojus). 

 

Rizika užsikrėsti yra didesnė, kai:  

• ant adatos, švirkšto ar kito aštraus daikto yra matomas kraujas; 
• adata tiesiogiai įsiduriama į kraujagyslę; 
• giliai pažeidžiama oda arba gleivinė; 
• įvyksta didelio kūno ploto sąlytis su dideliu kiekiu kraujo; 
• įvyksta sąlytis su AIDS sergančio ir negydomo paciento krauju, nes tokio asmens 

kraujyje ŽIV koncentracija yra kur kas didesnė negu antiretrovirusiniais vaistais 
gydomo asmens. 

 

 

 

 

Svarbiausias patarimas: įvykus sąlyčiui su kitų asmenų krauju ar 
organizmo skysčiais elkitės taip, tarsi jie būtų infekuoti! 

 
22 iliustracija. Būtinos priemonės įvykus sąlyčiui su krauju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Būtinos priemonės įvykus sąlyčiui su kito asmens krauju, organizmo 
skysčiais ar daiktais, kuriuose buvo šių skysčių 
 
Įvykus sąlyčiui būtina nedelsiant imtis pirmosios pagalbos priemonių. 
 

Įsidūrus ar įsipjovus:  
• skatinkite kraujavimą, spaudžiant iš žaizdos kraują; 
• 3–5 minutes plaukite žaizdą po tekančiu vandeniu; 
• nuplaukite žaizdą vandeniu ir muilu; 
• dezinfekuokite žaizdą 70 proc. spirito tirpalu ar kitomis dezinfekcijos priemonėmis; 
• užsidėkite sterilų tvarstį. 

 

Įvykus sąlyčiui su oda arba gleivine:  
• išskalaukite švariu vandeniu. 

 
Įvykus sąlyčiui nedelsdami praneškite apie jį savo tiesioginiam vadovui ir 

parenkite ataskaitą. 
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Ataskaita apie įvykusį sąlytį turi būti rengiama dalyvaujant dviems liudytojams, kurie 
patvirtina įvykusio sąlyčio aplinkybes. Jei įmanoma, užrašomi asmens, su kurio krauju įvyko 
sąlytis, duomenys siekiant skubiai išsiaiškinti, ar asmuo jau įregistruotas Valstybiniame ŽIV / 
AIDS atvejų Registre. 

Per 72 valandas jūs turite atvykti į Latvijos Infekcijų centro AIDS ambulatorinį skyrių, kad būtų 
įvertinta rizika užsikrėsti ŽIV bei kitomis krauju plintančiomis infekcijomis ir, jei reikia, skirti 
prevencinį antivirusinį gydymą (vadinamąją poekspozicinę profilaktiką arba PŽP). Jei 
įmanoma, atsineškite daiktą, su kuriuo susižalojote. Daiktų, su kuriais įvyko sąlytis (švirkštai, 
adatos ir kt.), tyrimas, gali padėti įvertinti užsikrėtimo rizikos laipsnį. Skysčiai, su kuriais įvyko 
sąlytis, ir susižeidęs asmuo bus ištirti dėl ŽIV, B ir C hepatitų virusų bei sifilio Latvijos 
infekcinių ligų centre [27]. 

 
 
 

 Saugos protokolas, saugaus darbo taisyklės tyrimus dėl ŽIV atliekantiems 
socialiniams darbuotojams 
 
 
 
23 iliustracija. Saugos taisyklės atliekant tyrimus dėl ŽIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prieš atlikdamas tyrimą dėl ŽIV socialinis darbuotojas patikrina ir pasiruošia būtinas 
priemones ir užsimauna vienkartinio naudojimo gumines pirštines; 

Reikalavimai  
pradedant tyrimą dėl ŽIV 

 
Socialiniam darbuotojui draudžiama pradėti tyrimą, jeigu: 
• darbo vietoje nėra apšvietimo arba jis yra silpnas; 
• jis nemūvi guminių pirštinių; 
• darbo vieta nesutvarkyta taip, kad būtų galima saugiai atlikti tyrimą dėl ŽIV 

(procedūrų stalas, dezinfekcijos priemonės rankoms ir paviršiams dezinfekuoti, 
sandari ir tinkamai pažymėta talpa aštriems daiktams, vieta nusiplauti rankas 
pagal higienos reikalavimus); 

• socialinis darbuotojas nepasiskiepijęs nuo B hepatito viruso; 
• klientas nusiteikęs agresyviai ar provokuojamai ir dėl to atliekančiam tyrimą 

socialiniam darbuotojui padidėja pavojus užsikrėsti ŽIV ir kitomis krauju 
plintančiomis infekcijomis. 
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Imdamas kraują iš venos ar piršto socialinis darbuotojas padeda kliento 

Reikalavimai  
atliekant tyrimą dėl ŽIV 

ranką ant procedūrų stalo. Kiekvieną kartą imdamas kraują socialinis darbuotojas 
privalo: 
 

• įdėti panaudotas dezinfekcijos servetėles, lancetą, adatą, nėštumo testo 
juostelę, gumines pirštines ir kitas medžiagas, turėjusias sąlytį su biologiniais 
kliento organizmo skysčiais į talpą aštriems daiktams; 

• nusimauti gumines pirštines jas išverčiant; 
• plauti rankas su muilu po tekančiu vandeniu. 
 

Socialiniam darbuotojui draudžiama: 
 

• palikti adatas arba užkrėstas medžiagas vietoje, neskirtoje pavojingoms 
medžiagoms laikyti; 

• vaikščioti po kambarį laikant adatą be antgalio; 
• atlikti tyrimus dėl ŽIV keliems klientams paeiliui nepasikeitus guminių pirštinių ir 

neišvalius bei neišdezinfekavus darbo paviršiaus (procedūrų stalo). 

 
 
 

• Baigęs darbą socialinis darbuotojas dezinfekuojančiu tirpalu suvilgyta servetėle 
nuvalo stalo paviršių, ant kurio buvo imama kraujo ŽIV tyrimui; 

Reikalavimai  
baigiant tyrimą dėl ŽIV 

• stalo paviršių socialinis darbuotojas privalo valyti mūvėdamas gumines pirštines; 
• išvalęs darbo vietą socialinis darbuotojas turi nusiimti pirštines ir nusiplauti rankas 

su muilu po tekančiu vandeniu. 

 
 
 
įvyksta sąlytis su kliento krauju, socialinis darbuotojas imasi anksčiau aprašytų veiksmų 
(žr. „Būtinos priemonės įvykus sąlyčiui su kito asmens krauju, organizmo skysčiais ar 
daiktais, kuriuose buvo šių skysčių“) [11], [27], [28]. 

Jei atliekant tyrimą dėl ŽIV 
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3.8. DUOMENŲ RINKIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO 
SISTEMA ŽIV PREVENCIJOS PROGRAMAI (ŽPP) 

 
Labai svarbu rinkti ir kruopščiai registruoti su ŽIV prevencijos programa (ŽPP) susijusius 
duomenis. Duomenų rinkimas ir analizė sudaro pagrindą, kuriuo remiantis pagal šią 
programą vykdoma klientų veiklos stebėsena ir atliekamas pačios programos įvertinimas. 
Prieš pradedant rinkti duomenis būtina išanalizuoti žmogaus teisių ir asmens duomenų 
apsaugos klausimą. Europos Sąjungos direktyva 95/46/EB nustato griežtą ribą renkant ir 
naudojant asmens duomenis ir reikalauja, kad kiekviena valstybė narė įsteigtų 
nepriklausomą nacionalinę instituciją, atsakingą už šių duomenų apsaugą. Šioje direktyvoje 
reikalaujama laikytis konfidencialumo bei saugaus duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklių. 

Asmens duomenys turi būti tvarkomi patikimai ir teisėtai, renkami konkrečiu, aiškiai apibrėžtu 
ir teisėtu tikslu. Duomenys turi būti tikslūs ir, jei būtina, nuolat atnaujinami. 

 
24 iliustracija. Duomenys ir duomenų bazės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įprastinių įvykių, įskaitant patirties, stebėjimo ir eksperimentų rezultatų 
ar prielaidų aprašymų rinkimas. Juos gali sudaryti skaičiai, žodžiai, 
vaizdai, visų pirma kintamųjų matavimai arba pastabos apie 
kintamuosius [29]. ŽPP registravimo ar ataskaitų teikimo sistemoje turi 
būti įrašai, nurodantys kliento vardą, pavardę arba pravardę, telefono 
numerį, adresą, informaciją apie narkotines medžiagas, jų vartojimo 
trukmę ir kt. 

Duomenys 

yra susistemintas įrašų ar duomenų rinkimas. Kompiuterinė duomenų 
bazė priklauso nuo programos, kuria bus naudojamasi duomenims 
saugoti [29]. Pagal valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus paprastai 
elektroninėje duomenų bazėje laikomi asmens duomenys (pvz., 
asmens tapatybės numeris, vardas ir pavardė). Registruoti duomenų 
bazes, kuriose nėra asmens tapatybės duomenų, pavyzdžiui, 
elektroninių įrašų apie švirkščiamųjų narkotikų vartotojų veiklą ŽPP 
sistemoje, nėra būtina. 

Duomenų bazė 

apibrėžiamas kaip saugojimas informacijos, kurią asmuo ar įstaiga 
atskleidė pasitikėdama ir vildamasi, kad ji nebus atskleista kitiems 
taip, kad tai prieštarautų asmens ar įstaigos pradinių jos atskleidimo 
tikslų supratimui. Tarptautinė Standartizacijos organizacija (ISO) 
apibrėžė konfidencialumą kaip „garantavimą, kad informacija yra 
prieinama tik tiems, kurie turi leidimą su ja susipažinti“ ir yra vie
esminių informacijos saugumo princi

nas 
pų [29]. 

Konfidencialumas 

tai bet kokie duomenys apie asmenį, kurio tapatybė gali būti nustatyta, 
kai asmuo, kuris teikia duomenis ar kurio duomenys yra teikiami, 
nedavė sutikimo paviešinti šią informaciją ir ją teikiant jam buvo 
užtikrintas konfidencialumo išsaugojimas. Konfidencialumą saugo 
įstatymai ir etikos gairės įvairiems specialistams. 

Konfidenciali  
informacija 
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Kiekviena įstaiga, priklausomai nuo jos specifinių poreikių, renka duomenis. Klientų 
registravimo sistemos tikslas ŽIV prevencijoje programoje turėtų būti išsamiai klientams 
paaiškintas [11]. 
 
 
25 iliustracija. Duomenų registravimo ir atskaitomybės sistema 
 
 
 
 
 
 
 

Svarbiausi duomenys registravimo ir atskaitomybės sistemoje yra: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visos išdalintos 
švirkščiamosios 

priemonės 

Nesvarbu, ar asmuo yra 
naujas klientas, ar jau 

anksčiau dalyvavo 
programoje 

Visos panaudotos 
švirkščiamosios 

priemonės surenkamos ir 
saugiai išmetamos 

 
 
Ši registravimo sistema leidžia užfiksuoti, kiek ŠNV pasinaudoja programos paslaugomis 
(naujų klientų skaičių), kiek kartų jomis naudojasi (nauji ir pastovūs klientai), jų amžių bei lytį 
(ir galbūt kitą demografinę informaciją), išdalytų adatų ir švirkštų skaičių (su atskiromis 
kategorijomis kitoms priemonėms, tokių kaip prezervatyvai, lankstinukai, sterilus vanduo, 
filtrai, turniketai), ir surinktų adatų bei švirkštų skaičių siekiant juos saugiai likviduoti [30]. 

Duomenys gali būti gaunami naudojantis įprastine (duomenys renkami kasdien) ir periodine 
(pvz., studijoms, moksliniams tyrimams) duomenų rinkimo sistema. Naudojantis įprastine 
duomenų rinkimo sistema galima sužinoti apie klientų elgseną. Periodinės sistemos 
duomenys atspindi tendencijas. Tyrimo duomenų patikimumas ir pagrįstumas nustatomas 
pagal pasirinko tyrimo metodą ir mokslinių tyrimų aprėptį bei kokybę. 

Duomenys gali būti renkami iš įvairių šaltinių (pvz., kliento įrašų apžvalgų, pokalbių su 
dalyviais, tinklo nariais ir programos darbuotojais) naudojant žurnalus, duomenų rinkimo 
formas ir kitas priemones. Priklausomai nuo paskirties, vieni duomenys renkami pagal 
bendrą formą (kaip visuma), kiti – individualiu lygmeniu. 

Būtina sukurti nuoseklią duomenų rinkimo, apdorojimo, analizės ir atskaitomybės sistemą. 
Duomenys gali būti renkami popieriuje, o vėliau suvedami į duomenų bazę (naudojant 
įvairias programas: MS Excel, MS Access, SPSS, kt.) ar tiesiog į duomenų bazę stacionariu 
ar nešiojamu kompiuteriu [31]. 

 

 Žurnalai ir registravimo formos 

 

Registravimo forma – žurnalais reikėtų naudotis nuo pat programos pradžios. Registravimo 
žurnalus vesti būtina vykdant bet kurią adatų ir švirkštų keitimo programą. 

Dažniausiai registravimo žurnalas – tai personalo darbuotojams išdalinami bloknotai, 
kuriuose jie užrašo darbo metu įvykusius svarbius įvykius. Toliau pateiktas adatų ir švirkštų 
programos darbuotojo įrašo standartinėje registravimo formoje pavyzdys: 
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26 iliustracija. Informacija įrašoma į registravimo formą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registravimo formoje taip pat gali būti įrašomi ir kiti duomenys apie klientą: tautybė, 
išsilavinimas, kada paskutinį kartą atlikti tyrimai dėl ŽIV, paskutinį kartą išeitas gydymo ir / ar 
reabilitacijos kursas (kur ir kada) ir t. t. 
 
 

 Kodavimo sistemos 
 
ŽPP dalyviams ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojams sukurtos įvairios kodavimo sistemos. 
Unikalus identifikacinis kodas (UIK) – tai skaičių ir raidžių derinys, sudarytas naudojant 
informaciją apie kliento lytį, gimimo datą, tėvų ir paties kliento vardų raides. Penkių simbolių 
kodavimo sistema (naudojama ŽSC Latvijoje), kurią paprastai naudoja Atviros visuomenės 
instituto Tarptautinės žalos mažinimo plėtros programos finansuojami paslaugų teikėjai ir 
epidemiologinių tyrimų vykdytojai, remiasi šia informacija: 
 
 
27 iliustracija. Kodavimo sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Unikalus tapatybės nustatymo kodas; 
• naujas ar nuolatinis klientas; 
• rajonas (miestas); 
• paėmė adatų ir švirkštų; 
• atnešė adatų ir švirkštų; 
• keitimas kitų klientų vardu; 
• prezervatyvai; 
• lankstinukai; 
• pagrindinis vartojamas švirkščiamasis narkotikas; 
• kita informacija (konsultavimasis, tyrimai dėl ŽIV ir kt.); 
• tautybė; 
• išsilavinimas. 

INFORMACIJA 
 

• Lytis: 1 – vyras, 2 – moteris 
• Pirmoji motinos vardo raidė 
• Pirmoji kliento vardo raidė 
• Du paskutinieji gimimo datos 

skaitmenys 

PAVYZDYS 
 

• motinos vardas Marija 
• moteris, Ana, 
• gimimo metai – 1978 
• UIK – 2MA78 
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Kai kuriose šalyse naudojami paskutinieji 4–6 gimimo datos skaitmenys (gimimo mėnuo ir 
metai arba gimimo data, mėnuo ir gimimo metai): 2MA0978 (1978 m. rugsėjis) arba 
2MA260978 (1978 m. rugsėjo 26 d.). Aprašytoji kodavimo sistema leidžia sukurti daug 
unikalių klientų kodų ir tokiu būdu gauti daugiau patikimų duomenų, tačiau ją daug sunkiau 
įdiegti ir naudoti, nes dėl nepasitikėjimo aptarnaujančiu personalu klientai bijo nurodyti visą 
gimimo datą. Todėl mes rekomenduojame naudoti trumpiausią UIK versiją. 

Ši sistema leidžia labai greitai užregistruoti kliento amžių, lytį, ir suteikti jam unikalų kodo 
numerį, be to, klientams nereikia prisiminti savo UIK suteikto pradėjus dalyvauti šioje 
programoje. 

 
 

 Kodavimo sistema leidžia stebėti kai kurias didelės rizikos grupes, pavyzdžiui, 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojus ir sekso darbuotojus, nes: 

• ji yra anoniminė (t. y. kode įrašytą informaciją labai sunku susieti su klientu); 

• gatvėje dirbančiam socialiniam darbuotojui (angl. outreach worker) paprasta 
rinkti duomenis, nes jų nėra daug; 

• matematinio modeliavimo metodu patvirtinta, kad pasikartoja mažiau nei 2 
proc. kodų [32]. 

 
Kliento kodas ir duomenys apie kontakto su juo pobūdį įvedami į duomenų bazę. Kliento 
duomenis įvesti labai paprasta, tai užtrunka vos kelias minutes ir nauda tikrai didelė. 

Informaciją sukaupta duomenų bazėje leidžia programą vykdantiems darbuotojams sužinoti 
visų klientų, su kuriais buvo susisiekta, skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. 

 

Kitas klausimas yra labai paprastas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ar pas mus lankotės pirmą kartą?“ 

• Jei klientas atsako TAIP, jis – NAUJOKAS (N); 

• Jei NE – jis PASTOVUS (P). 

N 

R 

Kliento klausiama kokiame rajone jis gyvena: 

• žodžiu teiraujamasi miesto rajono arba 
vietovės pavadinimo; 

• užrašomas rajono pašto kodas. 

Rajonų 
pavadinimai 

Pašto kodas 
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 Žurnale taip pat registruojama, kiek adatų ir švirkštų yra išduota narkotikų 
vartotojui ir kiek jis grąžino. Jei narkotikų vartotojas adatas ir švirkštus paprastai 
naudoja atskirai, žurnale daromas įrašas, kiek ir kokio dydžio adatų ir švirkštų yra 
išduota narkotikų vartotojui, kiek jis atnešė. Žurnale registruojamas ir išdalintų 
prezervatyvų skaičius. 
 

Vieną skiltį galima paskirti įvairiems įrašams – įrašyti konsultacijų skaičių ir temas, ar klientas 
gavo siuntimą į medicinos, gydymo / reabilitacijos įstaigą. 
 

Informacijos rinkimas gatvėje. Labai sunku surašyti visus nuostabius darbus, kuriuos 
socialiniai darbuotojai atlieka gatvėse. Vis dėl to būtina pateikti įrodymų, kad darbas buvo 
atliktas. Gatvėje dirbantys darbuotojai turėtų kasdien surašyti padarytus darbus. Tai turi būti 
atlikta laiku ir tiksliai. 

Žurnalų surinkta informacija apie narkotikus ir gresiančius pavojus, apie tai, kaip keičiasi 
narkotikų pasaulis, gali būti labai naudinga, mėnesio, ketvirčio ir metinėms ataskaitoms. Be 
to, vadovai gali aptarti įrašus apie darbuotojų jausmus ir reakcijas, ir tokiu būdu išaiškinti 
esamas problemas, darbo saugos klausimus ir pavojus, pavyzdžiui, sugrįžimą prie narkotikų 
vartojimo. 
 

 Ataskaitų teikimas 

Reguliari duomenų analizė gali padėti nustatyti privalumus ir trūkumus įgyvendinant 
programą. Nustatant vyrų ir moterų klientų procentą, jų amžių, rajonus, kuriuose jie gyvena, ir 
lyginant juos su atitinkamais būklės įvertinimo rezultatais, galima susidaryti vaizdą apie 
programoje dalyvaujančius švirkščiamųjų narkotikų vartotojus. Yra trys pagrindinės 
ataskaitos formų kategorijos: 

 

28 iliustracija. Ataskaitos formų kategorijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaita apie kontaktus su klientais. Kas mėnesį darbuotojai teikia 
mėnesio ataskaitą, į kurią sudedama informacija apie kiekvieno darbuotojo 
darbo rezultatus – naujų klientų skaičių, pakartotinius kontaktus, antrinį 
adatų ir švirkštų keitimą – klientų, kurių vardu klientai dalyvaujantys  
programoje keičia švirkštus, skaičius, kontaktų skaičius per mėnesį, 
nuolatinių klientų (nuolatiniu laikomas kartą ar daugiau kartų per mėnesį 
ŽPP apsilankęs klientas [33]) apsilankiusių per mėnesį skaičius, kiek išduota 
ir grąžinta švirkštų ir adatų, išdalyta prezervatyvų, konsultuota asmenų ir t. t. 

Ataskaita apie ŽIV tyrimą. Ypatingas dėmesys skirtinas ataskaitoms apie kliento 
ŽIV tyrimą. Labai svarbu užfiksuoti, ar klientas jau įrašytas į ŽPP sąrašą dėl atliktų 
ŽIV tyrimų ar jam tai pirmasis tyrimas? Taip pat būtina įrašyti informaciją apie 
paskutiniojo ŽIV tyrimo rezultatus, analizės priežastis ir švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojo rizikinga elgseną (dalijimąsi adatomis ir švirkštais, narkotikų švirkštimosi 
dažnumą, pagrindinę narkotinę medžiagą ir t. t.) 

Tyrimai 

Ataskaita apie 
inventorizacijos 
kontrolę ir  
klientus / 
kontaktus 

Ataskaita apie konsultacijas. Tai labiau kokybinė, nei kiekybinė ataskaita. 
Konsultacijos tikslas pasiekti, kad ŠNV elgtųsi mažiau rizikingai. Socialiniai ir 
medicinos darbuotojai dirba su klientais, kad paskatintų juos keistis. Šioje 
ataskaitoje išsamiai parodomas konsultantų darbas. 

Konsultacijos 
pagal temas 
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4.1. PIRMA PAŽINTIS SU ŠVIRKŠČIAMŲJŲ 
NARKOTIKŲ VARTOTOJU 

 
Paulas Coelhas yra pasakęs: „Aš esu ne kūnas, kuriame gyvena siela, o siela, kurios dalelė 
yra matoma ir vadinama kūnu“. Ko gero, ši Paulo Coelho citata geriausiai nupasakoja pirmą 
pažintį su žmogumi. Kai sutinkame ką nors pirmą sykį, dar nematome jo sielos, nepažįstame 
jo charakterio, psichologijos, nežinome jo gyvenimo istorijos ir patirties. Tačiau dažnai tik 
išvydę žmogų susidarome apie jį nuomonę. Kodėl? 

Žmonių komunikacija ir sąveika yra gana sudėtingas procesas, todėl trumpai susipažinsime 
su komunikacijos komponentais – socialiniu suvokimu, komunikacija ir sąveika [1]. 

 

29 iliustracija. Komunikacijos struktūra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis suvokimas – tai abipusio suvokimo ir savitarpio supratimo procesas, vykstantis 
bet kokios komunikacijos metu [2]. Socialinis suvokimas, pasireiškiantis komunikacijos metu, 
yra unikalus fenomenas, nes, viena vertus, nuo jo priklauso pradinės nuomonės apie vienas 
kitą susiformavimas, tačiau, kita vertus, pradinė nuomonė apie pašnekovą tik iš dalies 
priklauso nuo pašnekovo elgsenos, stiliaus ir išvaizdos. 

Kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą patirties, nuomonių, stereotipų bagažą. Nepriklausomai 
nuo mūsų valios, visa tai pritaikome pirmą kartą sutiktam asmeniui. Prasidėjus komunikacijai 
pirmosios pažinties su klientu metu mūsų nuomonei apie jį įtaką daro keletas suvokimo 
veiksnių. 

Tai gali būti objektyvūs suvokimo veiksniai, atspindintys, kaip mes suvokiame žmones, 
pasižyminčius tam tikra fizine konstitucija, išvaizda, aprangos stiliumi, kalbėsena ir kalba, taip 
pat subjektyvūs suvokimo veiksniai, susiję su komunikacijos objektu. Noras bendradarbiauti, 
vaidmens ir statuso atitikimas vertybėms, nuomonėms, stereotipams, ankstesnei patirčiai, 
dabartinei emocinei būklei ir kt. rodo, kaip socialinio suvokimo veiksniai sąveikauja 
komunikacijos metu[3]. 
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30 iliustracija. Komunikacijos metu pasireiškiantys socialinio suvokimo veiksniai 
 
 S

uvokim
o veiksniai 

S
uvokim

o veiksniai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikacijos komunikacinis komponentas siauresniąja prasme yra abipusio keitimosi 
informacija tarp komunikacijos dalyvių procesas [1]. Šis keitimasis informacija ar 
komunikacija vyksta verbaliniu būdu, t. y. žodžiu, ir neverbaliniu būdu, t. y. per gestus, 
laikyseną, mimiką, akių kontaktą ir kt. 

 
Sąveikos komponentas arba komunikacija reiškia sąveiką tarp komunikacijos dalyvių ar 
abipusį keitimąsi žiniomis, informacija ir veiksmais [1]. Sąveikos procesas komunikacijos 
metu yra socialinio suvokimo ir komunikacijos, sąlygojančios tam tikrą bendrą komunikacijos 
dalyvių veikimą, rezultatas. 

Yra daug veiksnių, kurie gali padaryti įtakos pirmajai pažinčiai su klientu: kliento ir socialinio 
darbuotojo ankstesnio gyvenimo patirtis, nuotaika konsultacijos dieną. 

  
 SOCIALINIS 

DARBUOTO-
JAS 

KLIENTAS 

Fiziniai (kūno konstitucija, 
figūra, kt.); 
 
asmens išvaizda (drabužiai, 
šukuosena, papuošalai); kalba 
(žodynas, gramatikos 
išmanymas, žargono, slengo 
vartojimas kalbant, dialektas, 
akcentas, kalbos intonacija ir 
greitis); 
 
neverbalinė kalba (mimika, 
gestikuliacija, laikysena, 
atstumas tarp komunikacijos 
dalyvių). 

Objektyvūs suvokimo 
veiksniai 

Subjektyvūs suvokimo 
veiksniai 

Komunikacijos objektas 
(priverstinai gydomas klientas, 
savo noru besigydantis 
klientas), motyvacija ir noras 
bendradarbiauti, vaidmenų ir 
statuso atitikimas vertybėms, 
pažiūroms, stereotipams, 
ankstesnei patirčiai, emocinei 
būklei, suvokimo sąlygoms ir 
galimybėms. 
 
Kokias psichoaktyviąsias 
medžiagas vartoja (įskaitant 
metadoną ir vaistus), kiek ilgai, 
ar komunikacijos metu jis / ji yra 
/ nėra apsvaigęs? 

 81



Žinynas žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams 

Socialinis darbuotojas yra profesionalas ir savo srities žinovas, o tai reiškia, kad, norėdamas 
atlikti savo darbą tikrai kokybiškai, jis turi neužmiršti apie savo suvokimo ypatumus, 
gyvenime turėtą trauminę patirtį. 

 

Atsakykite į keletą klausimų:  

• Ką aš iš patirties žinau apie narkotikų vartotojus? 

• Koks mano požiūris į narkotikų vartotojus? 

• Prisiminkite atvejį, kai jūs pasinaudojote savo ankstesne patirtimi bendraudamas su 
narkotikų vartotoju. Ar ji pravertė bendraujant su tuo asmeniu ir kaip? Ar dažnai 
pasikeičia jūsų nuomonė po kelių susitikimų? Išanalizuokite šias situacijas. 

 
 
 
 
 

Pirmasis susitikimas su klientu yra viena svarbiausių konsultacijų ir 
socialinis darbuotojas turėtų skirti jam ypatingą dėmesį! 

Pradėdamas bendradarbiauti su nauju klientu, socialinis darbuotojas visada susiduria su 
nauja puokšte sąvokų, vertybių, gyvenimo patirties, kančios ir vilčių, jausmų ir gyvenimo 
istorijų. Pirmasis susitikimas su klientu socialiniam darbuotojui įžiebia viltį, kad šis 
bendradarbiavimas bus abipusis, gilus ir padės klientui pasveikti. Kaip organizuoti pirmąjį 
susitikimą su klientu, siekiant kokybiškos komunikacijos ir tolesnio bendradarbiavimo? Į ką 
reikia atkreipti dėmesį? 

 

 Priimamojo aplinkos organizavimas ir jo atmosfera 

Priimamasis – tai aplinka, kuri dar prieš prasidedant pokalbiui suteikia pirmąją informaciją 
apie vietą, į kurią asmuo atėjo. 

Pažvelkite į savo priimamąjį, jei jį jau turite, arba pabandykite jį įsivaizduoti. 

Visų pirma paklauskite savęs:  

• Ar mano konsultacijų kabinetas atspindi mano asmenybę? 

• Ar jame jaučiuosi patogiai, saugiai ir maloniai? 

• Jei ne, tuomet kas mano kabinete daro nemalonų, slegiantį įspūdį? 

 

 

 

 

Visų pirma jūs pats turėtumėte norėti būti savo konsultacijų kabinete!

Priimamajame neturi būti nieko, kas atitrauktų dėmesį ar trikdytų. Rekomenduojama, kad 
konsultacijų kambaryje nebūtų telefono, net ir nustatyto vibravimo režimu. Garsus telefono 
skambutis gali suskambėti pačiu netinkamiausiu momentu. Jei neįmanoma organizuoti darbo 
taip, kad kambaryje nebūtų telefono ar jūs turite atsakyti į skambutį, reikia įspėti klientą prieš 
konsultaciją, kad per pokalbį jums gali skambinti ir jūs kaip, socialinis darbuotojas, turėsite į 
skambutį atsakyti. Reikia pasistengti, kad būtų išvengta tokių situacijų, nes socialinis 
darbuotojas privalo visą savo dėmesį skirti klientui. Rekomenduojama organizuoti 
konsultacijų kabinetą taip, kad pokalbio metu galima būtų atsisėsti ne vienoje vietoje. Reikėtų 
vengti sustatyti baldus taip, kad pokalbio metu socialinis darbuotojas galėtų atsisėsti tik už 
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darbo stalo (kur paprastai stovi kompiuteris ir sudėtas pluoštas dokumentų), o klientas iš 
kitos stalo pusės (31 iliustracija). 
 
 
31 iliustracija. Baldų išdėstymas 
 
 
 DARBO 

STALAS  
SOCIALINIS 
DARBUO-

TOJAS 

 KKLIENTAS 
 
 
 
 KOMPIUTERIS 
 
 
 
 
 
Toks baldų ir sėdėjimo vietų išdėstymas neskatina tinkamo bendravimo. Stalas yra 
komunikacinis barjeras, kuris suteikia savotišką saugumo jausmą tiek socialiniam 
darbuotojui, tiek klientui, tačiau neskatina atvirumo. Pasitaiko situacijų, kai socialiniam 
darbuotojui saugiau teikti konsultacinę pagalbą sėdint už stalo. Stenkitės atsikratyti šio 
įpročio ir pakeiskite konsultavimo vietą kambaryje. Toks baldų išdėstymas taip pat yra šiek 
tiek hierarchinio pobūdžio. Klientas ateina pas socialinį darbuotoją, o tas sėdi už stalo – jam 
visiškai aišku, kas čia šeimininkas. Taip būti neturėtų. 

Žinia, dažnai ir net dažniausiai iškyla situacijų, kai socialinis darbuotojas negali pasirinkti 
norimo kabineto, kad jis būtų tinkamo dydžio ir atitiktų mūsų darbo tikslus. 

Tačiau visada galima rasti optimaliausią būdą pakeisti ir pritaikyti patalpas taip, kad 
konsultacijos vyktų saugioje ir malonioje klientui aplinkoje. 

Jei kambarys mažas ir darbo stalas yra būtinas, tada konsultacijos metu naudojamas kėdes 
galima sustatyti aplink stalo kampą 90 laipsnių kampu (32 iliustracija, 1 variantas). Arba abi 
kėdes galima statyti išilgai stalo krašto (32 iliustracija, 2 variantas). 
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32 iliustracija. Baldų išdėstymas 
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Jei konsultacijų kabinetas mažas ir priimamajame neįmanoma atsisakyti darbo stalo, 
rekomenduojami du baldų išdėstymo variantai. Tačiau būtų daug geriau, jei konsultacijos 
vyktų patalpoje be darbo stalo, kompiuterio, bylų, kur yra tik krėslai ir kavos staliukas. 

Jeigu kabinetas su darbo stalu yra didelis, jame galima suformuoti dvi konsultacijoms skirtas 
zonas. Jos suteikia socialiniam darbuotojui galimybę konsultuojant klientą pasirinkti norimą 
vietą. 

 
 

 Per pirmąją konsultaciją kėdės neturi būti sustatytos viena nuo kitos arčiau 
kaip per 1,5 metro. Rekomenduojama jas statyti net 2 metrų atstumu. Tai daroma 
todėl, kad žmonių bendravimo atstumo pojūtis yra skirtingas. 
 

Jei kėdės stovi per arti, socialinis darbuotojas ir klientas gali jaustis nepatogiai ir sėdėti 
uždara poza (sukryžiuotomis rankomis, koja ant kojos, įstrižai kėdės ir pan.) Kartais 
priklausomybės problemų turinčių klientų atstumo pojūtis esti sutrikęs. Jie gali atsisėsti arčiau 
kaip per 1,5 metro ir socialinis darbuotojas jausis nejaukiai, todėl kėdės turėtų būti pastatytos 
tinkamu atstumu iš anksto. 

 

1 variantas 2 variantas 

KLIENTAS

KLIENTAS

DARBO 
STALAS 

DARBO 
STALAS 

SOCIALINIS 
DARBUO-

TOJAS
KOMPIUTERIS KOMPIUTERIS 
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4.2. PIRMOSIOS KONSULTACIJOS TURINYS 
 

Pirmasis interviu greičiausiai yra pokalbis, kurio metu socialinis darbuotojas turi kalbėti 
daugiausia, nes labai svarbu paaiškinti klientui, kur jis atėjo ir ką čia gali gauti, kokios yra 
taisyklės ir kaip jie gali bendradarbiauti. 

Pirmosios konsultacijos metu sudaromas pirminis susitarimas ar sutartis – paprastai joje 
susitariama dėl susitikimų dažnumo, trukmės ir bendro konsultacijų su socialiniu darbuotoju ir 
kitais specialistais skaičiaus. Ar dažnai ir kokiais atvejais klientas gali neateiti į sutartas 
konsultacijas, kur jis gali kreiptis iškilus būtinybei ir, žinoma, vidaus taisyklės, kurių klientas 
privalo laikytis, ir kokios jų nesilaikymo pasekmės. 

Patartina pirmo pokalbio metu aptarti su klientu ir konfidencialumo klausimą. 

Tokia linkme nukreiptas pokalbis su pas jus atėjusiu klientu jam suteiks daugiau saugumo ir 
aiškumą dėl bendradarbiavimo santykių, t. y. aiškias bendradarbiavimo ribas, ir sumažins 
subjektyvių suvokimo veiksnių poveikį – girdėtos nuomonės apie socialinius darbuotojus, 
švirkštų keitimo punktus ar kitą pagalbą nuo narkotikų priklausantiems klientams. 

Gavęs suprantamą informaciją ir kai jam paaiškinami visi neaiškūs klausimai, klientas turi 
galimybę priimti sprendimą dėl to, ar socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos jam yra 
reikalingos. 

 

 Pokalbis ir interviu yra svarbiausi socialinio darbuotojo darbo metodai. 

 

Sėkmingai vesti pokalbį ir interviu gali sutrukdyti keli veiksniai. Tai gali priklausyti nuo 
psichologinių, socialinių, taip pat bendrų ir skirtingų pokalbyje dalyvaujančiųjų kultūros 
bruožų. Aplinka, kurioje vyksta pokalbis ar interviu, taip pat yra labai svarbi, nes dialogo eigai 
gali turėti įtakos ir karštis, tvyrantis kambaryje, pašalinis triukšmas, pašalinių žmonių buvimas 
ar šmirinėjimas, jei tai praeinamas kambarys, taip pat anksčiau minėti komunikacijos 
elementai – socialinis suvokimas, komunikacija, ar informacijos perdavimas ir gavimas, 
interaktyvioji komunikacijos dalis. 

Profesionaliai vykdomiems interviu būdingos bendros savybės, kurios priklauso nuo interviu 
metodo, ir savybių, kurios priklauso nuo klientų grupės, darbo aplinkos, ir, žinoma, nuo 
individualių žmogaus savybių. Švirkštų keitimo punkto klientų grupė yra švirkščiamųjų 
narkotikų vartotojai, todėl interviu metodai turi būti pritaikyti būtent šiai klientų grupei. 

D. Hepworth ir J. A. Larsen dalina interviu kaip procesą, į dvi dalis [3]: 

• pirminiai interviu; 

• interviu bendradarbiavimui palaikyti. 

Pirminiais ar susipažinimo interviu laikomi pirmieji du ar trys interviu. Jie yra lemiami 
veiksniai, parodantys, ar jūs galite pradėti, palaikyti ir tęsti bendradarbiavimą, paskatinsiantys 
jūsų klientus išsipasakoti ir bendradarbiauti su jumis [4]: 
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33 iliustracija. Socialinio darbuotojo požiūris ir vertybės 
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Pirmojo interviu metu klientas turi pajusti empatinę paramą. Tiesą sakant, socialinio 
darbuotojo natūralumas padės klientui atsikratyti įtampos ir nervingumo. 

 

34 iliustracija. Pirmojo interviu taisyklės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toliau pateiktos „Pirmojo interviu taisyklės“ padės darbuotojui: 

• sutelkti visišką dėmesį į klientą; 

• neskubėti daryti išvadas; 

• jei nesuprantate kliento, paprašykite jo paaiškinti ar patikslinti, ką jis turėjo 
omeny, tai sakydamas [4]. 

 

Kokios temos turėtų būti aptartos per pirmąjį interviu? Paprastai per pirmuosius interviu 
naudojamas klausimynas. Pirmojo interviu klausimynas apima šią informaciją: 

• pagrindinius kliento duomenis (vardą, pavardę, adresą, asmens identifikacinį 
numerį, amžių, išsilavinimą, darbą); 

• asmeninius dalykus (pvz., ligos istoriją ir kokias narkotines medžiagas vartoja, ar 
yra padaręs nusižengimų, hobius, laisvalaikį, motyvaciją, kt.); 

• su kitais asmenimis susijusią informaciją (pvz., šeimos narius, santykius darbe / 
mokykloje, draugus, intymius partnerius, kt.) (pagal Franklin ir Jordan, žmogaus 
aplinka ir įpročiai). 

 

Ypatingas dėmesys pirmųjų interviu metu turėtų būti skirtas kliento motyvacijai įvertinti. 
Švirkštų / adatų keitimo programos netiesioginis tikslas – paskatinti klientą pradėti gydytis, 
todėl galima sudaryti papildomą klausimyną ar pridėti papildomus klausimus motyvacijai 
įvertinti. Galima sudaryti subjektyvią kliento motyvacijos skalę ir po kurio laiko duoti ją klientui 
užpildyti. 

1________________________________________________________10 
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Su klientu galima būtų aptarti skirtingus motyvacijos aspektus. Kaip jis apibūdintų savo 
motyvaciją – pažymėtų jos laipsnį viduryje, gale ar kitoje skalės vietoje? Ar jis pats 
patenkintas savo motyvacijos laipsniu, ar norėtų, kad žymėjimas būtų kitoje vietoje? Ką 
konkrečiai jis norėtų pakeisti ir kaip viskas pasikeistų, jei jis būtų labiau motyvuotas, ką jis 
darytų? Kokios kliūtys? Skalės testas priklauso nuo jūsų kūrybingumo ir individualaus 
požiūrio. Nors šis testas atrodo labai paprastas, jis atveria daug galimybių konsultacijos, taip 
pat ir vertinimo, metu. 

Klausimyno struktūra turi daug privalumų – jis ne tik suteikia informacijos apie vieną klientą ir 
padeda aptarti esmines klausimų grupes, bet naudojantis jais galima surinkti informaciją apie 
visus klientus, taip pat per tam tikrą laiko tarpą įvertinti jų individualius pokyčius. Paprastai 
šie klausimynai sėkmingai naudojami norint surinkti demografinius duomenis ir pagrindinę 
informaciją. 

Klausimynas turi ir trūkumų. Pasak M. Shubertos (M. Šūberta) „problema ta, kad naudojant 
vien iš anksto parengtus klausimynus, kliento probleminė situacija, kurią jis norėtų išspręsti, 
gali iškreiptai atsispindėti. Rengiant labai išsamaus interviu ar prašymo formą, pateikiami 
klausimai, kurie atspindėtų visą esminę informaciją apie klientą. Kai kurie klausimai gali būti 
visai nesusiję su konkrečia situacija, o kiti – nepakankamai išsamūs. Kai visi klausimai yra 
vienodai svarbūs, kliento situacija gali būti neteisingai suprasta.“ [4] Taigi kai klientas pildo 
klausimyną, reikėtų analizuoti ir aptarti su juo klausimyne pateikiamus klausimus. 
Klausimyne turi būti palikta vietos atviriems klausimams ir socialinio darbuotojo 
komentarams. Gali būti ir taip, kad tik paklausus kliento klausimo jis ima mąstyti kaip 
teisingai į jį atsakius. 

Atsakymų patikimumui turi įtakos ir jūsų paaiškinimai klientui dėl to, kaip atsakyti į klausimus. 

Interviu klausimynus reikėtų naudoti kūrybingai ir, jei klientas nori kažkuria tema pasikalbėti 
plačiau, jūs turėtumėte tai temai skirti daugiau laiko. Socialinis darbuotojas negali manyti jau 
žinąs kliento atsakymus, todėl jis turi sutelkti visą savo dėmesį į klientą, vengti daryti išvadas 
ir, jei reikia, paprašyti kliento paaiškinti savo teiginius. 

 

 Pirmųjų konsultacijų metu didžiausia kliūtis socialinių darbuotojų ir kliento 
komunikacijoje yra standartinis, stereotipinis požiūris į klientą. 

 

Šis reiškinys kartais vadinamas „profesiniu kretinizmu“, atsirandančiu socialiniam darbuotojui 
dirbant su ta pačia klientų grupe gana ilgą laiką. Be to, tai viena perdegimo sindromo savybių 
– socialinis darbuotojas dažnai pasitaikančias klientų savybes priskiria kiekvienam klientui.  

Susumuojant tai, kas pasakyta anksčiau, galima išskirti svarbiausius dalykus, kuriuos reikia 
turėti omenyje pirmųjų konsultacijų metu. 
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35 iliustracija. Pirmosios konsultacijos metu svarbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Jei pirmosios konsultacijos metu, jums pasirodo, kad klientas labai panašus į 
kitą ir kad situacija jau pažįstama ir viskas jums aišku, pabandykite patyrinėti 
ir paanalizuoti, kodėl jums taip atrodo. Kas būtent yra tas pats, o kas galbūt vis 
dėlto skiriasi? Su kiekvienu klientu turi būti elgiamasi kaip su ypatingu, 
individualiu ir unikaliu žmogumi, kurio situacija gali būti panaši į kitų, nes visi 
esame žmonės, tačiau tame panašume slypi daugybė skirtumų. 

 
• Įsirenkite priimamąjį taip, kad patys jame jaustumėtės gerai ir jaukiai, tada ir 

klientas, ko gero, jausis jaukiai ir saugiai. 
 

• Pripažinkite, kad žmogus nėra taip lengvai perprantamas, todėl pirmųjų 
interviu metu neskubėkite daryti išvadų, dėti lūkesčių, duoti patarimų. 

 
• Pirmosios konsultacijos metu pateikite klientui aiškią ir suprantamą 

informaciją dėl jo teisių ir įsipareigojimų, dėl to, kokias paslaugas jūsų įstaiga 
teikia, kokią paramą teikia socialinis darbuotojas ir kokių specialistų paslaugos 
prieinamos. Tai padės abiem – tiek klientui, tiek socialiniam darbuotojui – 
kryptingai bendradarbiauti. Ar pasinaudoti pagalba, ar jos atsisakyti, yra 
kliento pasirinkimas ir atsakomybė. 

 
• Per pirmąjį interviu kliento nereikėtų apkrauti kiek įmanoma daugiau 

informacijos, klausimynų, testų ir t. t. Geriau paskirstyti medžiagą kelioms 
konsultacijoms. Susipažinimo ir išsiaiškinimo interviu vadinami „pirminiais 
interviu“, kurių metu įvyksta abipusis susipažinimas; tarp kliento ir socialinio 
darbuotojo sukuriami komunikacijos ir bendradarbiavimo ryšiai. Jų metu 
tampa aišku, ar tarp jų galimas bendradarbiavimas ar ne. 

 
Klausimynus

 

•  naudokite saikingai ir jei reikia. Žinoma, pokalbis leidžia įvykti 
geresnei komunikacijai. 

 
• Pirminių interviu metu labiausiai pabrėžtini empatija ir paramos teikimas. 

Konfrontacijos reikėtų vengti. 
 

• Nors atrodo, kad visi klientai yra tokie patys, raskite būdą, kaip išlaikyti 
įsitikinimą, kad kiekvienas žmogus yra unikalus. Ar nepakankamai ilgai 
dalyvavote darbo priežiūros užsiėmimuose? 
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4 .3 .  PAGRINDIN I A I  KON SU LTAVIMO PRINCI P AI  /  SVA RBIOS  

4.3. PAGRINDINIS KONSULTAVIMO PRINCIPAS –
GERO DIALOGO UŽTIKRINIMAS 

 
 
Pagrindinis konsultavimo principas yra sukurti gerą dialogą. Pirmiausia, turėkime omenyje 
tai, kad priklausomas žmogus yra šiek tiek kitoks klientas nei, tarkim, moteris, tapusi mama, 
kuri jaudinasi dėl ką tik gimusio vaikelio ar šeima, kurioje yra konfliktiški santykiai, nes 
nesugebama priimti bendrų sprendimų ir pan. 
 

Priklausomybė paveikia žmogų fiziniu, psichologiniu ir socialiniu lygmenimis. Tai reiškia, kad 
žmogaus asmenybė yra pakitusi, panašiai kaip tais atvejais, kuomet žmogus serga 
psichinėmis ligomis. Rodos, žmogus yra žmogus, viskas yra suprantama, visgi, kartais 
socialinis darbuotojas gali pajusti, kad konsultacija vystosi kiek kitaip nei planuota ir 
konsultavimo metu priimami sprendimai taip pat gali skirtis nuo pradinių intencijų. 

 

 Konsultuojant priklausomus klientus svarbu suvokti tam tikrus asmenybės 
pokyčius, kuriuos sukelia priklausomybė nuo heroino, kokaino ir kitų priklausomybę 
skatinančių medžiagų ir kurie yra aprašyti daugelyje knygų, skirtų šiai temai. 
 

 

 Manipuliacija 

 

Manipuliacija yra vienas iš pačių svarbiausių psichologinių ir elgsenos pakitimų, kuris 
išsivysto priklausomam žmogui ir, kuris turi didžiulės reikšmės socialinio darbuotojo darbo 
specifiškumui. Visi specialistai, dirbantys su priklausomais žmonėmis daugiau ar mažiau yra 
susidūrę su manipuliacijomis ir melu taip pat kaip ir netikėjimu ir beviltiškumo jausmu, kuriuos 
sukelia kliento pastangos manipuliuoti. 

Manipuliacijos tai nėra paprastas melavimas. Melas – tiesos slėpimas, tuo tarpu, 
manipuliacijos yra nukreiptos į kito žmogaus jausmus ir emocijas bandant pasiekti trokštamą 
rezultatą. Turint omenyje, kad priklausomi žmonės mato manipuliacijas kone kaip būdą išlikti, 
jie šioje srityje yra nepralenkiami. 

Būtent dėl šios priežasties mes pažvelgsime į manipuliacijų prigimtį tam, kad galėtume 
skubiai jas atpažinti ir „neužkibti“ ant jų. Garsus amerikiečių psichologas Everett Shostrom, 
kuris išleido keletą knygų, tyrinėjančių žmogaus manipuliacijas, sukūrė tam tikrą 
manipuliacinių tipų klasifikaciją.  
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36 iliustracija. Manipuliaciniai asmenybių tipai pagal E. Shostrom [5] 
 

 

 

„Auka“ (angl. „Underdog“)

 

 

 

 

„Silpnuolis“. Dažniausiai renkasi aukos vaidmenį. Tikriausiai jis bus „Diktatoriaus“, 
kuris yra jo priešingybė, auka. Jis demonstruos kitiems savo jautrumą. 
Jis dažnai užmiršta, yra tylus ir pasyvus [5]. Atrodo, kad jį visi erzina, 
tad jo gailimasi ir jis gauna daugelį dalykų už dyką, net neįdėjęs 
pastangų. Socialinis darbuotojas gali taip pat imti jo gailėtis, kažką už jį 
daryti, suteikti ypatingą paramą ar pagalbą arba, atvirkščiai, užsinori 
tapti griežtu mokytoju ar užimti dominuojančią poziciją: „Diktatoriaus“, 
„Išskaičiuotojo“ (angl. „Calculator“), „Kritiko“ ir „Teisėjo“. 

Jautrumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prikibęs 
vijoklis“. 

Tai „Išskaičiuotojo“ priešingybė. Jis leisis būti apgaunamas, rodys savo 
naivumą. E. Shostorm apibūdina šį tipą kaip amžiną vaiką, 
hipochondriką, parazitą, verksnį ir žmogų, kuriam nuolat reikia dėmesio 
[5]. Toks žmogus pas socialinį darbuotoją ateina su daugybe skundų 
apie savo buitį, kurią apibūdina labai smulkmeniškai. Gali pasirodyti, 
kad jis yra pernelyg įkyrus. Tai netgi gali sukelti šypseną, nes atrodo, 
jog jis yra toks nesaugus ir nekaltas. Konsultacijos pabaigoje socialinis 
darbuotojas gali pastebėti, kad visą laiką juodu prašnekėjo apie kliento 
ar net pastarojo kaimyno problemas, ligas ar kitas smulkmenas ir 
nepastebimai nukrypo nuo svarbių dalykų. 

Priklausomumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai puikus draugas, bičiulis ir tikras nuoširdumo įsikūnijimas. Jis 
demonstruoja draugiškumą, norą padėti, rūpestį ir meilę kitiems. Jo 
pagrindinis manipuliacijos ginklas ir yra gėris. Jis priverčia aplinkinius jį 
gerbti ir juo pasitikėti. Jis dažniausiai laimi konfliktuose ir iš ginčų 
pasitraukia tarsi herojus. Jis yra geras organizatorius ir jaučia, ko kitiems 
reikia [5]. Socialiniam darbuotojui tampa labai sunku suvokti, kaip toks 
geras žmogus tapo priklausomu ir netgi vykdė nusikaltimus. Galbūt kalta 
lemtis ar išorinės aplinkybės – juk to negalėjo atlikti jis. 

„Mielas 
žmogelis“. 

Nuoširdumas 

 

 

 

 
Tai „Teisėjo“ priešingybė. Jis visus saugo, nekreipdamas dėmesio į 
nepriteklius, nėra kritiškas. Jis yra žmonių išgelbėtojas, taip jis daro jiems 
didžiulę žalą, nes niekam neleidžia patiems spręsti savų problemų. Jis net 
neklausia, ar jo pagalba yra reikalinga. Jam nerūpi jo paties poreikiai, jis yra 
altruistas. Jis yra tiesiog užvaldytas noro gelbėti kitus žmones ir rūpesčio dėl 
visų gyvų būtybių [5]. Tikėtina, kad toks tipas pasitaikys tarp abiejų klientų 
tipų: intraveninių narkotikų vartotojų ir buvusių narkomanų, kurie pašvenčia 
visą savo gyvenimą kitų pasveikimui ir yra gana kritiški dėl bet kokios 
pagalbos, įskaitant ir socialinio darbuotojo, mat jų nuomone, jų pačių pagalba 
yra pati efektyviausia. 

 

 

 

 

„Globėjas“ 
Pagalba 
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„Lyderis“ (angl. „Top dog“) 

 

 

 

 

Demonstruoja savo galią. Šį tipą pastebėsite iš karto, nes jis įžengs į 
kambarį ganėtinai užtikrintai, impozantiškai ir galingai. Konsultacijos metu 
jis bandys dominuoti, vadovauti pokalbiui, tikriausiai, minės autoritetus ir 
demonstruos puikias žinias daugelyje sferų [5]. Taigi manipuliatoriai–
diktatoriai stengiasi priversti kitą žmogų pasijusti menkesniu ir mažiau 
žinančiu. Socialinis darbuotojas gali staiga pasijusti kaip nieko nežinantis 
naujokas ir imti abejoti savo profesionalumu. 

„Diktatorius“ 
Galia 

 

 

 

 

 

 

 

Stengiasi kiek įmanoma viską kontroliuoti ir valdyti. Jis klaidina žmones, 
dumia jiems akis, bando juos kažkam įkalbėti, o tada apgauna. Taip jis 
stengiasi kontroliuoti žmones [5]. Socialiniam darbuotojui jis gali 
pasirodyti jautrus ir žavus klientas, su kuriuo lengva sutarti, tačiau... be 
rezultatų. Galbūt jis pasiskolins iš jūsų keletą kompaktinių diskų ar knygų 
(pirmiausia pagyręs jūsų puikų skonį), kurių jūs niekada neatgausite, nes 
jis kaip mat juos parduos. Be abejonės, jis gali būti labai gudrus ir 
klastingas, tad net nesistenkite su juo varžytis ar jį kontroliuoti. 

„Išskaičiuotojas“ 
Varžybos 

 

 

 

 

 
Šis tipas demonstruoja agresiją ir rūstų būdą. Jis kontroliuoja kitus, 
pasitelkdamas visus įmanomus grasinimo ir konfliktavimo būdus [5]. Jau per 
pirmąjį susitikimą su socialiniu darbuotoju toks klientas ims kalbėti apie 
dalykus, kurių jis nemėgsta, apie tai, kokia netikusi yra ši organizacija, 
grasins parašyti laišką vadovybei, socialinių reikalų ministerijai ar net pačiam 
Prezidentui. Jis gali grasinti „užsiundyti“ savo gaują, tvirtindamas, kad žino, 
kur socialinis darbuotojas gyvena, kad jis bus sekamas ir, kad jam bus 
atkeršyta. Šis tipas gali būti labai nemalonus specialistui, nes priverčia 
pastarąjį jausti baimę ir nerimą. 

 

 

 

„Peštukas“ 
Agresija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepaliaujamai stengiasi pabrėžti savo išskirtinę, kritišką ir teisingą 
nuomonę, kartais tampa itin skeptiškas, niekuo nepasitiki, lengvai 
įsižeidžia ir ilgai laiko pyktį, viską atsimena, kritikuoja ir smerkia [5]. 
Socialinis darbuotojas su tokiu klientu gali turėti sunkumų, nes šis 
kritikuos visas socialinio darbuotojo rekomendacijas ir tvirtins, kad šios 
negali padėti ir nepadės jam, kaip kad nepadėjo jo pažįstamiems, kurie 
buvo blogesnėje situacijoje nei jo paties. 

„Teisėjas“ 
Kritika 
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Daugelis žmonių pastebės juose ar kituose žmonėse esant bent vieną ar keletą 
manipuliacijos tipų. Svarbu turėti omenyje, kad klientas, kuris naudoja tam tikrą 
manipuliacijos tipą iššaukia priešiškumą ir priešingą manipuliacinį tipą. Tai reiškia, kad jeigu 
socialinis darbuotojas pradeda jausti kokias nors stiprias emocijas, tarkim, baimę, gailestį, 
susierzinimą ir pyktį, tikriausiai šių reakcijų klientas pasąmoninai ir tikėjosi, nes tai vienintelis 
būdas pratęsti manipuliacinius žaidimus. 

 

 Taigi svarbi konsultavimo sąlygą yra nekreipti dėmesio į emocines reakcijas, 
kurias sukelia klientas. 

 
Svarbu išmokti atpažinti ir suvokti emocijas. Jeigu per konsultaciją jaučiate stiprias emocijas, 
užduokite sau tokius klausimus: „Kas šiuo metu su manimi vyksta? Kaip aš jaučiuosi? Iš kur 
atėjo šios emocijos? Ar tai „istorija“ apie klientą ar apie mane?“ 

 

37 iliustracija. Emocijos ir kliento konsultacija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Darbuotojas neturėtų pasinerti į kliento ar savo paties asmenines emocijas, 
kurios, ko gero, yra manipuliacijos padarinys, bet, priešingai, turi atsiriboti ir 
stengtis suprasti, kas vyksta „čia ir dabar“ konsultacijos metu. Įvairios 
pratybos padės išvystyti šį gebėjimą taip, kad jis taptų automatinis ir 
nekeltų jaudulio konsultacijos metu. 

• Emocijų supratimas ir įsisąmoninimas padeda vadovauti konsultacijai, 
neprarasti dėmesio centro ir prasmės, be to tai puiki prevencijos prieš 
manipuliaciją priemonė. 

• Socialinis darbuotojas taip pat turi suvokti savo asmenybę ir manipuliacinio 
tipo dominavimą, taigi reguliarus stebėjimas ir kartais saviterapija yra 
reikalingi tam, kad padėtų suprasti jausmus. 

• Stiprias emocijas konsultacijų metu gali sukelti ir „perkėlimai“ (angl. tranfer 
ir counter-transfer).  

• Tuo pat metu emocijos ir emocionalus bendravimas yra pagrindinis kelias į 
tvirtą kontaktą ir empatinį kito žmogaus supratimą. 

Turint omenyje daugelį priklausomų žmonių naudojamų gynybos mechanizmų, pavyzdžiui, 
neigimas, racionalizacija, projekcija, primityvi idealizacija ir primityvus nuvertinimas, 
iškraipymas ir kt., gali ilgai trukti, kol atsiras kalbėjimas apie jausmus ir emocijas bei jų 
atpažinimas ir priėmimas. 
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 Emocijos 

 

Priklausomas žmogus gali „perkelti“ savo tikras emocijas kitam žmogui. Kartais tokie 
saviraiškos būdai padeda paslėpti tikro gyvenimo emocijas. Jūs tikrai atpažinsite daugelį iš 
jų. 

 

38 iliustracija. Skirtingi būdai reikšti emocijas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdžiui, žmogus yra agresyvus, rodo pyktį ir nepasitenkinimą, nors 
realybėje jis jaučiasi įžeistas. Elgiantis agresyviai tikimasi, kad kitas 
asmuo išsigąs arba taps agresyvus. Tuo tarpu, parodant skausmą sunku 
numatyti, kaip reaguos kitas asmuo, o skausmas yra labai asmeniškas 
jausmas ir daro žmogų labai pažeidžiamą. Viena klientė, kuri buvo 
priklausoma nuo psichiką veikiančių medžiagų, atvyko į pirmąją 
konsultaciją su socialiniu darbuotoju labai supykusi ant visų institucijų, ji 
elgėsi labai įžūliai ir įsiutusiai, atrodė, kad tuojau į socialinį darbuotoją 
svies kokį daiktą. Per pokalbius paaiškėjo, kad ji kentėjo dėl to, kad yra 
priklausoma, gėdijosi prašyti pagalbos ir bijojo, kad iš jos bus atimti 
vaikai. Matome, kad pyktis buvo tik kaukė, po kuria slepiasi platus 
emocijų spektras ir gilūs jausmai. 

Vienos 
emocijos 

pakeitimas kita 
[6] 

Kartais žmonės jaučia tiek daug ir tokių skirtingų emocijų vienu metu, 
kad galiausiai jie negali suprasti, ką būtent jaučia ir nesugeba kitam 
žmogui perteikti nei vieno iš jausmų. Žmogus yra užvaldytas emocinio 
chaoso, karuselės, kuri klaidina kitus ir šie negali suprasti, kas vyksta 
[6]. Viena klientė atėjo maldaudama pagalbos, nes jos sūnus vartojo 
narkotikus. Per pusę valandos buvo galima pamatyti visas įmanomas 
emocijas – pyktį, neapykantą ir neviltį, beviltiškumą, gailestį sūnaus 
vaikams, viltis, iliuzijas ir lūkesčius. Tai buvo tikra karuselė. Emocinė 
karuselė buvo nukreipta į sūnų ir jo vaikus. Konsultacijos pabaigoje 
klientei staiga toptelėjo mintis, kad jai visgi buvo gaila pačios savęs ir 
kad ji buvo pavargusi. Po šio atradimo klientė tapo labiau 
atsipalaidavusi. Šis atvejis turi laimingą pabaigą, kuomet klientė 
suvokia pagrindinę emociją, kuri ją kankina. Emocinės karuselės esmė 
yra visus taip supainioti, kad niekas nenorėtų klausti jokių klausimų ir 
paliktų ramybėje. Tokiu atveju žmogui nereikia pasakoti apie savo 
jausmus. 

Emocinė 
karuselė 
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Žmogus gali prabilti apie skausmingas emocijas ir po tam tikro laiko [6]. 
Viena klientė atėjo į konsultaciją ir pradėjo pokalbį pasakodama, kad 
per ankstesniąją konsultaciją jautėsi labai blogai, bet specialiai apie tai 
neužsiminė socialiniam darbuotojui. Taigi šiuo atveju klientė suvokė 
savo jausmus ir racionalizavo blogas emocijas. Tiesiogiai nekalbant 
apie emocijas lengva išvengti emocinio kontakto. Žinoma, uždelsta 
išpažintis yra gerai, bet joje gali būti per daug intelektualizavimo. 
Minėtai klientei kasdieniame gyvenime buvo sunku žmonėms išreikšti 
tiesioginį nepasitenkinimą ir pyktį. 

Pavėluotas 
emocijų 

reiškimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdžiui, žmogus sako: „Man viskas gerai! Aš susidorojau su visomis 
blogomis emocijomis ir jų nebeturiu! Aš su niekuo nesipykstu!“. Tokie 
pareiškimai yra vienas iš būdų išvengti kalbėjimo apie nemalonias 
emocijas ir bendrai emocijas. Natūralu, kad tokios emocijos skamba 
absurdiškai ir negali būti tikros nes net „normalūs“ žmonės jaučia 
visokius jausmus ir emocijas kaip ir visi kiti individai. Juos kartais 
užplūsta nemalonios emocijos ir kyla pykčių su aplinkiniais; tačiau tokie 
žmonės yra maskavimosi meistrai. 

Apsimetimas 
ir emocijų 

ignoravimas 
[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramus „kabėjimas ant siūlo“ [6]. Daroma viskas, kad tik nebūtų 
parodytos emocijos ir būtų laikomasi kuo toliau nuo bet kokios 
galimybės susidurti su savomis emocijomis. Žmogus prisistato kaip 
suaugusysis, o suaugusieji nereiškia atvirai savo jausmų. Praktika 
rodo, kad emocijų vengimas dažniausiai būdingas vyrams klientams. 
Neduok Dieve, socialinis darbuotojas pasiūlys meno ar smėlio terapiją 
kaip alternatyvą – juk tai taip vaikiška. Tikėtina, kad į klausimą „Kaip 
jaučiatės?“ sulauksite klausimo ar trumpo atsakymo „Puikiai!”. 

Jausmų 
vengimas 

 

 

 

 

 Jeigu per konsultaciją pastebite viršuje išvardytų jausmų reiškimo būdų, 
atkreipkite į tai dėmesį ir neignoruokite jų. 
 
 

 Konsultavimo gairės 

 
Visas dėmesys turi būti skiriamas klientui [4]. Tai reiškia, kad nepaisant minėtų 
kliūčių, kurios turi būti kiek įmanoma pašalintos, socialinis darbuotojas turi būti 
emocionaliai ir mintimis susijęs su konsultavimo procesu „čia ir dabar“. Konsultacija yra 
skirta tiktai klientui! Galimas daiktas, kad per konsultaciją klientui pasakojant savo 
istoriją, socialinis darbuotojas pradės galvoti apie tai, ką veiks vakare po darbo, ką 
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pirks, arba prisimins kitą klientą ar pan. Šios mintys gali būti pastebėtos ir išanalizuotos: 
su kuo jos yra susijusios – su klientu, ar su pačiu socialiniu darbuotoju? 

 

Klientui turi būti suteikiama galimybė kalbėti apie savo problemas [4]. Leiskite 
klientui kalbėti, ne gana to, nepertraukinėkite jo, net jeigu jūs manote, kad turite 
tinkamą idėją, kuri, jūsų manymu, padėtų klientui kalbėti. Pauzės nebūtinai reiškia, kad 
klientas baigė sakinį ir laukia socialinio darbuotojo reakcijos. Leiskite, kad konsultacijos 
metu būtų tylos pauzės. Tikėtina, kad tyloje socialinis darbuotojas gali pradėti jaustis 
nepatogiai, imti jaudintis. Tai gali reikšti, kad jam reikėtų geresnio pasirengimo; 

 

Socialinis darbuotojas neturėtų daryti skubotų išvadų [4]. Bet kokia nuomonė ar 
pareiškimas apie kliento asmenybę, šeimos situaciją ar pan. gali būti išsakyti tik būnant 
šimtu procentų tikram, kad tą būtina išsakyti dabar. Pačios svarbiausios išvados yra 
tos, kurias padaro pats klientas! 

 

Socialinis darbuotojas turi vadovauti pokalbiui [4]. Socialinis darbuotojas turi 
aktyviai dalyvauti konsultuojant ir vesti pokalbį prie tam tikro tikslo. Tai nereiškia, kad 
socialinis darbuotojas turi būti užsispyręs ir pernelyg atkaklus. Žinoma, socialinis 
darbuotojas kartu su klientu turi stengtis dėl bendro tikslo; 

 

Jeigu jums atrodo, kad nesuprantate savo kliento, pakartokite klausimą ir 
išsiaiškinkite neaiškumus [4]. Daug problemų pokalbio metu kyla dėl vienas kito 
nesupratimo, drovumo pasitikslinti ar dar sykį paklausti. Visada geriau pasitikslinti: „Ar 
gerai supratau, kad...? Ar turite omenyje, kad...?“ 

 

Turėkite galvoje, kad geras pašnekovas yra ne tas, kuris daug kalba, bet tas, kuris 
moka klausyti [4]. 

 

Viena pagrindinių konsultavimo sąlygų yra priimti klientą kaip asmenybę [6]. 
Didžiausia klaida yra ta, kad konsultantai stengiasi įsprausti klientą į kažkokius savo 
įsitikinimus ar stereotipus. Konsultanto užduotis yra pažinti klientą tokį, koks jis yra ir 
padėti pačiam klientui pažinti savo prigimtį, savąjį „aš“. Kiekvienas žmogus savyje turi 
pasveikimo formulę, tad socialinis darbuotojas turi padėti ją surasti, be to, jis turi būt 
drąsus keisti kito gyvenimą ir teikti paramą. 

 

Konsultavimo proceso esmė yra empatija [6]. Empatijos koncepcija yra kilusi iš 
vokiško žodžio „einfuhlung“, kurį galima išversti kaip „jausmas viduje“ (angl. feeling 
inside). Taigi empatija yra gilus kito žmogaus vidinio pasaulio jautimas. Kitais žodžiais 
empatija gali būti apibūdinama kaip „buvimas kito žmogaus kailyje“. Empatija suteikia 
specialistui galimybę ne vien suprati ir jausti klientą, bet taip pat apibūdinti ir įvardinti 
emocijas: „Aš manau, kad šioje situacijoje aš jausčiausi bejėgis ir sutrikęs.“ Socialinis 
darbuotojas turėtų vystyti ir tobulinti savo empatinius gebėjimus. Tai apima ir gebėjimą 
fiziškai ir protu atsiriboti nuo to, kad būtų galima „be priemaišų“ panirti į kito žmogaus 
pasaulį. 
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 Į ką svarbu atsižvelgti konsultuojant priklausomą žmogų? 

 
Klientas turi būti palaipsniui mokomas tapti nepriklausomu [6]. Savarankiškumo 
skatinimas turėtų būti kiekvieno konsultavimo tikslas, bet tai yra itin svarbu 
konsultuojant priklausomus žmones. Tam tikra prasme priklausomas klientas, 
nepaisant jo amžiaus, yra paauglys, kuris labai nori būti suaugęs ir elgtis, kaip jam 
patinka, bet jis yra beveik bejėgis prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir tapti 
visiškai savarankišku. 

 

Konsultantas neturėtų apibrėžti, kas klientui leista daryti ir ko ne [6]. Jau nuo 
vaikystės žmonės iš tėvų ir mokytojų girdi, ko negalima daryti. Jeigu specialistas 
pradeda vardyti draudžiamus dalykus, jis, viena vertus, duoda patarimus taip 
atimdamas iš kliento pareigą pačiam priimti sprendimus dėl tolimesnių veiksmų. Kita 
vertus, tai paskatina gynybos mechanizmus, likusius klientui iš vaikystės, ir kaltės 
jausmą, galbūt sukeltą žodžių „Nedaryk to!“, „Ne!“. 

 

Konsultantas neturėtų skatinti kaltės jausmo [6]. Labai daug priklausomų žmonių 
turi itin stiprų kaltės jausmą, kuris kartais pasirodo klientui žaidžiant skirtingais gynybos 
mechanizmais: neigimu, racionalizacija, projekcija ir pan. Tai reiškia, kad smerkimas 
(įskaitant ir nežodines smerkimo išraiškas), kritika, gailestis, priekaištavimas ar 
kaltinimas konsultacijos metu turi būti vengtini bet kokia kaina. Koncentravimasis į 
kaltės jausmą yra specifiškai pritaikomas tik individualiais terapeutiniais tikslais 
susipažinimui ir tolimesniam darbui su tuo. To negalima atlikti be specialių apmokymų. 
Aktyvuotas kaltės jausmas gali klientui sukelti stiprų pyktį, nenorą bendradarbiauti, 
agresiją, arba, atvirkščiai, depresinį pasyvumą. 

 

Konsultavimo metu duodamų patarimų ribotas efektyvumas jau yra seniai įrodytas 
ir dauguma pasaulio pirmaujančių psichologų, socialinių darbuotojų ir psichoterapeutų 
sutinka su šiuo pareiškimu [6]. Neįmanoma žmogaus pakeisti duodant patarimus. 
Daugeliu atveju patarinėjimas ir konsultavimas yra dvi nesuderinamos kategorijos. 

 

Pats svarbiausias dalykas konsultuojant yra padėti pačiam žmogui priimti sprendimus, 
liečiančius jo gyvenimą ir veiksmus. Kartais socialiniai darbuotojai nusižengia duodami 
patarimus, nes, tam tikra prasme, tai yra lengviausia išeitis ir kartais būna sunku nubrėžti ribą 
tarp informavimo ir patarinėjimo. Prisiminkime manipuliacinius tipus! Kai kurie iš jų (ypač 
„Aukos“) prašys jūsų patarimo, nes jūs vienintelis galite padėti ir patarti dėl ateities veiksmų... 
Toks kliento elgesys gali sustiprinti socialinio darbuotojo, kaip išgelbėtojo, vaidmenį ir jo norą 
kažką rekomenduoti ir duoti patarimus. Ne! Paklauskite kliento, ką jis mano apie galimus 
problemos sprendimus? Ką jis pats sau patartų? 

Tose situacijose, kada klientas nesugeba nieko sau sugalvoti, galima pritaikyti skirtingus 
apklausos metodus. Pavyzdžiui, paprašykite kliento įsivaizduoti kokį nors draugą, kuris 
pateko į panašią situaciją; kokios būtų jo rekomenduojamos išeitys draugui? Kitas būdas yra 
paremtas vizualizacija – paprašykite kliento įsivaizduoti situaciją iš šono, lyg lėlių teatre. 
Paprašykite, kad klientas apibūdintų, kaip viskas atrodo, kokie žmonės ten yra [7]. Ką jis 
galėtų pakeisti šiame pasaulyje, kas jam trukdo ir pan. „Burtų lazdelės“ metodas taip pat 
padeda priimti sprendimus [7]. Paprašykite, kad klientas įsivaizduotų situaciją, kur jis turi 
burtų lazdelę. Jis pamojuoja ja lengvu rankos judesiu ir jo trokštami pokyčiai įvyksta. Kaip 
atrodo šis pasaulis dabar? Kas pasikeitė? Ką galima padaryti, kad priartėtų šie nuostabūs 
pokyčiai? 
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 Norint išvengti patarinėjimo, klientui galima pasiūlyti keletą konstruktyvių 
problemų sprendimo būdų. 
 
Konsultavimas reikalauja daug įgūdžių, kurių neįmanoma įgyti per trumpą laiko tarpą, o ypač 
kai kalbama apie darbą su tokia sudėtinga klientų grupe kaip priklausomi žmonės. Vienas iš 
svarbiausių principų, kurių svarbu laikytis konsultuojant yra laikymasis tikslaus plano. 
Kiekvienas teorinis požiūris apima kažkiek skirtingus veiksmų žingsnius, bet tai nėra taip 
svarbu, kuriuos iš žingsnių jūs pasirinksite ir ar pasirinksite penkių, šešių ar dvylikos žingsnių 
planą. Svarbiausia tiksliai laikytis pasirinkto plano. 

 

Paprastai, pirmasis žingsnis prasideda informacijos surinkimu, susipažinimu su klientu ir 
situacija. Tuomet identifikuojama problema ir apibrėžiamas darbo konsultacijose tikslas. 
Kitame žingsnyje nustatomos užduotys, kurias turėtų atlikti klientas ir, galbūt, socialinis 
darbuotojas, siekdami išspręsti problemą ir pasiekti užsibrėžtą tikslą. Paskutinės fazės 
dažniausiai yra susijusios su rezultatų įvertinimu ir baigiamosiomis pastabomis. Toliau 
pavaizduotas bendras, aiškius žingsnius apimantis socialinio darbuotojo veiksmų planas.  

 

39 iliustracija. Bendras socialinio darbuotojo intervencijos planas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos surinkimas 
Analizė, kontakto su klientu 
sukūrimas, susipažinimas 

su socialine situacija, 
„prisijungimas“ prie 

situacijos, pirminė sutartis 
su klientu 

Pokyčių įvertinimas 
Bendradarbiavimas baigiamas 

arba problema, tikslai ir 
užduotys įvertinami iš naujo. 
Bendradarbiavimas tęsiasi. 

Veiksmas 
Įprastinė konsultacija, 

suplanuotų užduočių vykdymas 

 
Problemos suformulavimas, 

problemų struktūravimas 

Tikslas  
Ką klientas turi pasiekti per 
bendradarbiavimą, koks yra 

laukiams rezultatas, kaip bus 
galima nuspręsti, jog rezultatas jau 

pasiektas? 

Užduotys  
kaip bus išspręsta problema, ką 
klientas darys bendradarbiavimo 

metu, kokie bus 
dradarbiavimo „rėmai“, de

tis ar kontra
ben tali 

sutar ktas 
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Plano įgyvendinimo trukmė gali būti skirtinga ir priklausyti nuo daugelio veiksnių. Pavyzdžiui, 
tai gali priklausyti nuo: 

• galimybių; 
• sveikatos; 
• priklausomybės rimtumo; 
• sudėtingumo; 
• trukmės; 
• gylio (kliento bio-psicho-socialinių problemų); 
• kliento paramos sistemos. 

 

Kliento paramos sistemos dalyvių sėkmingas bendradarbiavimas duoda labai gerų rezultatų. 
Tai gali būti tėvai, giminės, sutuoktinis ar kiti žmonės, kurie kliento vertinimu padeda ir gali 
suteikti reikiamą paramą ne konsultacijų metu. 

 

 Žinoma, svarbu turėti omenyje, kad priklausomybė yra visuomet lydima ko-
priklausomybės (angl. co-addiction)! 
 
Dėl šios priežasties tikėtina, kad reikės suteikti papildomas konsultacijas giminėms, be to, 
rekomenduojama įtraukti ir kitus specialistus ar paramos grupes. 

Praktika rodo, kad atvejai, kuomet planą pavyksta įvykdyti tvarkingai, žingsnis po žingsnio, 
yra reti. Dažniausiai tenka pakartotinai grįžti prie praeitų žingsnių ar peršokti keliais 
žingsniais į priekį. 

Socialiniam darbuotojui itin svarbu aiškiai suprasti esamą bendradarbiavimo procesą ir žinoti, 
kurią bendradarbiavimo proceso dalį jis pasiekė su klientu. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas 
švirkštų keitimo punktuose vyksta dvejomis pakopomis: pirminis susipažinimas, informacijos 
surinkimas ir veiksmų pakopa. Puiku! Anksčiau ar vėliau klientas atskleis gilesnę problemą – 
rimtus konfliktus, patirtą smurtą ir pan. – arba parodys norą pradėti gydymą. Taigi mes iš 
karto žengiame į fazę – problemos suformulavimas ir tada, – tikslai ir užduotys, veiksmas. 

 

 Joks socialinio darbuotojo planas neturi būti priimamas kaip dogma; tačiau turi 
būti atrastas labiausiai priimtinas praktinis ir teorinis būdas struktūruoti darbą. 
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4.4. DAŽNAI KONSULTANTUI IŠKYLANČIOS 
PROBLEMOS 

 

4 .4 .  DAŽNAI  K ON SULTAN TUI  IŠKY LANČ I OS  PRO BL E MO S  

☺ Rūbai ir elgesys 

 
Socialinio darbuotojo rūbai neturi trukdyti pokalbiui su klientu [4]. Taigi reikia turėti 
omenyje darbo aplinką ir kliento lūkesčius. Žinoma, tuo pat metu rūbai neturi būti 
„nuasmeninti“, jie gali atspindėti jūsų vertybes, kultūrą ir skonį. 

 

Socialinio darbuotojo elgesyje turi matytis dėmesys ir susidomėjimas klientu [4]. Jeigu 
socialinis darbuotojas konsultacijos metu aistringai įsitraukia į telefoninį pokalbį, žaidžia su 
objektais ant stalo, varto akis ar pan., jam gali būti sunku užmegzti kontaktą su klientu. 
Neįmanoma nurodyti vieningų instrukcijų dėl kūno kalbos, bet iš esmės svarbiausia laikyti 
akių kontaktą, reaguoti visu kūnu (pavyzdžiui, palinkti į priekį), išraiška ir žodžiais. Svarbu 
rodyti nežodinius atvirumo ženklus, pavyzdžiui, nekryžiuoti rankų ir kojų. Kiekvienam žmogui 
malonu pradėti pokalbį su kažkuo, jeigu jis jaučia, kad yra laukiamas ir kad jam skiriamas 
nedalomas dėmesys. 

 

 Tai reiškia, kad jeigu buvo susitarta dėl susitikimo, socialinis darbuotojas gali 
ateiti pasitikti prie durų, pasisveikinti su klientu paspausdamas ranką ir pasiūlyti 
klientui atsisėsti. Jeigu klientas nustebino socialinį darbuotoją, atvykęs darbų 
įkarštyje, reikia atidėti visus darbus arba mandagiai kliento paprašyti šiek tiek 
palaukti. 

 
Dovanos. Gana dažnai klientai atneša mažų dovanėlių, atviručių – kaip į jas reaguoti? 
Kiekviena institucija atskirai turi aptarti su personalu savo poziciją dėl dovanų priėmimo. 
Reikšdamas paramą ir supratingumą socialinis darbuotojas gali sukelti klientui gilius 
dėkingumo jausmus ir dažniausiai žmonės juos išreiškia per dovanas. Dovanų teikimas yra 
sociopsichologinis reiškinys ir jų nepriėmimas gali sukelti sumišimą ar net pyktį. 

 

 Bet kuriuo atveju, klientų dovanos neturi būti ignoruojamos, į jas dera atkreipti 
dėmesį. 
Galbūt jūs bandysite atrasti atsakymą į klausimus: „Už ką klientas nori padėkoti? Ar tai susiję 
su sprendimų priėmimu, kuriems aš turiu įtakos?“ 

Yra tokių socialinių darbuotojų, kurie klientų dovanų niekada nesineša namo. Kiekvienas 
socialinis darbuotojas turi išanalizuoti situaciją ir suformuoti savo požiūrį į klientų dovanas. 
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 Asmeniniai klausimai ir komentarai 

 
Socialinis darbuotojas dažnai susiduria su asmeniniais klientų klausimais ir komentarais. Šie 
asmeniniai klausimai yra grindžiami skirtingų motyvacijos rūšių, dažniausios iš jų yra: 
 

Paprastas socialinis smalsumas [4] – tai pastanga pastatyti socialinį darbuotoją į 
paprastą situaciją, apsikeisti socialiniais vaidmenimis. Ar jūs susituokęs? Ar turite 
vaikų? Ar jūs ką nors vartojote? Trumpas atsakymas be komentarų apie patį klausimą 
yra geriausias būdas atsakyti. 

 

Pastanga išsiaiškinti socialinio darbuotojo kompetenciją [4] ir ankstesnę patirtį. 
Kokia jūsų darbo patirtis? Jeigu pradedantysis socialinis darbuotojas atsakys 
sąžiningai, tai gali nuvilti klientą, tačiau, melagingas atsakymas gali sukelti dar daugiau 
problemų. Konsultantas gali norėti pateikti detalų paaiškinimą, išpūsti savo patirtį ar imti 
atsiprašinėti dėl jos stokos. Tokie atsakymai gali padidinti kliento susirūpinimą arba jis 
gali tai panaudoti vėliau kaip manipuliacijos įrankį. Vienas iš būdų atsakyti yra tiesiog 
paminėti mokslo instituciją, kurią baigėte, o jei klientui to negana, konsultantas gali 
užduoti klausimą: „Ar jūs rūpinatės, kad aš nesugebėsiu jums padėti?“ Klientai retai 
tęsia diskusijas šia tema. 
 

Pastanga kontroliuoti santykius užmezgant draugystę [4] bei pastanga laikyti 
socialinį darbuotoją šalia, užmegzti asmeniškus santykius ir taip išvengti profesinių 
santykių probleminių aspektų. Dažniausiai priklausomas klientas jaučiasi saugiau, kai 
santykiai yra artimesni, draugiškesni ir dėl to saugesni. Problemų gali kilti tada, kai 
socialinis darbuotojas sutinka su klientu būti draugais ir nedarbo metu. Gali tapti beveik 
neįmanoma tęsti intervenciją, konsultacijas ar socialinį darbą. Panašiai socialinis 
darbuotojas ar psichoterapeutas negali konsultuoti savo šeimos ar giminaičių. 
 

Emocijų socialiniam darbuotojui reiškimas [4]. Klausimas kartais gali būti 
grindžiamas asmeniniais socialinio darbuotojo bruožais: „Jūs niekada nevartojote 
narkotikų, tai kaip jūs galite mane suprasti?“ Socialinis darbuotojas neturėtų apsimesti, 
kad jis turi žinių ar patirties jeigu iš tiesų jų neturi. Net tuo atveju, jeigu socialinis 
darbuotojas turi šios patirties ar žinių, tai neabejotinai skirsis nuo kliento patirties. Tokie 
klausimai gali būti ir būdas atsitraukti nuo pačios problemos. Dėl šios priežasties 
socialinis darbuotojas turi nuolat ir nenutrūkstamai analizuoti pokalbio eigą, nes 
pagrindinis tikslas yra išanalizuoti kliento, o ne socialinio darbuotojo, patirtį ir emocijas! 
Emocijų socialiniam darbuotojui reikšimas gali taip pat būti susijęs su anksčiau minėtais 
manipuliaciniais asmenybių tipais. 

 

 Socialinis darbuotojas turi vengti asmeninių santykių, nes gali būti sunku 
patenkinti dvejopus reikalavimus, kuriuos kelia profesiniai ir asmeniniai santykiai. 

 

Kartais asmeniniai komentarai identifikuoja socialinį darbuotoją su kažkuo kitu, kuris vaidina 
svarbų vaidmenį kliento gyvenime (perkėlimas!). Įsidėmėkite: socialinis darbuotojas neturėtų 
palaikyti perkėlimo, jeigu jo tikslas nėra su tuo dirbti. 

Socialinis darbuotojas turi gerai pasvarstyti, kokiais atvejais jis duos klientui savo telefono 
numerį ar namų adresą, jei šis to paprašys. Šiam klausimui nėra vieningo atsakymo. Kai 
kurie specialistai mano, kad duodamas asmeninę informaciją socialinis darbuotojas tuo pat 
metu patvirtina, kad jam klientas rūpi ir, kad jis juo pasitiki, kadangi gali iškilti situacijų, kada 
ši informacija bus reikalinga. 
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Jeigu klientai yra pavojingi, agresyvūs ar psichiškai nesveiki, tuomet, natūraliai, tokia 
informacija neturėtų būti atskleista. Informacijos nedavimas šiuo atveju reiškia saugumą. 

Konsultantų personalo keliamas klausimas „Kur yra mūsų darbo ribos?“ visuomet buvo 
ginčytinas. 

Per konsultacijas socialinis darbuotojas privalo atkreipti ypatingą dėmesį į jam kylančias 
stiprias emocijas dėl kliento, kadangi pokalbio metu ar po jo gali atsirasti įtampos, ar 
susijaudinimo ženklų, kurie gali iššaukti tam tikrus akivaizdžius nukrypimus nuo įprasto 
rėžimo, pavyzdžiui [4]: 

• nuolatinis galvojimas apie praėjusį pokalbį; 
• kito susitikimo nukėlimas; 
• sutrikimas dėl pokalbio eigos; 
• nesugebėjimas į pokalbį atvykti laiku; 
• perdėtas pasitenkinimo jausmas tinkamai pravedus pokalbį; 
• tendencija užtęsti susitikimų laiką; 
• impulsas suplanuoti specialius susitikimus; 
• noras dirbti kliento labui ne darbo metu; 
• tendencija palaikyti klientą prieš kitus šeimos narius ar instituciją; 
• neįprastas nekantrumas prieš susitikimą; 
• malonus jausmas dėl klieno priklausomybės; 
• nenoras ir atsisakymas siųsti klientą kitiems darbuotojams ar institucijoms, net 

jeigu tai būtina; 
• paslaugų tęsimas net pasiekus plano tikslus. 

 

Šie ženklai rodo tam tikrą emocinį ryšį, prisirišimą prie kliento. Socialinis darbuotojas turėtų 
analizuoti ir suprasti šiuos jausmus. Patartina stebėti situaciją, nes šiuos jausmus gali sukelti 
tokie veiksniai: 

 

40 iliustracija. Įvairios jausmų priežastys 
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Išvardyti aspektai yra rimtos kliūtys konsultavimo sėkmei, be to, emocinis prisirišimas prie 
kliento skatina profesinį „perdegimą“, kuris, savo ruožtu, gali sukelti rimtas chroniškas ligas. 

 

4.5. KLIENTŲ MOTYVAVIMAS KEISTIS 
 

Arklį galima priversti prieiti prie vandens telkinio, bet jo negalima priversti gerti, jeigu jis to 
nenori. 
 

Tam tikra prasme ši japonų patarlė atskleidžia viską apie motyvaciją keistis ir motyvavimą. 
Motyvacija yra būsena, kai žmogus yra motyvuotas, o motyvavimas yra būdas suteikti 
žmogui motyvaciją daryti tai, į ką yra nukreiptas motyvavimas. Kad geriau suprastume 
motyvacijos prigimtį, pažvelkime į 41 iliustraciją. 

 

Dvi reiškinių grupės gali būti vadinamos „motyvacija“: 

 

• Pirmiausia, koncepcija „motyvacija“ reiškia priežastį ar motyvą atlikti kasdienius 
veiksmus. Kam žmogus kažką daro? Kokia žmogaus motyvacija keltis anksti 
šeštadienio ryte? Galbūt tam, kad pamatytų tekančią saulę, pažiūrėtų 
mėgstamą laidą, paruoštų staigmeną šeimai ir pan. Kokia narkotikų vartotojo 
motyvacija, t. y. priežastis ir motyvas, kuris jį skatina atsikelti ir ieškoti naujos 
dozės? Priklausomybė, nenugalimas noras ar pan.? Tai taip pat yra motyvacija. 
Kokia buvo pirminė euforinė vartojimo fazė? 

 

41 iliustracija. Aspektai, paaiškinantys motyvaciją 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motyvacija yra grupė priežasčių, kurios paskatina žmogų įsitraukti į tam 
tikrą veiklą: 
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• Antra, motyvacija yra individuali kiekvieno žmogaus motyvų sistema, kuri 
daugiausia susideda iš žmogaus vertybių, vertybių sistemos ir jo unikalios 
asmeninės patirties. Vertybės ir motyvų sistema sąlygoja kasdienius motyvus 
priimti sprendimus, kuriuos reikia priimti kasdien ir nuolatos. 

 
Savo ruožtu, motyvavimas yra tokių sąlygų suteikimas, kuriose yra sukuriami asmens 
individualūs motyvai [9]. Tai yra labai tikslus apibrėžimas, kuris nusako giliausią motyvavimo 
esmę. Motyvavimas, kuris yra nukreiptas į ilgalaikių pokyčių motyvaciją, neturėtų būti 
manipuliacija, paslėptas spaudimas tam, kad primestumėte kitam savo valią. Priešingai, 
motyvavimo tikslas yra padrąsinti žmogų priimti savarankišką sprendimą pradėti kitaip elgtis 
ir būti užtikrintam dėl to, ką daro. 

 

 

 

 

 

Pokyčiai pagrindinių motyvų bei vertybių sistemoje, gali būti laikomi kaip 
sėkmingiausias motyvavimo rezultatas. 

Už išorinio paprastumo kalbant apie motyvaciją ir motyvavimą slepiasi daug neaiškumų, nes 
žmogaus prigimčiai būdingi sąmoningi ir pasąmoniniai motyvai, sąmoningi ir pasąmoniniai 
veiksmai. 

 

42 iliustracija. Motyvavimo ir motyvacijos lygmenys 
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Sistema veiksmų, skirtų paskatinti kitą žmogų veikti. Pasąmoniniai 
veiksmai Ji vadinama „motyvavimu“. 

 

Motyvavimas – tai kito žmogaus padrąsinimas pasirinkti bet 
kurią iš elgesio alternatyvų tam, kad pasiektų tikslą. Kokia yra 
specialisto motyvacija motyvuoti kitus žmones? 

 

Mūsų motyvacija gali būti visiškai ar iš dalies sąmoninga ir suprasta: „Aš žinau, kodėl tai 
darau!“ Mūsų sąmoningi motyvai padeda suprasti mūsų motyvaciją. Mūsų elgesio motyvai 
gali būti ir pasąmoniniai. Tai tokios situacijos, kuriose: 
 

• mes atvirai sakome, kad nežinome, kodėl kažką darome; 

• kai mes galvojame apie vienus elgesio motyvus, bet iš tiesų buvo kiti motyvai – 
pasąmoniniai. 

Sąmoningi 
veiksmai 
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Pavyzdžiui, viena klientė susijaudinusi pasakojo, kaip ji pyko ant tėvo, kuris išėjo į 
parduotuvę su anūku. Jie sugrįžo puse valandos vėliau nei buvo tikėtasi. Ji rėkė ir pyko ant 
jo, kad jis taip pasielgė, nes ji jaudinosi ir manė, kad kažkas blogo jiems galėjo nutikti. Šioje 
situacijoje sąmoningi motyvai pykčiui yra susijaudinimas dėl to, kad tėvas ignoravo 
susitarimą ir kad kažkas galėjo nutikti tėvui arba sūnui. Per pokalbį klientė prisiminė, kad kai 
ji buvo maža, tėvas ją paliko autobusų stotyje, nes buvo girtas. Tuomet ji patyrė didžiulį 
išgąstį, nerimą ir kartu gėdą. Taigi jos isteriškos reakcijos, pykčio ir skausmo motyvas buvo 
ne tai, kad tėvas grįžo pusvalandžiu vėliau, bet vaikystėje išgyventa situacija. 

Panašiai yra ir su motyvavimu. Motyvavimo procesas taip pat gali būti profesionaliai 
sąmoningas veiksmas ir pasąmoninis veiksmas. Mūsų noras motyvuoti kitus žmones gali būti 
sunkai suprantamas mums patiems ir dėl to priimti sprendimai negali būti visiškai atsakingi. 

 

 Ar prisimenate idėją apie ledkalnį? Žinoma, kad tiktai 10 proc. viso ledkalnio yra 
matoma, tuo tarpu 90 proc. yra po vandeniu. Taigi didžioji dalis yra paslėpta. 

 

Apytiksliai 90 proc. motyvų yra dalinai sąmoningi arba pasąmoniniai ir spontaniški. 10 proc. 
yra struktūruoti ir aiškūs motyvai. Įsipareigojimai šeimai, visuomenei, darbui, ar tiesiog 
naudos apskaičiavimas daugiausia paveikia sąmoningus motyvus [9]. Specialistų užduotis 
yra praplėsti kliento sąmoningų motyvų zoną bei transformuoti dalinai sąmoningus motyvus 
arba pasąmoninį motyvavimą į profesionalų kliento motyvacijos orientavimą. 

Socialiniame darbe klientų motyvavimas dažnai susiduria su tokiomis situacijomis kai 
klientas atrodo tampa labiau motyvuotas ir daro daug dalykų savo labui, bet staiga 
motyvacija sumažėja ir klientas atsisako bendradarbiauti. Kas tai nulemia? Pirmiausia, 
pokyčių stabilumą lemia vidinė ir išorinė motyvacija, kuri yra pokyčių kliento elgesyje 
pagrindas. 

 
 
 

 
 

4.5.1. Vidinė ir išorinė motyvacija 

 
Vidinės motyvacijos koncepciją išvystė Edward L. Deci [9]. Vidinė motyvacija – tai noras 
daryti kažką dėl paties veiksmo ir dėl to, kad tai yra svarbu pačiam žmogui. Išorinis 
„apdovanojimas“ (angl. award) nėra lemiamas veiksnys. Pagrindiniai „apdovanojimai“ ir 
bazinė motyvuojanti jėga, šiuo atveju, yra pats procesas, atliktas darbas, augimas, tikslo 
pasiekimas, vidinis savęs nugalėjimas, asmeninis vidinis pasiekimas ir pan. Pagrindiniai 
elgesio motyvai yra autonomija ir apsisprendimo teisė. 
 

Tuo tarpu, išorinė motyvacija yra bet kokia išorinė priežastis, kuri skatina žmogų kažką 
daryti, pavyzdžiui, apdovanojimas, pinigai, bausmė, pagyrimai ir pan. Nuolatinė išorinė 
motyvacija skatina [10]: 

• adaptaciją; 
• nerimą ar izoliaciją; 
• priešinimąsi. 

Taigi išorinė motyvacija niekada negali būti stabili ir tęstinė. Tuo tarpu, pasirinkimo galimybių 
(plačiausia prasme) sukūrimas ir davimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, skatinančių 
asmeninės autonomijos suteikimą ir vidinės motyvacijos vystymąsi. Panašiai yra ir su 
mokymusi. Mokymasis daugeliui žmonių yra „užkoduotas“ dar vaikystėje, bet kartais jis 
dingsta mokykloje. Kartais ši natūrali vidinė motyvacija dingsta, nes atsiranda per daug 
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išorinių motyvatorių ir žmogui tampa neaišku, ko jis pats nori, todėl jis ima norėti daryti tai, ko 
iš jo reikalaujama. 

 

 Socialiniai darbuotojai, motyvuodami klientus, turi atsargiai naudoti išorinės ir 
vidinės motyvacijos galią. Ilgalaikėje perspektyvoje daugiausia dėmesio turi būti 
skiriama keitimuisi ir vidinės motyvacijos stiprinimui, nes ji yra stabilesnė nei išorinė 
motyvacija. 
Norint pradėti kliento motyvavimo darbą, reikia pirmiausia išsiaiškinti jo motyvaciją. Kuriems 
dalykams klientas yra motyvuotas ir kuriems ne? Jeigu klientas tvirtina, kad yra pasirengęs 
padaryti viską, ką patars socialinis darbuotojas tam, kad pagerintų savo padėtį, tuomet 
norėtume manyti, kad klientas yra motyvuotas. Tuo tarpu, jeigu klientas po gydimo nuo 
priklausomybės narkotikams vėl pradeda juos vartoti, jis yra nemotyvuotas. Kartais atsiranda 
tokia tendencija, kuri nuvertina motyvacijos koncepciją ir ją naudoja paviršutiniškai. 

Motyvacijos koncepcija gali būti analizuojama ją padalijant į keletą aspektų, iš kurių ji 
susideda [11]: 

• kančios lygmuo; 
• noras gauti pagalbą; 
• noras tęsti sveikimo procesą; 
• noras keistis; 
• sugebėjimas keistis. 

 

Tam, kad būtų galima įvertinti motyvaciją, paranku įvertinti visus šiuos aspektus atskirai. 
Pavyzdžiui, kančios lygmuo gali būti pats stipriausias vidinis motyvatorius, skatinantis vartoti 
narkotikus arba mesti juos vartoti. Dažnai paauglių motyvavimas būna itin sunkus, nes jie 
niekada nepatyrė neigiamų pasekmių, tad kančios lygmuo yra gana žemas – gera sveikata, 
laikas su draugais, bendri interesai ir pan. Tam, kad būtų galima sustiprinti motyvaciją, turi 
būti noras kažką keisti, noras keistis ir, žinoma, galimybė keistis. 

Vertinant kliento motyvaciją ir planuojant tolesnį darbą, socialiniame darbe su klientu visada 
iškyla du motyvavimo klausimai: 

• Į ką motyvuoti, skatinti? Tai klausimas susijęs su kryptimi, tikslu. Koks yra 
motyvavimo tikslas? Koks yra laukiamas motyvavimo rezultatas? Socialinio 
darbuotojo norimas rezultatas negali būti formuluojamas dvipole forma – 
motyvuotam ar nemotyvuotam klientui. Socialinis darbuotojas turi tiksliai apibrėžti, 
pirmiausia sau pačiam, į ką jis motyvuoja konkretų klientą? 

• Kaip motyvuoti, skatinti ir nukreipti klientą? Šis klausimas yra kartu susijęs ir su 
metodologija, kurią naudos socialinis darbuotojas, ir su bendru veiksmų planu.  

 

Motyvaciją skatina [12]: 
 

Pagyrimas. Pagyrimai turi būti proporcingi ir adekvatūs. 

Proporcinga ir adekvati bausmė, įskaitant nepasitenkinimo parodymą. Dėl to yra 
svarbu iš anksto aptarti ribas, taisykles ir bendradarbiavimo „rėmus“. 

Apdovanojimai. Tai nereiškia, kad klientui reikia duoti „pinigus“. Tai gali būti knyga ar 
koks nors „bonusas“, kuriuos yra gavę ir kiti klientai dėl to, kad sėkmingai progresuoja 
gydymo metu. Pavyzdžiui, leidimas dalyvauti kokiame nors renginyje už įprasto 
bendradarbiavimo ribų – ekskursija, kino teatras, baseinas ir pan. 

Konkurencija ir konkurentas. Tinkamai nukreipta konkurencija yra puikus 
motyvatorius, skatinantis judėti į priekį ir netgi pasikeisti. 
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Grupės įtaka. Patartina klientus motyvuoti ne vien individualiai, bet taip pat įtraukti juos 
į kokias nors paramos, edukacijos ar apmokymų grupes. 

Laimė ir sėkmė. Socialinis darbuotojas turi visuomet sureaguoti į pozityvius pokyčius, 
net jeigu jie yra minimalūs. Tai reiškia, kad narkotikų vartotojas švirkštų keitimo punkte 
visuomet turi būti sutinkamas su džiaugsmu ir pagiriamas, dėl to, kad jis čia ateina 
reguliariai. 

Socialinė-psichologinė atmosfera. Palaikanti ir saugi aplinka motyvuoja žmogų, dėl 
to jis pasiryžta ateiti pas socialinį darbuotoją. Kitas žingsnis yra įgyti kliento pasitikėjimą 
ir pradėti bendradarbiavimą. 

Sąmoningumo kėlimas. Klientas turi suprasti aiškų tikslą ir kryptį. 

 
Motyvaciją mažina [9]: 

Spaudimas 

Gudravimas 

Manipuliacija 

Nesąžiningumas 

Savo reikmių patenkinimas ir negalvojimas apie kito reikmes 

Grėsmė 

Savo asmeninio įvaizdžio pagražinimas 

Tušti pažadai 

 

Socialiniai darbuotojai, kurie dirba su priklausomais klientais, buvo paprašyti atsakyti, kas 
jiems padeda sėkmingai motyvuoti klientus. Jie paminėjo lentelėje nurodytas technikas ir 
metodus, bei tą nusiteikimą, kuris jų nuomone, prisidėjo prie sėkmingo motyvavimo. 

Kaip rodo socialinių darbuotojų atsakymai, sėkmingai praktikoje naudojami motyvavimo 
metodai yra pagrįsti šiltu ir palaikančiu požiūriu į klientą, kliento iniciatyvos priėmimu ir 
skatinimu bei aiškiais bendradarbiavimo rėmais ir tikslais. 
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43 iliustracija. Motyvacijos technikos, metodai ir požiūris 
 

 

 

 

Drąsinimas  Pasitikėjimo savimi kėlimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motyvavimo procesas gali būti tęstinis; dėl to socialinis darbuotojas turi būti labai kantrus net 
jeigu kliento motyvacijos ir pasveikimo kliūtys yra akivaizdžios. Svarbiausias dalykas 
motyvuojant klientą yra vesti jį link vidinio noro palaipsniui keistis ir vėliau norėti daryti kažką 
savo labui. 

 
 
 
 
 
 

Technikos, 
metodai ir 
požiūris 

Pagyrimas 

Situacijos paaiškinimas

Faktų atspindėjimas

Supratimas ir pagarba

Susitarimas dėl tam tikrų 
veiksmų ir tam tikrų 

pasiekimų 

Tarpusavio pasitikėjimo 
kūrimas 

Atlikti priklausomybės 
įvertinimą (priklausomybės 

pliusai ir minusai) 

Teigiamas įvertinimas 

Iššūkis, kuris paliečia 
kliento vertybes 

Galimybių parodymas 

Leisti klientui veikti 

Suteikti viltį  

Suteikti paramą 

Aplinkos įtaka 

Konfrontacija 
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5.1. Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida 
 
Idėja, kad ryšiai su visuomene yra tik informacijos šaltinis žurnalistams, yra klaidinga, nes jau 
pats žodis pasako, kad tai yra santykiai su plačiąja visuomene ir žurnalistai yra tik 
visuomenės dalis. Žiūrint į skirtingus viešųjų ryšių organizacinius aspektus, galime prisiminti 
trumpą viešųjų ryšių ir jų reikšmės organizacijos darbui apibrėžimą. 

 

Viešieji ryšiai turi daugybę apibrėžimų kiekvienai profesiniai sričiai; tačiau, turėdami omenyje 
šio leidinio specifiką, paminėsime keletą pačių tinkamiausių šiame kontekste. 

 

Taigi viešieji ryšiai yra: 

„... komunikacija su skirtingomis visuomenės grupėmis norint paveikti jų 
požiūrį ir nuomonę siekiant tam tikro žmogaus, produkto ar idėjos atpažinimo“; 
„... nedidelė pozityvios ir palankios nuomonės apie žmones ar įvykius 
populiarizacija plačiajai publikai“; 
„... visuma priemonių, skirtų skatinti palankius santykius su visuomene“; 
„... organizacijos pastangos sukurti bendradarbiavimą tarp visuomenės 
grupių“; 
„... nukreipti į reputaciją, kuri yra rezultatas to, ką darote, sakote ir ką kiti sako 
apie jus“; 
„... disciplina, kuri rūpinasi reputacija – jos tikslas yra įgyti supratimą, paramą 
bei paveikti nuomonę ir elgesį“; 
„... valdymo funkcija – abipusiai palankių santykių tarp organizacijos ir tų 
visuomenės grupių, nuo kurių priklauso institucijos sėkmė ar nesėkmė kūrimas 
ir išlaikymas“. 

 

Visi šie apibrėžimai kalba apie tai, kas yra viešieji santykiai, kokie yra jų tikslai ir rezultatai. 
Apibendrinant apibrėžimuose nurodytą esmę, galima sukurti tokią eilę žodžių junginių: 
palankūs santykiai su tikslinėmis grupėmis (dalyvaujančiomis šalimis, partneriais, 
kompanijomis); abipusis tikslinių grupių bendradarbiavimas; pozityvi ir palanki nuomonė apie 
organizaciją; išreikštos idėjos; gera reputacija, kuri leidžia paveikti susijusių asmenų požiūrį, 
nuomonę ir elgesį. 

Šiuo atveju viešieji santykiai koncentruojasi ne į pardavimus ar reklamą, bet į aspektus, kurie 
yra svarbūs socialinėje sferoje – idėjos ir veikimo išaiškinimas, palankus bendradarbiavimas, 
pripažinimas ir, žinoma, reputacija. 

Dirbdamas socialinėje srityje kiekvienas institucijos socialinis darbuotojas turi įsisąmoninti 
šiuos veiksnius, nes bendraudamas su visuomenės atstovais socialinis darbuotojas 
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reprezentuoja savo organizaciją ir taip formuoja viešuosius ryšius. Tai reiškia, kad kiekvienas 
yra savo institucijos viešųjų ryšių specialistas, nepaisant to, ar yra deleguotas palaikyti ryšius 
su žiniasklaida ar ne. 

 

5.2. BENDRADARBIAVIMAS SU TIKSLINĖMIS 
GRUPĖMIS IR PARTNERIAIS 

 
Viešųjų ryšių kontekste „visuomenės“ koncepcija turi būti susiaurinta ir patikslinta 
atsižvelgiant į tikslines grupes, nes jūsų bendradarbiavimo partneriai visuomet bus žmonės, 
turintys skirtingus norus ir lūkesčius jūsų organizacijos atžvilgiu. 

Tam, kad būtų galima išlaikyti santykius su tikslinėmis grupėmis, pirmiausia reikia jas 
apibrėžti. Tai gali būti: 
 

• vietinės valdžios darbuotojai ar valstybės administravimo institucijos; 
• medikai; 
• socialinių paslaugų teikėjai; 
• apsaugos institucijų darbuotojai; 
• gyventojai (nesvarbu, aktyvūs palaikytojai ar aktyvūs priešininkai); 
• žurnalistai ir pan. 

 

Teigiamos abipusės komunikacijos pagrindas yra organizacijos tikslų ir veiklos išaiškinimas. 
Komunikuojant su bendradarbiavimo partneriais pagrindinė užduotis yra suteikti jiems tikrą, 
atvirą ir aiškiai suformuluotą informaciją. 

Prisiminkite, kad kartais sunku informuoti visuomenę apie reikalus, susijusius su ŽIV, nes ši 
tema verčia žmones jaustis nepatogiai, tai primena, kad ši problema yra šalia jų. 
Visuomenėje egzistuoja stereotipinis suvokimas, kad žmogus yra kaltas, jeigu jis užsikrėtė ir 
ši nuostata gerokai apsunkina situaciją. 
 

 Jūsų užduotis yra pateikti teisingą, jautrią ir profesionalią informaciją apie ŽIV, 
AIDS ir su tuo susijusius reikalus tam, kad leistumėte žmonėms suprasti situacijos 
rimtumą bei sumažintumėte jų baimę ir nežinojimą. 
 

Pagalvokite apie vietinės valdžios institucijas ar populiarius žmones, kurių klausytųsi likusi 
publikos dalis; susipažinkite su jais ir stenkitės per juos ir su jų pagalba žmonėms perduoti 
svarbią informaciją apie ŽIV ir AIDS. 

 

 

 

 

5.2.1. Bendradarbiavimas su žiniasklaida 

 

Pats rentabiliausias organizacijos bendravimo su visuomene būdas yra perduoti informaciją 
per žiniasklaidą (laikraščius, žurnalus, radijo stotis, televiziją, internetą ir pan.). 

Pradedant bendradarbiavimą su žiniasklaida, rekomenduojama surinkti informaciją, 
atsižvelgiant į žiniasklaidos priemonę, su kuria ketinate bendradarbiauti, todėl svarbu atsakyti 
į toliau pateiktus klausimus: 

• Kurie žurnalistai specializuojasi socialinių reikalų apžvalgoje? 
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• Kokios politikos laikosi tam tikra žiniasklaidos priemonė ir kokios idėjos yra jai 
būdingos, kokią nuomonę ji remia ir kokios ne? 

• Kaip dažnai leidžiamas tam tikras laikraštis, kaip dažnai tam tikra televizija ar 
radijas transliuoja programas apie socialinius reikalus? 

• Kiek žmonių naudojasi šia žiniasklaidos priemone – skaito, žiūri, klausosi? 
• Koks yra šios žiniasklaidos priemonės „vartotojo“ (skaitytojo, žiūrovo, klausytojo) 

profilis – amžius, gyvenamoji vieta, profesija, lytis, interesai? 
• Kokią teritoriją apima ši žiniasklaidos priemonė? 
• Kokie yra platinimo metodai (taikytina spaudiniams) – informaciniai stendai, 

prenumerata, nemokamas ar mokamas laikraštis ir pan. 
 

 
 
 
 

5.2.2. Nacionalinė spauda 

Apie 40 proc. nacionalinės spaudos turinio sudaro straipsniai apie valstybinių ir komercinių 
organizacijų veiklą bei populiarių žmonių (politikų, kultūros darbuotojų ir pan.) veiklos 
įvertinimą. Maždaug 15 proc. turinio tenka tam tikros nuomonės išsakymui ar komentarams, 
5 proc. – horoskopams, orų prognozei, kryžiažodžiams ir pan. Likę 40 proc. yra skirti 
naujienoms, trumpoms žinutėms ir faktams. 

 

 

 

 

5.2.3. Regioninė spauda 

 

Ji veikia pagal tuos pačius principus kaip ir nacionalinė spauda; tačiau, bendrai paėmus 
regioninė spauda pasiekia platesnę publiką nei nacionalinė spauda. 

Bendradarbiaujant su regionine spauda svarbu turėti omenyje šiuos aspektus: informacija 
bus paruošta regioniniu mastu, į vietinę informaciją žiūrima supratingai ir ji pateikiama tiksliai, 
nes žmonės labiau domisi vietine informacija. Prisiminkite, kad žmonės labiau pasitiki vietine 
negu nacionaline spauda. 

 
 
 

 

5.2.4. Televizija ir radijas 

 
Abi šios žiniasklaidos priemonės reikalauja specialaus dėmesio: 
 

• pirmiausia su reporteriais pakalbėkite telefonu, pasakykite jiems, kodėl svarbu 
gyventojus informuoti apie jūsų organizuojamą renginį; 

• paruoškite ir nusiųskite raštišką informaciją; 
• būkite visada pasiruošę priimti televizijos reporterį ir visą komandą su jų įranga, o 

radijo reporteriui būkite pasiruošę rasti tylų kambarį, kur būtų galima įrašyti pokalbį. 
 

 

 
Visuomet būkite pasiruošęs duoti interviu! 
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Per pastaruosius metus labai išaugo radijo stočių skaičius. Radijo specifika yra ta, kad 
informaciją galima paskelbti labai operatyviai – paruoškite tikslią ir glaustą informaciją radijo 
reporteriui ir per valandą, paruoštą informaciją jau bus galima pranešti naujausiose žiniose. 

 

 

 

 

5.2.5. Internetas 

 

Internetas vis labiau ir labiau užtikrintai ima pirmauti ekonomiškai aktyvių gyventojų 
informavimo srityje – šiuo metu beveik kiekvienas miestas ir vietinė valdžia turi savo 
internetinius portalus ar internetinius puslapius, tokius turi ir dauguma nacionalinių bei 
vietinių laikraščių. Pagrindiniai interneto privalumai yra: informacijos cirkuliavimas 24 
valandas, nemokamas priėjimas, neribotas įkeliamos informacijos kiekis ir interaktyvumas. 

 

5.3. PRANEŠIMO SPAUDAI RAŠYMAS 
 

Pranešimas spaudai – tai viena iš dažniausiai naudojamų technikų, kuriant ryšius su 
žiniasklaida. Sulaukę pranešimo spaudai, žurnalistai ar redaktoriai įvertina jį pagal tris 
aspektus: 

• Ar tai domina skaitytoją (sena ar nauja informacija)? 
• Ar informacija bus aktuali skaitytojui? Ar perskaitęs šią informaciją neklaus „kas iš 

to“? 
• Ar informacija pritrauks ir išlaikys skaitytojo dėmesį? 

 

 
5.3.1. Pranešimo spaudai rašymo sąlygos  

 

 

Pirmajame paragrafe ar sakinyje reikia atsakyti į šiuos klausimus: KAS? KODĖL? KUR? 
KADA? Pirmasis paragrafas yra pats svarbiausias, likusi informacija tik papildo jį, 
atsakydama į klausimą – KAIP? 

• Tekstas turi būti paprastas ir tiksliai suformuluotas. 
• Nenaudokite aukščiausio būdvardžių laipsnio ir tokių žodžių kaip gražus, 

nuostabus, puikus. 
• Suskirstykite pasakojimą į paragrafus; viename paragrafe rašykite tik vieną žinutę 

ar idėją. 
• Įtraukite specialistų, tos srities autoritetų, vadovų citatas. 
• Neviršykite A4 lapo formato. 
• Nedelskite rašyti pranešimo spaudai – niekas nerašo apie įvykį, kuris jau įvyko, 

paruoškite pranešimą būsimuoju laiku. 
• Parašykite pranešimo paruošimo datą. 
• Naudokite Times New Roman šriftą ir 12 šrifto dydį. 
• Skaičius nuo vieno iki devynių rašykite žodžiais. 
• Pirmą kartą minėdami rašykite pilnas žmonių pavardes ir vardus, o kai minite 

pakartotinai rašykite akronimus ar sutrumpinimus. 
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• Pasitikrinkite gramatiką, vardus, pavardes, pozicijas, faktinius skaičius apie 
minimus žmones. 

• Nenaudokite nežinomų terminų, profesinio žargono ar formuluočių. 
• Visuomet nurodykite vardus, pavardes ir kontaktinę informaciją tų asmenų, kurie 

gali suteikti papildomos informacijos. 
 

5.4. SPAUDOS KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 
 

Spaudos konferencija tai toks renginys, kurio tikslas yra žiniasklaidai pateikti informaciją apie 
naują įvykį, iniciatyvą, kampaniją, paslaugą ar pan. Spaudos konferencijos formatas taip pat 
suteikia žurnalistams galimybę susitikti tam tikrą sferą atstovaujančius specialistus. 

 

 

 

 

5.4.1. Pasiruošimas spaudos konferencijai 

 

Į spaudos konferenciją pakvieskite tuos žurnalistus, kurie domisi spaudos konferencijoje 
pristatoma tema. Tai dažniausiai būna žurnalistai, kurie rašo arba ruošia pranešimus apie 
socialiai politinius reikalus (pvz., sveikata, farmacija, socialinė pagalba, sveikatos draudimas 
ir kt.). 
 

 Prisiminkite, kad spaudos konferencija organizuojama tik tais atvejais, kai 
pranešama kas nors labai svarbaus! 
 
 
 
 

5.4.2. Pasiruošimas ir kvietimų išsiuntimas 

 

Išsiųskite kvietimus į spaudos konferenciją žurnalistams mažiausiai likus savaitei iki spaudos 
konferencijos. Jeigu kyla abejonių dėl tinkamiausio laiko spaudos konferencijai, išsiaiškinkite, 
kokia žiniasklaidos dienotvarkė numatyta tą dieną – įsitikinkite, ar neorganizuojami renginiai, 
kurie domintų jums svarbius žurnalistus. 

Dieną prieš įvykį susisiekite su žurnalistais tam, kad išsiaiškintumėte, ar jie ketina atvykti į 
spaudos konferenciją. Ruošiant pakvietimo tekstą: 

• patartina naudoti institucijos / organizacijos formą, ant kurios būtų nurodyta pilnas 
pavadinimas ir logotipas. 

• Keliais sakinais nusakykite spaudos konferencijos aktualumą – paaiškinkite, kodėl 
šis renginys yra organizuojamas. 

• Nurodykite spaudos konferencijos datą ir laiką. 
• Nurodykite įvykio vietos pavadinimą (institucija, konferencijų salė) ir adresą, 

auditorijos pavadinimą / numerį. 
• Nurodykite dalyvius – pilnus vardus, pavardes ir užimamų pozicijų pavadinimus. 
• Pridėkite frazę „Būsime dėkingi, jeigu pranešite apie savo dalyvavimą“ ir nurodykite, 

kaip pranešti apie dalyvavimą (telefonu, elektroniniu paštu, faksu). 
• Pridėkite informaciją, kaip atrasti įvykio vietą – žemėlapį, tinkamą transportą, vietą, 

kur statyti automobilį ir pan. 
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5.4.3. Kvietimo pavyzdys 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visuomenės sveikatos institucija informuos apie „Žemo slenksčio“ centrus 

Latvijoje, kurie veikia tam, kad sumažintų ŽIV/AIDS ir kitų infekcinių ligų plitimą 
 

Visuomenės sveikatos institucija kviečia į spaudos konferenciją apie Tarptautinio projekto 
„Expanding Network for Coordinated and Comprehensive Actions on HIV/ AIDS 

Prevention among IDUs and Bridging Population (ENCAP)“ aktualijas. 
 

Spaudos konferencija vyks balandžio __ , __ valandą viešbučio (adresas), __ aukšte, 
konferencijų salėje (pavadinimas). 

 

Konferencijoje dalyvaus Visuomenės sveikatos institucijos direktorius _______, ENCAP 
projekto koordinatorius _______, pagrindinis Sveikatos apsaugos administracijos prie 
Vidaus reikalų departamento specialistas ___________. 

 

Spaudos konferencijoje: 

• Bus pateikta informacija apie ENCAP projekto veiklą; 

• Bus demonstruojami sukurti, vienodo stiliaus, pažymėti identifikacijos ženklu 
„Žemo slenksčio“ centrų socialinių darbuotojų darbo rūbai. 

• Bus pateikta naujausia informacija apie ŽIV/AIDS plitimą Latvijoje, įskaitant 
plitimą tarp ŠNV ir apie priemones, kurių buvo imtasi, kad situacija pagerėtų. 

 

Numatoma spaudos konferencijos trukmė 30–40 minučių – po to, maždaug _________ 
išvyka į Rygos „žemo slenksčio“ centrą, __________.  
 
! Žiniasklaidos atstovai, kuriems reikės transporto važiuoti iš viešbučio į centrą, gali 
kreiptis į Visuomenės sveikatos instituciją, telefonu _________ arba parašyti 
elektroninį laišką:  ___________. 
 
Informaciją paruošė: 

Pozicija 

Vardas, Pavardė 

Kontaktai 

Siųsdami kvietimus naudokitės atnaujintu žiniasklaidos adresų katalogu. Visuomet geriau 
išsiųsti kvietimą tam tikram žurnalistui. Jeigu nežinote, kam siųsti kvietimą, siųskite jį 
žiniasklaidos priemonės redakcijai ar redaktoriui. 
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5.4.4. Žurnalistų sąrašas 

Prieš konferenciją susidarykite pakviestų žurnalistų sąrašą. Konferencijos metu, pažymėkite, 
kurie žurnalistai dalyvauja renginyje; tai vėliau palengvins išspausdintos informacijos 
paieškas. 

 

 
 
 

5.4.5. Spaudos aplankas 

 
Visą informaciją, kuri bus naudinga žurnalistams ruošiant pranešimą ar straipsnį – spaudos 
konferencijos aktualumas, informacija (pvz., apie paplitimą, ligų aprašymus ir pan.) tezės, 
kurias aptars pranešėjai savo kalbose ir pan. – sudėkite į aplanką. Spaudos aplanke turi būti 
ir kontaktinė informacija tam, kad, jeigu žurnalistas norės gauti papildomos informacijos, jis 
žinotų, į kurį specialistą kreiptis. 

 

 
 
 
 

5.4.6. Pranešėjai 

 
Apribokite pranešėjų skaičių iki dviejų ar, daugiausia, trijų. 

Jeigu nėra viešųjų ryšių specialisto, vienas iš pranešėjų turi prisiimti konferencijos vedėjo 
vaidmenį: jis turi kreiptis į žurnalistus spaudos konferencijos pradžioje, supažindinti su 
pranešėjais ir užleisti jiems kalbėjimo vietą; pabaigoje jis turi pateikti trumpą turinio 
apibendrinimą ir suteikti žurnalistams galimybę užduoti klausimus. 

Prisiminkite, kad radijo ir televizijos žurnalistai retai naudoja pranešėjų kalbas, įrašytas 
konferencijos metu. Dalyviai, kurie daro pranešimus, turi būti pasiruošę duoti individualius 
interviu po spaudos konferencijos. 

 

 

 

 

5.4.7. Eiga 

 

Paprastai, spaudos konferencija trunka 30–40 minučių ir tradiciškai yra dalinama į dvi dalis: 
1) konferencijos dalyvių (pranešėjų) pranešimai ir 2) laikas klausimams ir individualiems 
interviu. 

Spaudos konferencijos metu rekomenduojama naudoti vaizdinę informaciją (diagramas, 
informaciją, logotipus ir pan.), tačiau, svarbu išlaikyti balansą tarp vaizdinės medžiagos ir 
pranešėjo kalbos. 
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Prieš konferencijos pradžią, patikrinkite visą reikiamą įrangą! 

 

 Svarbu: 

• Sakyti tiesą. 

• Prieš pateikiant nuomonę pateikti faktus. 

• Būti pasiruošusiam, kad pranešėjas bus cituojamas. 

• Pagalvoti apie „jautrius“ klausimus ir prieš spaudos konferenciją apsvarstyti 
atsakymus. 

• Patikrinti tuos faktus ir skaičius, kurie bus pateikti žurnalistams raštiškai. 

• Niekada nenaudoti frazės „jokių komentarų“. 

• Nenaudoti profesinių išsireiškimų ar žargono. 
 
Po spaudos konferencijos susiraskite ir susipažinkite su vieša informacija, nes nuo 
informacijos pateikimo pobūdžio – pozityvaus, neutralaus ar neigiamo, priklausys tos 
žiniasklaidos priemonės publikos supratimas ir požiūris į jūsų suorganizuotą renginį ir pačią 
organizaciją. 

 

5.5. DISKUSIJOS SEMINARO ŽURNALISTAMS 
ORGANIZAVIMAS 

 

Diskusijos seminaro formatas bus parankus tuo atveju, jeigu norite nuodugniai žurnalistams 
išaiškinti kokio nors vienprasmiškai vertinamo įvykio, problemos ar temos pliusus ir minusus. 
Toks įvykis gali būti vadinamas apvaliojo stalo diskusija, kurioje kiekviena šalis dalyvauja su 
savo nuomone, turėdama tikslą galiausiai prieiti prie abipusiai priimtinos nuomonės apie 
problemą. Toks seminaras gali pasitarnauti kaip gera galimybė pažiūrėti į problemą iš 
visuomenės (žurnalistų) perspektyvos. 

 

Diskusijos seminaro privalumai: 

• galimybė pakviesti keletą žurnalistų; 

• neformali atmosfera, todėl laisvesnis pokalbis; 

• galimybė parodyti pagarbą žurnalistams, kaip visuomenės nuomonės kūrėjams; 

• galimybė išsklaidyti klaidingą informaciją. 
 

Svarbiausios sąlygos seminaro paruošimui: 

• Surasti galimus dalyvius – specialistus ir žurnalistus, kurie norėtų diskutuoti apie šią 
problemą. Išsiųsti jiems informaciją apie renginį ir pakviesti dalyvauti. Paprašyti iš 
anksto apgalvoti savo poziciją dėl seminaro temos. 

• Pasirinkti įvykio vietą ir išdėstymą atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

• Paruošti informacinius aplankus, kuriuose turi būti surinkta visa įmanoma 
informacija seminaro tema. 
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• Išrinkti seminaro moderatorių – žmogų, kuris vestų pokalbį ir dalyvių atžvilgiu 
užimtų neutralią poziciją. 

• Suteikti visą reikiamą techninę įrangą. 

• Paruošti užkandžių, kavos ir arbatos. 

 

Seminaro metu: 

• Žiūrėti, kad visiems, kas nori kalbėti, būtų suteikta galimybė. 

• Neleisti, kad „kalbėtų emocijos“, paprašyti pranešėjų savo nuomonę iliustruoti 
faktais. 

• Perspėti dalyvius apie iki seminaro pabaigos likusį laiką. 

• Per paskutinį pusvalandį paprašyti moderatoriaus apibendrinti tai, kas buvo išsakyta 
seminaro metu. 

 

Per savaitę po seminaro išsiųsti dalyviams seminaro apibendrinimą ir paprašyti, kad jie 
pateiktų komentarus ir pasiūlymus. 

 

 
 
 

Prisiminkite, kad žurnalistas po seminaro gali išplatinti apie jį pranešimą! 

 
 

5.6. SEMINARO (ANGL. WORKSHOP) 
ŽURNALISTAMS ORGANIZAVIMAS 

 

 

Organizuojant seminarą žurnalistams galioja tie patys principai kaip ir organizuojant 
seminarą–diskusiją. 

Seminaro esmė yra suteikti nuodugnias žinias apie aktualią temą, dėl to svarbu daugiau 
dėmesio skirti kvalifikuotų, žiniasklaidai pažįstamų, tos sferos specialistų pritraukimui. Tokio 
formato seminare žurnalistas įgyja žinių, kurias vėliau panaudoja savo profesinėje veikoje. 
Šis formatas dar vadinamas „žurnalistų pusryčiais su ekspertu“ ir žurnalistai retai apie patį 
renginį vėliau rengia informaciją. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prisiminkite! Tam, kad sukurtumėte pozityvius ir produktyvius santykius su 

žiniasklaida, geriausias moto yra:  
Darykite gerus darbus ir praneškite apie juos kitiems! 
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5.7. BENDRADARBIAVIMAS SU SAVIVALDYBĖMIS 
 

Viena iš pagrindinių vietinės valdžios atsakomybių yra teikti socialinę pagalbą ir paramą 
neapsaugotiems ir mažas pajamas gaunantiems gyventojams. Kadangi ŠNV ir AIDS 
pacientai priklauso šioms grupėms, galima sakyti, kad savivaldybės tam tikru mastu rūpinasi 
narkotikų problema. Jeigu savivaldybė suvokia narkotikų problemą ir narkotikų problema yra 
įtraukta į savivaldybės prioritetų programą, tuomet žmonės, turintys priklausomybę nuo 
narkotikų ir infekuotieji paprastai yra įtraukiami į savivaldybės įgyvendinamą ŽIV prevencijos 
programą. 

 

Yra du galimi ŽIV prevencijos įgyvendinimo savivaldybėse būdai: 

• Savivaldybė gali prisiimti atsakomybę už ŽIV prevencijos įgyvendinimą savo 
teritorijoje. Tokiu atveju ŽIV prevencijos programa yra savivaldybės arba 
municipalinės institucijos struktūrinis vienetas ir savivaldybė yra ŽIV prevencijos 
programos darbuotojų darbdavė. Tarp Baltijos valstybių toks modelis yra labiausiai 
paplitęs Latvijoje. 

• ŽIV prevencijos programos įgyvendinimas gali būti ir valstybinių institucijų 
atsakomybė. Toks modelis yra labiau paplitęs Estijoje. Lietuvoje praktikuojami abu 
modeliai. 

 

ŽIV prevencijos funkcija gali būti deleguota nevalstybinėms organizacijoms paraiškos 
pagrindu ar kitaip. 

Susitarimai dėl abipusio bendradarbiavimo nustato šalių teises ir pareigas. Be sutarties 
terminų ir sąlygų, šalys turi visada paminėti kitas šalis, įtrauktas į darbą su ŽIV prevencija 
visose jų veiklos srityse susijusioje su viešaisiais santykiais, pavyzdžiui: įvairiais renginiais, 
informacijos žurnalistams teikimu, apvaliojo stalo diskusijų apie ŽIV organizavimu politikams 
ir pan. 

 

 

5.8. BENDRADARBIAVIMAS SU POLICIJA 
 

Policijos pastangos yra nukreiptos į nusikalstamumo mažinimą. Nelegalių narkotikų ir 
psichotropinių medžiagų vartojimas ir laikymas yra traktuojamas kaip nelegali veikla. Jeigu 
narkotikų vartojimas užfiksuojamas pirmą kartą, gali būti pritaikoma administracinė bausmė. 
Baudžiamoji atsakomybė gali būti pritaikyta už pakartotinus nusižengimus. 

Visuomenės sveikatos strategijos, taisyklės ir reglamentavimas dėl epidemiologinio saugumo 
palaiko prevencines priemones visuomenės sveikatos apsaugos kontekste. Su narkotikais 
susijusios žalos mažinimo programos turi būti laikomos visuomenės sveikatos politikos 
dalimi. 

Pagrindinė ŽIV prevencijos programos tikslinė grupė yra nelegalių narkotikų vartotojai. Tai 
kelia prieštaravimus tarp visuomenės sveikatos ir teisėtvarkos sektorių. Prieš pradedant ŽIV 
prevencijos programą turi būti suorganizuotas bendras susitikimas su policija tam, kad duotų 
priežastį rastis su narkotikais susijusios žalos mažinimo iniciatyvoms. Teisėtvarkos 
institucijos, įskaitant policiją, turi suprasti, kad pagrindinis su narkotikais susijusios žalos 
mažinimo tikslas yra apriboti su narkotikais susijusių infekcijų plitimą. Jie turi sužinoti apie 
ŽIV prevencijos programos darbą ir pagrindinius tikslus. Kaip rodo Latvijos patirtis, policija 
prieštarauja žalos sumažinimo programoms nepaisant rimto aiškinamojo darbo, atlikto per 
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pastaruosius keletą metų. Informacija turi būti teikiama pakartotinai ir reguliariai. 
Teisėtvarkos institucijos turi suprasti, kad švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bendruomenė 
kelia grėsmę visuomenės sveikatai ir saugumui. Su narkotikais susijusių infekcijų plitimas 
gali tapti pavojingas. Reikia išnaudoti kiekvieną galimybę aiškinti, diskutuoti ir įrodyti ŽIV 
prevencijos programų darbo svarbą. Tiktai nuolatinės diskusijos tarp abiejų sektorių gali 
atnešti kompromisus, reikalingus abipusiam bendradarbiavimui ir taikiam ko-egzistavimui. 

 

 

5.9. NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS IR 
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

Daugelyje šalių nevyriausybinės organizacijos organizuoja ir tvarko žalos sumažinimo 
programas. Geras to pavyzdys – Lenkijoje veikiantis MONAR. MONAR suteikia visus 
galimus žalos mažinimo programos komponentus – nuo socialinio darbo gatvėje ir adatų 
keitimo programų iki reabilitacijos ir laikinų prieglaudų. 

Lietuvoje veikia stipri tarptautinė organizacija Eurasian Harm Reduction Network. Ši 
organizacija skatina keitimąsi informacija ir personalo, įsitraukusio į ŽIV prevencijos 
programą, bendradarbiavimą, organizuoja apmokymus, užsiima propagavimu, inicijuoja 
naujus projektus. 

Dažnai nevalstybinės organizacijos aktualizuoja problematinius klausimus nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmeniu ir pristato naujas idėjas. Nevalstybinės organizacijos gali būti kūrybingi 
ir aktyvūs bendradarbiavimo partneriai.  

 

44 iliustracija. Partnerystės formavimo schema1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 EHRN / UNODC apmokymų medžiaga, Latvija, Ikskile, 23–26. VII, 2008. 
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6.1. ĮVADINĖ DALIS 
 
„Trijų vienetų“ esminiai principais, pasirašytais Jungtinių Tautų 2004 m. balandžio 24 d., 
siekiama stiprinti valstybių atsaką į AIDS taikant bendrą monitoringo ir vertinimo modelį ir 
siūloma šį atsaką sieti su UNGASS Įsipareigojimo deklaracija. „Trijų vienetų“ esminiai 
principai: 

• Vienas ŽIV/AIDS veiksmų modelis, laikomas visų partnerių darbo pagrindu; 

• Viena valstybinė koordinuojanti institucija, turinti daugelio sričių įgaliojimus; 

• Viena sutarta valstybės lygio monitoringo ir vertinimo sistema. 

„Trijų vienetų“ esminiais principais siūloma rodiklių sistemą sieti su UNGASS AIDS 
Įsipareigojimo deklaracija [1]. 
 
 

6.2. TERMINŲ ŽODYNAS 
 

Stebėjimo zona – priemonė nustatyti, ar programa veiksminga reikiamose vietose 
(„Ar žmonės, gyvenantys vietose, kur rizika didžiausia, gali gauti paslaugas?“) ir ar ji 
pasiekia tuos žmones, kuriuos tikimasi pasiekti („Ar pakankamai žmonių, kuriuos 
numatoma pasiekti, iš tiesų sulaukia paslaugų?“). Siekiant kiek galima sėkmingiau 
vykdyti ŽIV prevenciją tarp žmonių, kuriems gresia didžiausias pavojus, abu šie 
aspektai privalo būti įgyvendinti. Stebėjimas yra tarpinis žingsnis siekiant pakeisti 
žmonių elgesį ir sumažinti naujų infekcijų skaičių. 

Vertinimas – tikslus, moksliškai pagrįstas informacijos apie programos veiklą, 
pobūdį ir rezultatus, lemiančius tam tikros programos vertę, rinkinys. Vertinimas 
reikalingas programoms tobulinti ir padėti numatyti tolesnį išteklių skirstymą [2]. 

Vienas pagrindinių vertinimo apibrėžimų, paskelbtas Amerikos vertinimo asociacijos, 
apibūdina vertinimą kaip „periodišką procedūros efektyvumo, poveikio, nuoseklumo 
ir svarbos vertinimą remiantis numatytais tikslais.“ [3] 

Vertinimas – struktūruotas, organizuotas informacijos nustatymo, rinkimo ir 
svarstymo procesas, padedantis apibrėžti ir suprasti įvairius reklamos ir prevencijos 
iniciatyvų tikslus, eigą ir rezultatus [4]. 

Poveikio vertinimas kaip viena iš AIDS programų funkcijų reikalingas nagrinėjant 
ligos paplitimą bei paplitimo didėjimą ir mažėjimą. Didelėms žmonių grupėms 
poveikis negali būti įvertinamas viena ar keliomis programomis, todėl paprastai 
poveikio vertinimo programoms taikomas kruopštus vertinimo modelis, susidedantis 
iš įvairių programų, skirtų didžiausią pavojų patiriantiems žmonėms, rezultatų. 

Intervencija yra tam tikra projektų arba tiekėjų veikla, kuri gali būti nukreipta tiek į 
individą, mažą arba didelę grupę, bendruomenę ar visuomenės sluoksnius. 

Monitoringas – nustatytas pagrindinių programos ar projekto elementų ir numatytų 
rezultatų stebėjimas. Paprastai jis susideda iš protokoluotos informacijos ir apklausų 
tiek gyventojų, tiek klientų prašymu. 
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Rezultatų vertinimas – apibrėžia, ar ir kiek programos veikla bei paslaugos pasiekė 
numatytus tikslus. Rezultatų priežiūra padeda ir yra reikalinga siekiant išsiaiškinti, ar 
rezultatai buvo pasiekti, o rezultatų vertinimu siekiama priskirti pastebėtus pokyčius 
tiriamai intervencijai, apibrėžti programos rezultatų apimčiai ir parodyti, kas galėtų 
įvykti be programos. Metodologiniu požiūriu rezultatų vertinimas labai kruopštus, jam 
būtinas lyginamasis modelio veiksnys, t. y. kontrolės ar lyginamoji grupė. 

Rezultatų monitoringas yra pagrindinių kintamųjų, kurie buvo pritaikyti kaip 
pageidaujamos programos rezultatų priemonės arba „rodikliai“, stebėjimas. Stebint 
rezultatus taip pat galima tiesiogiai stebėti su programos klientais susijusią 
informaciją, pavyzdžiui, žinių, nuostatų, įsitikinimų, įgūdžių, elgesio, teikiamų 
paslaugų ir aplinkos sąlygų pokyčius. 

Produkcija yra programos veiklos rezultatai, tiesioginiai ir perduodami programos 
veiklos produktai, pavyzdžiui, konsultacijų, į programą įtrauktų klientų, išdalytų 
medžiagų skaičius. 
Eigos vertinimas – vertinimo pobūdis, tiriantis programos vykdymą. Eigos 
vertinimas remiasi daugiausia kokybiniais metodais, kad apibūdintų programos 
veiklą ir suvokimą, ypač ankstyvaisiais programos ir jos vykdymo etapais. Kartais 
eigos vertinimas remiasi ir kiekybiniais metodais, pavyzdžiui, apklausomis apie 
klientų pasitenkinimą ir reikmių bei paslaugų suvokimą. Be to, eigos vertinimas 
didina supratimą apie kultūrinius, sociopolitinius, teisinius ir akademinius kontekstus, 
darančius įtaką tam tikrai programai. 

Eigos monitoringas yra informacijos apie visus projekto ar programos aspektus 
rinkimas, kad būtų galima nustatyti, kaip vyksta programos veikla. Eigos priežiūra 
teikia informaciją, leidžiančią planuoti ir įvertinti projekto pažangą rėmėjams, 
vykdytojams, tiems, kam projektas teikia naudą / pelną [2]. Eigos priežiūra yra 
projekto veikla, kurios metu programos ištekliai (žmogiškieji ir finansiniai) yra 
naudojami programos numatytiems rezultatams pasiekti (pvz., seminarų, mokymo 
konsultacijų kiekis) [5]. 

Programa AIDS kontekste paprastai vadinamas sistemingas valstybės ar regiono 
atsakas į epidemiją. Programa gali susidėti iš keleto projektų arba intervencijų. 

Priežiūra yra tęstinis, sistemingas duomenų apie sveikatos srities programą 
rinkimas, jų interpretacija ir platinimas. Tai naudojama kaip visuomenės sveikatos 
veiksmų planas sergamumui ir mirtingumui mažinti bei sveikatai gerinti [2]. 
Statistinės apklausos naudojamos kiekybinei informacijai apie gyventojus rinkti. 
Gyventojų ir institucijų apklausos įprastos per politinius balsavimus ir atliekant 
vyriausybės, sveikatos, socialinių mokslų ir rinkodaros tyrimus. Apklausos dėmesio 
centre gali būti nuomonės ar faktinė informacija priklausoma nuo jos tikslo; 
daugelyje apklausų teikiami klausimai žmonėms. Kai klausimai teikiami tyrėjo, 
apklausa vadinama struktūriniu interviu arba apklausa, atlikta tyrėjo. Kai 
respondentas administruoja klausimus, apklausa vadinama klausimynu arba 
savarankiškai atliekama apklausa [6]. 
 
 

6.3. KUO SKIRIASI MONITORINGAS NUO 
VERTINIMO? 

 
 

 Monitoringas – informacijos (įrodymų) apie eigą ir įvykius rinkimas, leidžiantis 
supaprastinti jos apdorojimą (aprašymą, skaičiavimą ir stebėjimą) remiantis duomenų 
rinkimu, numatytomis ataskaitomis ir sistemų priežiūra be detalių analizių ar palyginimų. 
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Svarbiausi priežiūros aspektai yra sąnaudos ir produkcija; remiantis priežiūros duomeninis 
turėtų būti atsakoma į šiuos klausimus: Kas? Kur? Kada? Kiek? 
 

 Monitoringas yra programos įrankis, leidžiantis nustatyti sritis, kurioms turi būti 
taikoma programa. 

 

 Vertinimas, atliekamas ad hoc pagrindu, yra nuodugni analizė ir palyginimai, reikalingi 
išsiaiškinti, kaip veikia programa (intervencija) ir kokią įtaką ji turės po kurio laiko. 

Iš esmės vertinimas turėtų atsakyti į šiuos klausimus: Ar ji veiksminga? Kodėl ji veiksminga? 
Ar vienas metodas yra / buvo / bus veiksmingesnis nei kitas? 

 

 Vertinimas padeda nuspręsti, ar programa yra vertinga. Vertinimas padeda užtikrinti, 
kad programos tikslai būtų pasiekti, ir suteikia informacijos, leidžiančios tobulinti programos 
politiką [7], [8], [9]. 

 
Monitoringo ir vertinimo tikslai bei metodologija skiriasi. Vertinimas yra sudėtingesnis, nes 
reikia didesnio metodologinio nuodugnumo, priešingai programa gali būti netinkamai 
įvertinta. Vertinimas reikalauja didesnių finansinių sąnaudų, ypač brangios rezultatų ir 
poveikio vertinimo gyventojų apklausos [7], [8]. 

Remiantis ŽIV/AIDS monitoringo ir vertinimo principais, priežiūra yra sistemingas duomenų 
rinkimas norint įvertinti programos pažangą siekiant programos tikslų. Vertinimas susideda iš 
įgyvendintos veiklos / intervencijų suskaičiavimo ir paslaugų kokybės įvertinimo. Vertinimas 
remiasi socialinių tyrimų metodais, atsižvelgiama į programos veiksmingumą ir poveikį. 
Kartais vertinimas remiasi tam tikrais tyrinėjimo metmenimis ir kontroline grupe. Vertinimas 
susideda iš metmenų, gautų per tam tikrą laiko tarpą ir tyrinėjimus [5]. 

 
 
6.4. PROGRAMŲ MONITORINGAS IR VERTINIMAS 

 
 
Programų monitoringas ir vertinimas susideda iš trijų pagrindinių etapų: 
 

• Rodiklių, naudojamų pažangos stebėjimui, nustatymo; 

 

Informacijos (duomenų) rinkimo ir analizės. Esančių duomenų rinkimas ir 
apdorojimas turėtų būti taikomas priežiūros ir vertinimo tikslais. Būtinas 
bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, kurios apdoroja duomenis ir daro 
analizes [7]; 

1 

2 

Intervencijų keitimo ir / arba naujų kūrimo [4]. 

 
 

3 

Paprastai monitoringo duomenys yra surenkami regionuose ir vėliau sujungiami valstybės 
lygiu. Informacijos, surinktos iš įvairių šaltinių, aiškinimas – viena pagrindinių monitoringo 
dalių. Manoma, kad remiantis tik vienu rodikliu, informacijos patikimumas bus mažas, ypač 
jei toks rodiklis bus gautas iš paties kliento pateiktų duomenų delikačiomis temomis. 
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Pavyzdžiui, kad informacija apie prezervatyvų naudojimą būtų patikimesnė, klientų pateiktus 
duomenis vertėtų rinkti kartu su duomenimis apie išdalytų prezervatyvų kiekį ir lytiniu keliu 
plintančių infekcijų klinikose sumažėjusią gydymo paklausą [10]. 
 
Yra trys pagrindinės informacijos sritys, būtinos monitoringo sistemai: 
 

Sąnaudos – ištekliai, skirti programos vykdymui. Pavyzdžiui, darbuotojai, pinigai, 
medžiagos, laikas; 

1 

 

Eiga – programos veikla, kurios metu programos ištekliai (žmogiškieji ir finansiniai) 
yra naudojami pasiekti programos numatytiems rezultatams (pvz., seminarų, 
mokymo konsultacijų, klientų, suteiktų paslaugų skaičius); 

2 

Produkcija – tiesioginiai rezultatai, gauti vykdant programą (paskirstytų prevencijos 
reikmenų, apmokytų darbuotojų, pasiektų ir aptarnautų žmonių skaičius) [2], [5]. 

 

3 

 
Vertinimas reikalingas susieti sąnaudą su produkcija, rezultatais ir intervencijų įtaka. Trys 
vertinimo lygiai arba etapai: 
 

Eigos vertinimas – susideda iš programos turinio vertinimo, apimties, įskaitant 
įgyvendinimo kokybę ir vientisumą. Jei vertinant eigą paaiškėja, kad programa iš 
viso nevykdoma arba nepasiekia tikslinės auditorijos, tada neverta pereiti prie kito 
etapo – vertinimo. Vis dėlto jei proceso vertinimas rodo, kad programa vykdoma 
taip, kaip planuota, tokiu atveju reikalinga vertinti trumpalaikius rezultatus; šis etapas 
vadinamas rezultatų vertinimu. Reikalavimai darbuotojams ir ištekliams skiriasi. 
Eigos vertinimas turėtų būti sudėtinė programos vykdymo dalis, ją turėtų atlikti 
specialistai įprastine tvarka. Eigos vertinimas yra sudėtingesnis ir reikalauja 
papildomų žinių, todėl jį turėtų atlikti patyrę darbuotojai (ekspertai) [2], [7]. 

1 

 
Rezultatų vertinimas – trumpalaikiai arba tarpiniai rezultatai, gauti vykdant 
programą. ŽIV prevencijos kontekste su ŽIV susijusios žinios, nuostatos, įsitikinimai 
kaip ir su ŽIV susijęs elgesys paprastai vadinami rezultatais, tačiau žinių apie ŽIV 
didėjimas gali būti vertinamas tik kaip užsikrėtimo LPI skaičiaus mažėjimas 
pasikeitus lytiniam ir narkotikų vartojimo elgesiui. Kuo skiriasi rezultatų priežiūra nuo 
rezultatų vertinimo? Be tinkamo vertinimo modelio, rezultatų rodiklių priežiūra negali 
teikti priežastinių įrodymų apie programos veiksmingumą. Vertinimo modelis turi 
atskirti gautus tam tikros programos rezultatus ir parodyti, kad nesusiję su programa 
rezultatai, nėra pokyčiai. Analizuojant ŽIV prevencijos programas ir nepastebint 
teigiamų rezultatų rizikingo lytinio gyvenimo ar narkotikų vartojimo srityse, neverta 
gilintis į programos poveikio sritis, pavyzdžiui, ŽIV paplitimą. Net jei ir būtų paplitimo 
pokytis, jis negalėtų būti priskirtas programai, nebent jis eitų po rizikingo elgesio 
pokyčių. Jei rizikingo elgesio pokyčių nėra, pastebėti ŽIV paplitimo pokyčiai turėtų 
būti priskiriami kitiems veiksniams, pavyzdžiui, didėjančiam mirtingumui, 
naudojimosi paslaugomis pokyčiams. Vis dėlto jei rezultatų rodikliai rodo, kad 
elgesys keičiasi, tada reikia vertinti programos poveikį. 

2 

 
Poveikio vertinimas – ilgalaikiai padariniai (pvz., sveikatos pokyčiai). Poveikiui 
vertinti reikalingi didelio masto tyrimai apskrities, regiono arba valstybės lygiu. Tikras 
poveikio vertinimas, leidžiantis priskirti ilgalaikius pokyčius tam tikrai programai, yra 
labai retas ir brangus. Manoma, kad priežiūros poveikio rodikliai kartu su eigos ir 
rezultatų vertinimais yra pakankami parodyti visam poveikiui [5], [8], [10]. 

3 

 
Costigan'o ir kitų 2003 metais išleistame „Narkotikų padarytos žalos mažinimo Azijoje 
vadove“ (angl. The Manual for reducing drug related harm in Asia) rekomenduojami du 
vertinimo tipai: įgyvendinimo vertinimas ir poveikio vertinimas. 
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Įgyvendinimo vertinimas susideda iš vertinimo, kiek programa ar intervencijos veikla buvo 

išplėtota atsižvelgiant į planą. Klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti: 

• Ar projektas sėkmingai sukurtas? 

• Ar projektu pasiekiama tikslinė grupė? 

• Ar projektu siekiama planuoti programos tikslus? 

Poveikio vertinimu siekiama išsiaiškinti, ar programa ar intervencija padarė norėtą poveikį 
tikslinei grupei. Reikia klausti šių klausimų: 

• Ar intervencija lėmė norimus pokyčius? 

• Ar intervencija veiksmingai naudojamasi kaip ištekliu? [4] 
 
 

6.5. RODIKLIAI 
 
 
ŽIV prevencijos programos tikslas griežtai apibrėžia veiklos sritį, kurioje norimas rezultatas 
turėtų būti plėtojamas ir kurioje ši plėtra vertinama. Programa gali būti vertinama keliose 
veiklos srityse atsižvelgiant į įvairius rodiklius. UNODC drauge su PSO ir UNAIDS 
rekomenduoja valstybėms įgyvendinti devynias pagrindines intervencijas, nukreiptas į ŠNV: 

• Adatų ir švirkštų keitimo programos; 

• Opioidų pakaitinė terapija; 

• Savanoriškas ŽIV konsultavimasis ir tyrimasis; 

• Antitretrovirusinė terapija (ART); 

• Lytiniu keliu plintančių infekcijų (LPI) prevencija; 

• Prezervatyvų dalijimas ŠNV ir jų partneriams; 

• Planinė informacija, švietimas ir bendravimas su ŠNV ir jų sekso partneriais; 

• Hepatitų diagnostika, gydymas (A, B ir C hepatitai) ir skiepai nuo A ir B hepatitų; 

• Tuberkuliozės prevencija, diagnostika ir gydymas. 

Daugelyje valstybių veiksmingiausios intervencijos yra pirmos keturios, nurodytos sąraše 
[11]. 

 

Rodiklių nustatymas labai svarbus ŽIV prevencijos programos tikslų vertinimui. Gerai 
apibrėžti rodikliai yra svarbūs programai, juos galima vertinti ir kartais keisti. Informacijos 
rinkimas turėtų būti lengvas ir įmanomas. Informacija, reikalinga rodikliams, gali būti 
renkama: 

• naudojant įprastą statistikos informaciją; 

• per tyrimus ir apklausas. 

 

Kasdienę statistiką galima gauti naudojantis programos veiklos registracijos žurnalu 
(formuliaru), darbuotojų užrašais, mėnesinėmis programos kiekybinių rezultatų ataskaitomis 
ir susirinkimų protokolais. Surinkta informacija turėtų būti [4], [7]: 

• racionali, susijusi su programos tikslais; 

• aiškiai apibrėžti skaitiklis ir vardiklis; 

• išmatuojama; 
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• gaunama iš egzistuojančių duomenų šaltinių – registrų, epidemijos stebėjimo 
duomenų, programos veiklos ataskaitų, tyrimų. 

 

 Specialių (periodinių) duomenų rinkimo būtinybę vertėtų atidžiai įvertinti. 

 

Renkami duomenys turėtų būti susiję su tokia informacija: 

• kliento lytis, amžius, kita demografinė informacija; 

• nauji narkotikų vartojimo įpročiai ir nežinoma švirkštimosi įranga; 

• klientų, dalyvaujančių programoje, skaičius; 

• prezervatyvų naudojimas; 

• supratimas apie ŽIV/AIDS plitimą; 

• savanoriški tyrimai ir konsultavimasis dėl ŽIV [4], [7]. 

 

Rodikliai, nustatyti UNODC (Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras), 
PSO (Pasaulio sveikatos organizacija) ir UNAIDS (Jungtinių Tautų kovos su AIDS 
organizacija), gali būti naudojami ŽIV prevencijos programos ŠNV pagrindinės veiklos 
prieinamumui, programos veiklos paplitimui, programos įgyvendinimo poveikiui nustatyti. 
Veiklos kokybė gali būti vertinama atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų siūlomas gaires. 

 
Prieinamumo rodikliai naudojami vertinant, ar intervencija prieinama ŠNV. Rodiklis gali 
suteikti papildomos informacijos apie prieinamumą. Prieinamumo rodiklio norma 
apskaičiuojama tūkstančiui ŠNV. Norint apskaičiuoti prieinamumo rodiklius, reikia 
apskaičiuoti planuojamų pasiekti klientų grupės (ŠNV) dydį (vardiklį). Šie pagrindinės veiklos 
prieinamumo rodikliai, susiję su pagrindine ŽIV prevencijos tarp ŠNV veikla, nustatyta PSO, 
turėtų būti apskaičiuoti ir naudojami: 

 

• Ar švirkštų ir adatų keitimo programa prieinama? Taip / Ne 

 Vietų, kur vykdomos švirkštų ir adatų keitimo programos, skaičius tūkstančiui 
ŠNV. 

• Ar opioidų pakaitinė terapija prieinama? Taip / Ne. 

 Vietų, kuriose atliekama opioidų pakaitinė terapija, skaičius tūkstančiui ŠNV. 

• Ar švirkštus ir adatas vaistinės pardavinėja ŠNV? Taip / Ne. 

 Vaistinių, pardavinėjančių švirkštus ir adatas, skaičius tūkstančiui ŠNV. 

• Ar prieinami savanoriški ŽIV tyrimai ir konsultavimasis? Taip / Ne. 

 Savanoriškų ŽIV tyrimų ir konsultavimosi skaičius tūkstančiui ŠNV. 

• Ar antiretrovirusinė terapija prieinama aktyviems ŠNV? Taip / Ne. 
 
Stebėjimo rodikliai – stebėjimo sąvoka paprastai apibūdinama kaip pagrindinis rodiklis 
nustatant populiacijos, kurią aprėpė programa ir jos veiksmingumas, proporciją. Šiuo atveju 
stebėjimas apibūdina numatytosios populiacijos (ŠNV), kuriai reikalinga intervencija, 
proporciją. Programos stebėjimo rodikliai yra šie: 

• ŠNV, besinaudojančių adatų ir švirkštų keitimo programa, proporcija; 
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• Apibūdinant klientus reikalingas kruopštus svarstymas. Pavyzdžiui, turi būti aiškus 
skirtumas tarp klientų skaičiaus ir žmonių, su kuriais palaikomi ryšiai, skaičiaus. Tik 
prisiregistravę klientai, turintys asmeninius identifikavimo kodus, gali būti laikomi 
klientais, bet ne užfiksuoti kontaktiniai asmenys. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į 
„įprastinio pasiekiamumo“ apibrėžimą (pasak UNODC, nuolatiniai klientai naudojasi 
programa „metus bent kartą per mėnesį“); 

• Švirkštų, išdalytų ŠNV per metus, skaičius; 

• ŠNV, gaunančių opioidų pakaitinę terapija, proporcija. 

 
Poveikio rodikliai – geriausi poveikio duomenys yra ŽIV paplitimo duomenys (naujų 
užsikrėtimo atvejų sumažėjimas – norimas poveikis), tačiau ŽIV paplitimo duomenis 
paprastai sudėtinga surinkti. Epidemiologiniai tyrimai – daugiausia laiko užimantis metodas 
duomenims apie ŽIV paplitimą rinkti. Kiti duomenų šaltiniai – ŽIV stebėjimo sistemos ir 
registrai. Gana lengva nustatyti ŽIV atvejus atsižvelgiant į švirkščiamųjų narkotikų vartojimo 
paplitimą. Vis dėlto duomenys, gauti stebint ŽIV stebėjimo sistemų ataskaitas gali būti 
tendencingi, todėl turėtų būti atsargiai vertinami. Stebėjimo sistemos supratimas ir vertinimas 
yra būtinas. Pavyzdžiui, ŠNV skaičiaus padidėjimas gali būti saugesnės stebėjimo sistemos 
rezultatas. ŠNV skaičiaus sumažėjimas gali priklausyti nuo ŠNV nenoro, gėdijimosi atlikti 
tyrimus. 

 
Galimi poveikio rodikliai yra tokie: 
 

• Užregistruotų ŽIV atvejų tarp ŠNV, santykis ↓; 

• Švirkštimosi įrangos dalijimosi dažnumas ↓; 

• Narkotikų švirkštimosi dažnumas ↓; 

• Žmonių, žinančių, kad yra ŽIV nešiotojai skaičius (proc.); 

• ŠNV, naudojusių prezervatyvą lytinių santykių metu per paskutinius metus, 
skaičius; ↑ (proc.); 

• ŠNV, naudojusių prezervatyvą paskutinių lytinių santykių metu, skaičius ↑ 
(proc.); 

• ŠNV, teisingai nurodančių perdavimo, naudojant jau panaudotą švirkštimosi 
įrangą, prevencijos būdus ↑ (proc.) [11]. 
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45 iliustacija. Rodiklių ir susijusių duomenų lentelė 
 

 Rodiklis Reikalingi duomenys Rekomenduojami 
duomenys, šaltiniai, 

duomenų rinkimo 
metodai 

Duomenų rinkimo 
reguliarumas 

1.  Adatų ir švirkštų 
keitimo programų 
vietų skaičius 
tūkstančiui ŠNV 

• Adatų ir švirkštų 
keitimo programų 
vietų skaičius; 

• ŠNV skaičius * 

Programos monitoringo ir 
vertinimo duomenys 

Tęstinė, įprastinė 
statistika. Metinis 

rodiklis 

2.  Vaistinių, 
pardavinėjančių 
švirkštus / adatas, 
skaičius tūkstančiui 
ŠNV  

• Vaistinių, 
pardavinėjančių 
švirkštus / adatas 
skaičius; 

• ŠNV skaičius* 

Programos tiekėjų 
klausimynas (informacijos 

santrauka) 

Metinis rodiklis 

3.  Pakaitinės opioidų 
terapijos vietų 
skaičius tūkstančiui 
ŠNV. 

• Pakaitinės opioidų 
terapijos vietų 
skaičius; 

• ŠNV skaičius * 

Programos tiekėjų 
klausimynas (informacijos 

santrauka) 

Metinis rodiklis 

4.  ŠNV, gaunančių 
antiretrovirusinę 
terapiją, santykis 

• ŠNV, gaunančių 
ART, skaičius; 

• Narkomanų, 
gaunančių ART, 
skaičius; 

• ŠNV; 
• ŽIV nešiotojų 

skaičius 

Programos tiekėjų 
klausimynas (informacijos 

santrauka) 

Metinis rodiklis 

5.  Programos nuolatinių 
klientų skaičius per 
metus (proc.) 

• Nuolatinių klientų 
skaičius; 

• ŠNV skaičius * 

Programos protokolas Tęstinė, įprastinė 
statistika; 

Metinis rodiklis 
6.  Švirkštų, išdalytų ŠNV 

per metus, skaičius 
• Išdalyta per metus 

švirkštų; 
• ŠNV skaičius * 

Programos protokolas Tęstinė, įprastinė 
statistika; 

Metinis rodiklis 
7.  ŠNV, gaunančių 

pakaitinę opioidų 
terapiją, skaičius 
(proc.) 

• ŠNV, gaunančių 
pakaitinę opioidų 
terapiją, skaičius; 

• ŠNV skaičius* 

Programos tiekėjų 
klausimynas (informacijos 

santrauka) 

Metinis rodiklis 

8.  Žmonių, tikrintų dėl 
ŽIV, skaičius per 
paskutinius dvylika 
mėnesių (proc.)  

 Antrosios kartos 
epidemiologinis 

stebėjimas, apklausos 

Kiekvienais, 
kas antrais metais 

9.  ŠNV, žinančių savo 
ŽIV statusą, skaičius 
(proc.) 

 Antrosios kartos 
epidemiologinis 

stebėjimas, apklausos 

 

10.  ŠNV, naudojusių 
prezervatyvą lytinių 
santykių metu per 
paskutinius dvylika 
mėnesių, skaičius 
(proc.) 

 Antrosios kartos 
epidemiologinis 

stebėjimas, apklausos 

Kiekvienais, kas 
antrais metais 

11.  ŠNV, naudojusių 
prezervatyvą 
paskutinių lytinių 
santykių metu, 
skaičius (proc.) 

 Antrosios kartos 
epidemiologinis 

stebėjimas, apklausos 

Kiekvienais, kas 
antrais metais 

12.  ŽIV nešiotojų ŠNV 
skaičius (proc.) 

ŽIV nešiotojų ŠNV 
skaičius; 
ŽIV nešiotojų skaičius  

Valstybės ŽIV/AIDS 
registras, statistika 

Tęstinė, įprastinė 
statistika 

13.  Dalijimasis 
švirkštimosi įranga 
per paskutinį mėnesį 
(proc.) 

 Antrosios kartos 
epidemiologinis 

stebėjimas, apklausos 

Kiekvienais, kas 
antrais metais 

 
*tikslinės grupės nustatytas dydis  
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6.6. ELGESIO IR EPIDEMIOLOGINĖ STEBĖSENA 
 
 
Vertinant intervencijos veiksmingumą, pakanka asmenų, besinaudojančių tam tikra paslauga, 
apklausų. Vis dėlto siekiant suprasti žmonių, kuriems sukurtos intervencijos programos, 
žinių, elgesio, ŽIV statuso pokyčius, būtina apklausti ir tuos žmones, kuriem teoriškai šios 
programos sukurtos, bet kurie jomis nesinaudoja.  

 

 Apklausos naudojamos įvertinti žmonių, priklausančių didžiausiai rizikos grupei, 
suvokimui, elgesiui, žinioms, nuostatoms ir ŽIV statusui. 
 

Gerose apklausose naudojami patikrinti ir įteisinti įrankiai, jie pateikiami reprezentacinėms 
gyventojų grupėms [2]. 

 
 
 

6.6.1. Apklausų tipai 
 
 
 
Apklausos skirstomos į dvi dideles kategorijas: 
 

Klausimynai – anketos, kurioms paprastai užpildyti tereikia rašiklio. Trys 
pagrindiniai būdai: 

 

1 

46 iliustracija. Klausimynų pildymo būdai 
 

 

 

 

 

• –; 

Savarankiško atlikimo apklausa. Daugelis žmonių kartais gauna klausimyną 
paštu. Paštu siuntinėjami klausimynai turi daug pranašumų: jie nebrangūs, tas 
pats klausimynas išsiunčiamas dideliam ratui žmonių, respondentai gali juos 
užpildyti, kai jiems patogu. Kita vertus, yra ir trūkumų. Atsakomumo procentas 
dažnai būna labai mažas, be to, tai netinkamas būdas prašyti detalių, raštu 
išdėstytų atsakymų. 

Apklausa 
paštu 

 

  

 

 

 

Respondentų grupės prašoma atsakyti į pateiktus klausimus. Paprastai 
klausimynai pildomi grupėse patogumo dėlei. Tyrėjas pateikia klausimyną 
ir gali tikėtis gana didelio atsakomumo procento. Jei respondentams kas 
nors neaišku, jie gali prašyti paaiškinimo. Organizacijos kontekstas labai 
tinkamas grupei surinkti (pvz., kompanija ar įmonė). 

 

 

Apklausa, 
atliekama 
grupėje  
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Interviu – pildo žmogus, imantis interviu, pagal respondento atsakymus. Du 
pagrindiniai būdai interviu atlikti: 
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Leidžia tyrėjui greitai surinkti informaciją. Dauguma didelių nuomonių 
apklausų yra atliktos apklausiant telefonu. Kaip ir asmeniniai interviu, 
telefoniniai interviu suteikia šiek tiek asmeninio kontakto su respondentu, 
leidžia žmogui, imančiam interviu, klausti tolesnių klausimų. Kita vertus, yra 
ir daug šio metodo trūkumų. Daugelio žmonių telefono numerių 
viešuosiuose sąrašuose nėra. Kai kurie žmonės neturi telefono, daugeliui 
nepatinka tokio pobūdžio skambučiai. Telefoniniai interviu turi būti sąlyginai 
trumpi, kitaip respondentai gali pasijusti varginami [12], [13]. 

Telefoninis 
interviu 

Nelabai paplitęs apklausos tipas. Tyrėjas eina į respondento namus ar 
įmonę ir paduoda klausimyną. Kartais respondento prašoma atsiųsti 
klausimyną paštu arba vėliau užsukama jo paimti. Šitaip bandoma 
sujungti paštu siunčiamų klausimynų ir grupėje pildomų klausimynų 
pranašumus. Respondentas gali pildyti klausimyną vienas, kai jam 
patogu, tačiau kartu tyrėjas užmezga asmeninį kontaką su respondentu. 
Respondentas gali klausti klausimų apie tyrimą, jo tikslus. Iš esmės šis 
būdas turėtų padidinti atsakomumo procentą. 

Apklausa, 
atliekama 
namuose 

Žmogus, imantis interviu, tiesiogiai klausinėja respondentą. Skirtingai nuo 
paštu siunčiamų klausimynų, galima gauti daugiau informacijos klausinėjant 
toliau. Interviu apklausa yra lengvesnė respondentams, ypač jei klausiama 
nuomonės ar prašoma pasidalyti įspūdžiais. Interviu kaip metodas 
reikalauja labai daug laiko ir kitokių išteklių. Žmonės, imantys interviu, 
laikomi vertinimo dalimi, todėl privalo būti kvalifikuoti, kad žinotų, kaip 
reaguoti į įvairias aplinkybes. Asmeniniai interviu gali vykti namuose, 
prekybos centre, gatvėje ir t. t. 

Asmeninis 
interviu 
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6.6.2. Duomenų rinkimas apklausiant didžiausios rizikos užsikrėsti 
ŽIV grupes 

 

 
 
Namuose atliekamos apklausos nėra adekvati priemonė nustatyti rizikingam elgesiui, 
nepaplitusiam tarp gyventojų, bet kuris vis dėlto gali daryti įtaką ŽIV plitimui (pvz., 
švirkščiamųjų narkotikų vartojimas, homoseksualūs lytiniai santykiai arba lytiniai santykiai už 
pinigus). Norint gauti informacijos iš rizikingai besielgiančių asmenų, būtina atlikti specialias 
apklausas [2]. 
 
Trumpa duomenų rinkimo tarp sunkiai pasiekiamų asmenų apžvalga. 

 
 
48 iliustracija. Duomenų rinkimo būdai 
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Rizikos grupės narių tapatybė nustatoma naudojantis sniego gniūžtės, 
pasivaikščiojimų, grandinės, respondento atsakymų metodais. Naudojantis 
sniego gniūžtės, pasivaikščiojimo, grandinės metodais, didelės rizikos 
grupės informatoriai nurodo kitus narius duomenų rinkimui. Šie toliau 
nurodo kitus ir taip sukuriama informantų grandinė. Šie trys metodai iš 
esmės yra patogūs naudoti. Respondento atsakymų metodu pasirenkamas 
„sniego gniūžtės“ duomenų rinkimas ir derinamas su statistiniu modeliu. Iš 
visų ryšiais pagrįstų metodų tikimasi, kad informatoriai bus rizikos grupės 
asmenys. 

Metodai, kai 
atsižvelgiamą 
į kontaktų 

tinklą 

Rizikos grupės nariai nustatomi ir apklausiami institucijose, pavyzdžiui, LPI 
arba tuberkuliozės klinikose, per švirkštų / adatų keitimo programas, 
kalėjimuose, metadono klinikose. Taip galima sutikti nemažai rizikos grupės 
atstovų ir sužinoti apie programas, kurios neorganizuojamos šiose 
institucijose. 

Institucija 
pagrįsti 
metodai 

Visos gerai žinomos vietos, kuriose lankosi rizikos grupių asmenys, 
pažymimos žemėlapyje, fiksuojamas duomenų rinkimo operacijų laikas 
ir skaičius. Yra greitojo vertinimo metodų, padedančių rasti sunkiau 
pasiekiamus asmenis. Žymėjimas žemėlapyje sukuria laiko ir vietos 
duomenų rinkimo modelį, pagal kurį galima nustatyti, kurios vietos 
labiausiai lankomos ir taip didėja tikimybė atlikti duomenų rinkimą. 
Vietos tikrinamos pasirinktu laiku ir imami interviu. Šis metodas užima 
daug laiko. 

Metodai, kai 
atsižvelgiamama 

į vietą 
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6.6.3. Serologinės stebėsenos metodai didžiausios rizikos 
grupėse 

 
 
Serologinė stebėsena suteikia pagrindą vertinti visų programų, siekiančių sumažinti ŽIV 
plitimą, poveikį. Pirmiau stebimi asmenys, kurių elgesys yra didesnės rizikos.  

Tam, kad būtų galima geriau suvokti ŽIV paplitimo tendencijas, UNAIDS ir partneriai skatina 
antrosios kartos stebėjimo sistemas, kuriose elgesio duomenys integruoti į serologinės 
stebėsenos sistemas. Antrosios kartos stebėjimo sistemos labiau kreipia dėmesį į tuos 
asmenis, kurie užsikrėtę LPI. Biologiniai ir elgesio duomenys gali būti renkami iš tų pačių 
asmenų, tačiau renkant duomenis atskirai arba sujungiant juos. Dviejų pagrindinių ŽIV 
paplitimo monitoringo tarp didžiausios rizikos grupių metodų santrauka [2], [4]. 

 

ŽIV stebėjimo sistemos 

 

Trumpa apžvalga: Asmenys, su didesne rizika užsikrėsti ŽIV, reguliariai (paprastai 
kiekvienais metais) tikrinami dėl ŽIV. 

Pagrindiniai bruožai: Tikrinami lytiniu keliu plintančių infekcijų klinikų pacientai, ŠNV, 
moterys, dirbančios lytinių paslaugų sferoje, kariuomenės šauktiniai, nėščiosios ir t. t. 
Klinikose ŽIV antikūnų tyrimai gali būti atliekami anonimiškai. Ne klinikose rizikos grupių 
nariai (pvz., ŠNV) apklausiami naudojant tikimybinį duomenų atrankos metodą. Anonimiški 
tyrimai atliekami tik klinikose, kur teikiamos ŽIV konsultacijos ir atliekami ŽIV tyrimai, jei 
įmanoma, pačioje klinikoje arba netoli esančioje klinikoje. Anonimiški tyrimai – svarbus 
metodas, vertinant ŽIV paplitimą. Kartu tai vienintelis būdas netendencingai informacijai apie 
ŽIV paplitimą sukaupti. Dauguma kitų metodų priklauso nuo dalyvių (ne)sutikimo: kai 
kuriuose regionuose su ŽIV susijusios temos laikomos labai gėdingomis, gyventojai dažnai 
atsisako dalyvauti, todėl surinkti duomenys gali būti nenaudotini. 

 

Prielaidos: Pagrindinė prielaida yra ta, kad tie patys asmenys bus apklausiami skirtingu laiku. 
Dauguma ŽIV stebėjimo sistemų renka informaciją apie amžių, lytį ir rizikos grupę 
(nustatoma pagal interviu vietą). Tokios informacijos dažnai nepakanka programos sėkmei ar 
nesėkmei įvertinti. 

 

Integruotosios elgesio ir biologinio stebėjimo sistemos 

 

Trumpa apžvalga:  ŽIV tyrimai įtraukti į elgesio apklausas. 
 

Pagrindiniai bruožai: Tuo pačiu metu surenkami biologiniai mėginiai ir elgesio informacija. 
Šiose apklausose naudojami anksčiau aptarti pavyzdžių rinkimo metodai. 

Prielaidos: Manoma, kad ŽIV tyrimai neturėtų atbaidyti respondentų nuo dalyvavimo. 
Integruotosios apklausos yra sudėtingesnės nei elgesio apklausos, tačiau kainuoja mažiau 
nei dvi atskiros apklausos ir jomis lengviau analizuoti elgesį ir infekcijos normas. Didesnis 
stebėjimo duomenų validumas turėtų gerinti sprendimus dėl išteklių skirstymo. Kad būtų 
pasiekta didžiausia šių duomenų nauda, stebėjimo sistemos turėtų būti vertinamos po 
kiekvieno ciklo, duomenų rinkimo spragos ir kliūtys studijuojamos, jei reikia, sistema iš dalies 
keičiama.  
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77   PRIEDAI 
 

 

7.1. PATARIMAI ŽIV PREVENCIJOS PASLAUGAS ŠNV 
TEIKIANTIEMS DARBUOTOJAMS 

 
Parengtas 2008 metais pagal Europos Komisijos projektą Nr. 2005305 
,,ENCAP“ darbo paketas Nr. 6 
Valstybinė įstaiga „Visuomenės sveikatos įstaiga“ (Latvija) 
Kartu su Lietuvos AIDS centru ir Valstybiniu sveikatos plėtros institutu (Estija). 
 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1 Tai rekomenduojamas vadovas. Gairių principai yra susiję su rekomendacijomis, 

pateiktomis UNAIDS (Jungtinių Tautų AIDS programa), PSO (Pasaulio sveikatos 
organizacija), UNODC (Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras) 
ir EK (Europos Komisija) ir siekiančiomis kiek galima plačiau įgyvendinti žalos mažinimo 
programą valstybės lygiu stengiantis mažinti ŽIV infekcijos plitimą. Šis vadovas remiasi 
ilgesne nei dešimt metų praktine Baltijos šalių (Latvijos, Lietuvos, Estijos) patirtimi 
dirbant su ŠNV. Vadovas sukurtas švirkštų ir adatų ketimo programoms, vadove 
kalbama tik apie jas; nėra jokių rekomendacijų pakaitinėms opioidų (metadono, 
subutekso) programoms. Kaip ir bet kuri švirkštų ir adatų keitimo programa, stabdanti 
ŽIV ir kitas per kraują plintančias infekcijas, remiasi elgesio keitimu, toliau ji bus 
vadinama ŽIV prevencijos programa (ŽPP); 

1.2 Vadove trumpai apibūdinamos paslaugos, nauda ir paslaugų tiekėjų kvalifikacija, 
leidžianti įgyvendinti UNAIDS ir EK priimtą žalos mažinimo strategiją švirkščiamųjų 
narkotikų vartotojams (ŠNV). ŠNV apibrėžiami kaip žmonės, besišvirkščiantys 
nelegalius narkotikus ir / ar medžiagas (toliau vadinamas narkotikais) intraveniniu būdu, 
tarp raumenų ir po oda ne gydymosi tikslais; 

1.3 ŽIV prevencijos paslaugos ŠNV turi būti teikiamos žemo slenksčio paslaugų centruose 
(ŽSPC). ŽSPC lankytojams kelia minimalius reikalavimus ir teikia ŠNV pagrindines 
sveikatos ir socialinių reikmių paslaugas. Žemo slenksčio paslaugų centrai remia 
pacientus, yra lengvai prieinami ir dirba draugiškai, saugiai, konfidencialiai, 
profesionaliai ir lanksčiai. Paslaugos nemokamos. Pagrindinis ŽSPC tikslas – užmegzti 
kontaktą su ŠNV (taip pat su jo / jos giminaičiais, pažįstamais) ir paslaugos teikėju 
(socialiniu darbuotoju, sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, darbuotoju teikiančiu 
mobilias paslaugas) ir kiek galima labiau įtraukti pacientą į žalos mažinimo programą. 
ŽSPC nereikalauja abstinencijos, tačiau siekia įtraukti dalyvius ir siųsti juos į atitinkamas 
gydymo paslaugas teikančias įstaigas [1]; 

1.4 Atlikti tyrimai iš viso pasaulio įrodo, kad ŽPP nedidina narkotikų vartojimo ar narkomanų 
skaičiaus; 

1.5 Žalos mažinimo programos negali funkcionuoti be veiksmingo bendradarbiavimo vietos 
lygiu. Vietos, valstybės ir tarptautinis bendradarbiavimas būtinas užtikrinti teikiamų 
paslaugų kokybę ir nuoseklumą. 
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2.  TIKSLAS IR SIEKIAI 
 

2.1. ŽIV prevencijos programa ŠNV pagal žalos mažinimo strategiją norint apsaugoti žmogų 
ir visuomenę siekia mažinti ŽIV, kitų per kraują plintančių infekcijų ir tuberkuliozės 
plitimą, mažinti galimas neigiamas medicinines, socialines, ekonomines ir teisines 
pasekmes, sukeltas narkotikų vartojimo ir rizikingo elgesio;  

2.2. Tikslas: mažinti ŽIV ir kitų per kraują plintančių infekcijų, sukeltų ŠNV dalijantis 
užkrėstomis adatomis ir švirkštais, atvejus ir neigiamus padarinius, pavyzdžiui, 
nusikalstamumą, narkotikų perdozavimą, mirtis, susijusias su švirkščiamųjų narkotikų 
vartojimu, infekcijų plitimą tarp visų gyventojų; 

2.3. Principas: kiekviena injekcija atliekama su sterilia švirkštimosi įranga, nesterilios 
įrangos naudojimas didina ŽIV, B ir C hepatitų, brangių ir sunkiai gydomų bakterinių 
infekcijų riziką. Kraujyje atsirandantys patogenai taip pat kenkia visuomenės sveikatai, 
t. y. švirkščiamuosius narkotikus vartojančiųjų sutuoktiniams, partneriams, 
negimusiems vaikams [1]; 

2.4. Siekiai [2]: 
2.4.1. Užtikrinti ŠNV prieigą prie pagrindinio prevencijos paketo; 

2.4.2. Užtikrinti gydymo, rūpybos, paramos prieigą ŠNV; 

2.4.3. Kurti adekvačią aplinką žalos mažinimo intervencijoms. 

2.5. Pirmasis tikslas – užtikrinti ŠNV prieigą prie pagrindinio prevencijos paketo. 
2.5.1. Informacija, švietimas ir konsultacijos:  

2.5.1.1. Įtvirtinti ir išlaikyti ryšį su ŠNV, jų partneriais ir šeimos nariais, gilinti žinių 
apie infekcijas (informuojant apie nerimą keliančias tendencijas), prevenciją (kaip 
apsaugoti save ir kitus) ir prieinamas prevencijos paslaugas ir gydymą 
(detoksikaciją, motyvacinę programą, reabilitaciją), socialines paslaugas, 
psichosocialinę paramą lygį; 

2.5.1.2. Teikti informaciją tinkamu stiliumi ir kalba; 

2.5.1.3. Užtikrinti, kad švietimą ir informaciją teiktų tik specialistai, paslaugų centrų 
darbuotojai arba kolegos švietėjai; 

2.5.1.4. Užtikrinti, kad konsultacijas ir tyrimus atliktų specialų išsilavinimą turintys 
specialistai. ŽIV prevencijos programoms greitieji tyrimai rekomenduojami kaip 
labai greitas, lengvas ir patikimas metodas; laboratoriniai tyrimai reikalingi tik 
patvirtinti teigiamiems rezultatams. 

 

2.5.2.   Galimybė gauti švirkštų, adatų, prezervatyvų, dezinfekcijos ir kitų prevencijos 
priemonių: 

2.5.2.1. Galima gauti šių prevencinių priemonių: adatų ir švirkštų, dezinfekcijos 
priemonių, sterilaus vandens ampulių, viryklių, vilnos filtrų, askorbino 
rūgšties, prezervatyvų, saugaus narkotikų vartojimo, kad būtų galima 
išvengti venų uždegimo ir perdozavimo. Teikiamos paslaugos atitinka 
valstybės išdėstytus reikalavimus; 

2.5.2.2. Saugus atliekų išmetimas privalomas kiekvienai ŽIV prevencijos 
programai, kad būtų mažinama aplinkos tarša; 

2.5.3. Kad būtų pasiektas pirmasis tikslas: 

2.5.3.1. ŽIV prevencijos paslaugos privalo užtikrinti prieigą prie prevencijos 
priemonių geriausiu laiku ir vietoje, kad būtų iki minimumo sumažintas 
dalijimasis užkrėsta švirkštimosi įranga; 
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2.5.3.2. ŽIV prevencijos paslaugų vietoje ŠNV turi būti sudaryta galimybė 
pailsėti, nemokamai gauti arbatos ar kavos; 

2.5.3.3. Švietėjai turi būti gerai nusimanantys, o specialistai turėti tinkamą 
išsilavinimą;  

2.5.3.4. Veiksmingiausias būdas pasiekti narkomanų bendruomenes per trumpą 
laiką – įtraukti esamus klientus, kurie padės rasti naujų narkotikų 
vartojimo vietų ir naujų klientų. 

 

2.6. Antrasis tikslas – užtikrinti ŠNV gydymo, rūpybos ir paramos paslaugų prieigą  
2.6.1. Gydymo nuo narkomanijos galimybė (priklausomybės specialistas 

(narkologas), priežiūros programa, dvylikos žingsnių programa, reabilitacija, 
socialinė reabilitacija, terapeutinės paramos grupės);  

 ŽPP privalo turėti informacijos apie visas prieinamas paslaugas. 
 

2.6.2. Gydymo nuo ŽIV/AIDS, hepatitų, tuberkuliozės galimybė (infektologas, 
terapeutas, pulmonologas); 

 ŽPP privalo turėti informacijos apie visas prieinamas paslaugas. 
 

2.6.3. Išsamūs medicininiai tyrimai (CD-4, virusų tyrimai, hepatitų tyrimai, LPI tyrimai, 
tuberkuliozė ir kitos ligos, kuriomis serga ŠNV); 

 ŽPP privalo turėti aktualią ir išsamią informaciją apie esamas tyrimosi 
vietas ir teikiamas paslaugas. 

 

2.6.4. Psichosocialinė parama (psichologas, paramos grupės), 

 Organizuojama ŽPP vietoje arba kitur. 
 

2.6.5. Parama šeimoms ir draugams; 

 Organizuojama ŽPP vietoje ar kitur. 
 

2.6.6. Socialinė parama; 

 Organizuojama ŽPP vietoje ar kitur. 

 

2.7. Trečiasis tikslas – kurti tinkamą aplinką žalos mažinimo intervencijoms 
2.7.1. Visuomenės sveikatos, visuomenės saugumo, socialinio saugumo, teisingumo 

ir narkotikų kontrolės valdymo (politikos lygiu) tarpsektorinis 
bendradarbiavimas. 

2.7.2.  Žalos mažinimo strategija priimama ir remiama atitinkamų institucijų ir 
įtraukiama į valstybės politiką arba įstatymus. 

2.7.3. Propagavimas. 

 

3. PASLAUGOS 
3.1. ŽIV prevencijos paslaugų teikimo vietos privalo atitikti teikiamas paslaugas ir 

valstybės reikalavimus. Paslaugos turi būti lengvai prieinamos, tinkamose vietose 
(arti ir lengvai pasiekiamos iš narkotikų vartojimo vietų, toli nuo policijos nuovadų, 
mokyklų ar darželių, rekomenduojama turėti atskirą įėjimą ir įkurti pirmame 
aukšte, jei pacientai ten apgyvendinami). Nuo 2008 metų Baltijos šalyse 
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specialusis bendrasis simbolis (emblema) kabinamas prie kiekvieno įėjimo. 
Rekomenduojama rinktis viešą vietą mieste, kad būtų išvengta artimiausių rajonų 
gyventojų prieštaravimų. 

 

3.2. ŽIV prevencijos paslaugos ŠNV yra tokios: 

3.2.1. Gydymo įstaiga, priimanti pacientus; 

3.2.2. Mobilioji grupė (specialiai pritaikyta transporto priemonė – mikroautobusas, 
autobusas arba furgonas); 

3.2.3. Duomenų ir informacinės medžiagos rinkimas vietoje. 

 

3.3. Visos ŽIV prevencijos programas vykdančios įstaigos privalo turėti informacijos 
korteles, kur būtų nurodyta ŽPP adresas, telefonas, darbo valandos ir paslaugos. 
Paslaugų teikėjai turi turėti asmens liudijimus su nurodyta asmenine informacija ir 
ŽPP institucija, kurioje dirba.  

3.4. Gydymo įstaigos, priimančios pacientus: 

3.4.1. Lengvai prieinamos (pasiekiamos pėsčiomis arba viešuoju transportu); 

3.4.2. Nuolatinės, tinkamos ir patogios darbo valandos; 

3.4.3. Lengvai atpažįstamos (bendri simboliai, žymės, įrašai);  

3.4.4. Bent du kartu dirbantys darbuotojai; 

3.4.5. Darbuotojų ir patalpų apsauga (pavojaus sistema ir mygtukas);  

3.4.6. Telefonas, internetas bendravimui; 

3.4.7. Kompiuteris duomenų rinkimui ir tyrimams (duomenys koduojami, juose 
nenurodomi vardai ir pavardės);  

3.4.8. Tinkamos patalpos ir įranga lengvai prieinamiems centrams: 

3.4.8.1. Švirkštų ir adatų keitimo erdvė. Įranga: 

• Stalas ir kėdės; 

• Lentyna lankstinukams;  

• Dėžės panaudotiems švirkštams ir adatoms; 

• Žurnalas arba kompiuteris duomenų fiksavimui (rekomenduojamos 
specialios programos duomenims rinkti ir registruoti); 

• Švirkštų, adatų, dezinfekcijos priemonių, prezervatyvų saugykla ir t. t.; 

3.4.8.2. Laukiamasis su kėdėmis; 

3.4.8.3. Tualetas; 

3.4.8.4. Tinkamos konsultacijų (medicininių, socialinių), psichosocialinės 
paramos ir tyrimų / konsultacijų (rekomenduojami greitieji tyrimai) 
patalpos – patogios, gerai izoliuotos, pakankamai didelės vienam 
konsultantui ir dviems klientams. Jei yra tik viena patalpa visų tipų 
konsultacijoms, specialistai turi laikytis tvarkaraščio, kad konsultacijų 
laikas nesikirstų. Praktiškai reikia dviejų atskirų patalpų. Įranga: 

• Bent jau trys kėdės arba foteliai (viena konsultantui, dvi klientams); 

• Lentyna lankstinukams; 

• Tyrimams – stalas, kriauklė, konfidencialių dokumentų seifas; 

• Pirmosios pagalbos reikmenys; 
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• Kompiuteris duomenims registruoti / analizuoti. 
 

Rengiama: darbas grupėse, paramos grupės, priežiūra, vaizdo prezentacijų paskaitos, 
neformalūs susitikimai, jei patalpų dydis pakankamas dešimties penkiolikos žmonių grupei. 
Patalpa gali būti naudojama atskirai arba su kitomis institucijomis.  
 

3.5. Mobilioji grupė 

3.5.1. Specialiai pritaikyta transporto priemonė (autobusai, mikroautobusai arba 
furgonai) būtina švirkštų ir adatų keitimui. Įranga: 

• Autobuso kėdės (išdėstytos „veidas į veidą“ konsultacijoms); 

• Nenulenkiamas stalelis, jei reikia; 

• Pritaikyta vieta įrangai (švirkštams, adatoms, dezinfekcijos priemonėms, 
prezervatyvams) ir informacinei medžiagai; 

• Dėžės panaudotiems švirkštams ir adatoms; 

• Pirmosios pallabos reikmenys; 

• Mobilusis telefonas saugumo sumetimais. 
 

3.5.2. Lengvai prisitaikantis ieškant ir aptarnaujant reikiamą regioną;  

3.5.3. Pasiekia tolimus regionus ir teikia paslaugas arti narkotikų vartojimo vietų; 

3.5.4. Lengvai pasiekiamas ŠNV (galima pasiekti pėsčiomis); 

3.5.5. Lengvai atpažįstamas (bendri simboliai, žymės, įrašai); 

3.5.6. Ribojami sustojimai ir užimama erdvė; 

3.5.7. Ribotas paslaugų tiekimo asortimentas ir skaičius – švirkštų ir adatų keitimas, 
dezinfekcijos priemonės, prezervatyvai, kitos prevencijos medžiagos dalijimas; 
teikiama tik trumpa informacija; jei transporto priemonė pritaikyta (yra 
ištiesiamasis stalas, pakankamas transporto priemonės dydis, atskira 
patalpa), galima atlikti greituosius tyrimus;  

3.5.8. Mažesnė darbuotojų sauga (tik mobilusis telefonas iškilus pavojui); 

3.5.9. Brangiai išlaikomas;  

3.5.10. Priimtinesnis visuomenei (mažiau narkomanų vienoje vietoje, stoteles galima 
kilnoti. 

 

3.6. Faktinės medžiagos rinkimas vietoje: 

3.6.1. Optimalus būdas naujiems klientams ir tiems, kurie toli nuo gydymo įstaigos, 
priimančių pacientus, ir mobiliųjų grupių, pasiekti;  

3.6.2. Galima įtraukti savanorius ir tos pačios grupės žmones ir atlikti antrinį adatų 
keitimą; 

3.6.3. Pasirinkta veiklos vieta ir laikas turi išlikti tas pats [3], nedideli pokyčiai galimi 
tik keičiantis situacijai; 

3.6.4. Atpažinimas – specialūs drabužiai su bendraisiais simboliais, žymėmis, 
įrašais; 

3.6.5. Įranga – tinkami krepšiai, dėžės švirkštams ir adatoms surinkti, sterilūs 
švirkštai, informacinė medžiaga, prezervatyvai, dezinfekcijos priemonės ir t. t.; 

3.6.6. Faktinės medžiagos rinkimas yra konfidencialus ir dėl šios priežasties 
visuomenei priimtinas; 
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3.6.7. Faktinės medžiagos rinkimas asocijuojasi su tam tikra rizika paslaugų centro 
darbuotojams (patirtis, asmeninės saugos priemonės, darbas poroje).  

 

4. DARBUOTOJAI IR PAREIGOS 
4.1. Nuo ŽIV prevencijos programų darbuotojų priklauso, ar klientai / paslaugų vartotojai 

bus pasiekti ar ne [4]; 

4.1. Kiekvienas darbuotojas privalo turėti pagrindinių užduočių ir atsakomybių, tinkamų 
žinių ir kvalifikacijos aprašą;  

4.2. Programos vykdytojas / koordinatorius organizuoja dienos darbą, stebi darbo 
kokybę ir rezultatus, rengia darbuotojų susirinkimus; 

4.3. Į ŽIV prevencijos programą įtraukiami specialistai (socialiniai darbuotojai, medikai, 
psichologai), specialistų padėjėjai (apmokyti keisti adatas ir švirkštus bei teikti 
informaciją), paslaugų centro darbuotojai (svarbu praktinės žinios, patirtis, 
apmokymai) ir savanoriai (motyvuoti, kvalifikuoti ir patyrę žmonės);  

 

4.4. Specialistai atsakingi už: 
4.4.1. informacijos teikimą ir konsultacijas, atitinkančias jų žinias, kvalifikaciją ir 

darbo aprašą; 

4.4.2. visą informaciją apie pagrindinį prevencijos paketą ŠNV, gydymo, rūpybos ir 
paramos paslaugas;  

4.4.3. psichologinę paramą, darbą grupėse, priežiūrą (tik psichologai);  

4.4.4. ŽIV tyrimus ir konsultacijas (tik medicinos darbuotojai); 

4.4.5. dalyvavimą (elgesio, paplitimo) tyrimuose; 

4.4.6. pasirengimą prireikus atlikti pirmąją pagalbą; 

4.4.7. bendravimą su kitais ŽIV prevencijos programų darbuotojais ir specialistais 
bendradarbiaujančiose institucijose. 

 

4.5. Specialisto padėjėjas yra atsakingas už: 

4.5.1. informacijos teikimą ir konsultacijas, atitinkančias jo žinias, kvalifikaciją ir 
darbo aprašą; 

4.5.2. švirkštų ir adatų keitimą ir duomenų fiksavimą; 

4.5.3. dezinfekcijos priemonių, sterilaus vandens, vilnos filtrų, askorbino rūgšties ir 
kitų prevencijos medžiagų dalijimą / registravimą; 

4.5.4. informacijos teikimą;  

4.5.5. dalyvavimą (elgesio) tyrimuose; 

4.5.6. pasirengimą prireikus atlikti pirmąją pagalbą; 

4.5.7.  bendravimą su kitais ŽIV prevencijos programų darbuotojais. 
 

4.6. Paslaugų centro darbuotojas yra atsakingas už: 

4.6.1. naujų klientų pritraukimą ir naujų ŠNV susibūrimo vietų nustatymą;  

4.6.2. švirkštų ir adatų keitimą ir duomenų fiksavimą; 

4.6.3. dezinfekcijos priemonių, sterilaus vandens, vilnos filtrų dalijimą / fiksavimą; 

4.6.4. informacijos teikimą ir konsultacijas, atitinkančias jo žinias, kvalifikaciją ir 
darbo aprašą; 
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4.6.5. dalyvavimą (elgesio) tyrimuose; 

4.6.6. prireikus pirmosios pagalbos teikimo ir pirmosios pagalbos automobilio 
kvietimą. 

 

4.7. Savanoriai yra atsakingi už: 

4.7.1. dalyvavimą mokymuose; 

4.7.2. pagalbą nustatant naujų klientų tapatybę ir naujas susibūrimo vietas; 

4.7.3. pagalbą keičiant švirkštus ir adatas, įskaitant antrinį keitimą. 

4.7.4. darbuotojai turi būti samdomi atsižvelgiant į paslaugas ir valstybinius 
reikalavimus. 

 

5. TAISYKLĖS IR NUOSTATOS  
5.1. Kiekviena ŽPP privalo turėti saugos taisykles ir nuostatas;  

5.1. Kiekviena ŽPP privalo turėti klientų taisykles ir nuostatas; 

5.2. Darbuotojų pareigos nustatomos pagal individualius pareigų (darbo) aprašus ir 
sutartis; 

5.3. Kiekvienas darbuotojas turi turėti asmeninį liudijimą;  

5.4. Taisykles ir nuostatas privalo patvirtinti darbdaviai (administracija). 
 

6. MONITORINGAS, RODIKLIAI, DUOMENŲ RINKIMAS IR VERTINIMAS 
6.1. Kiekviena ŽPP privalo turėti duomenų fiksavimo sistemą, kad būtų galima užtikrinti 

duomenų tikslumą programos monitoringui ir vertinimui; 

6.2. Rodiklius patvirtina administracija pagal UNAIDS / PSO gaires, tarptautines ir 
valstybines rekomendacijas, išleistas pagrindinės institucijos, ir tarptautinius bei 
valstybinius vadovus; 

6.3. Duomenims rinkti rekomenduojama speciali kompiuterio programa; 

6.4. Vietos lygiu (pačioje ŽPP) duomenys renkami ir analizuojami nuolat, pagrindinė 
institucija valstybės lygiu tai daro kas mėnesį; 

6.5. Pagrindinė institucija, siekdama palyginti duomenis su kitomis valstybėmis, rezultatus 
apibendrina bent kartą per šešis mėnesius. 
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7.2. ŽPP PAŽYMĖJIMŲ PAVYZDŽIAI 
 
ŽPP kortelių pavyzdžiai Estijoje: 
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7.3. Geriausios Latvijos patirties aprašas 
 
 
 
 
 
 

7.3.1. NVO „DIA+LOGS“ – ŽIV/AIDS paveiktų asmenų paramos 
centras  

 
Dzirnavu g.135, Ryga, LATVIJA 
Vieta: Rygos centras (centrinės traukinių stoties rajonas) 
Ruta Kaupe, NVO „DIA+LOGS“ pirmininkė 
 

„DIA+LOGS“ yra nevyriausybinė nepelno siekianti visuomeninė organizacija. Tai ryšių ir 
išteklių centras žmonėms, gyvenantiems ir dirbantiems ŽIV/AIDS srityje. Pagrindinis 
organizacijos tikslas – žemo slenksčio paslaugų centro plėtra ir veikla žmonėms, 
gyvenantiems su ŽIV/AIDS, ir kitoms rizikos grupėms. Organizacija įkurta 2002 m. gegužės 
15 d. Pagrindinė veikla orientuota į dalijimosi patirtimi ir žiniomis apie ŽIV ir AIDS, socialinės 
aplinkos kūrimo, asmeninių pokalbių, darbo grupėse siekiant įgalinti žmones, gyvenančius su 
AIDS, ir pažeidžiamas grupes, paveiktas ŽIV, propagavimo. Psichosocialinė parama ir ŽIV 
prevencijos paslaugos ir informacija prieinama visiems, kam jos reikia. 

 

Mūsų strateginiai tikslai: 

• Efektyviai veikiantis žemo slenksčio paslaugų centras; 

• švietimas; 

• konsultacijos; 

• propagavimas. 

 

Grupės, kurioms teikiame paslaugas:  

• žmonės, gyvenantys su ŽIV/AIDS; 

• švirkščiamųjų narkotikų vartotojai; 

• žmonės, užsiimantys seksu komerciniais tikslais; 

• kalinamieji ir buvę kaliniai, infekuoti ŽIV; 

• jaunimas, kuriam gresia pavojus; 

• socialiniai darbuotojai ir sveikatos rūpybos bendruomenės, 

• šeimos nariai, partneriai ir draugai. 

 

Organizacija aktyviai dalyvauja ŽIV prevencijos veikloje padedant didžiausiai ŽIV paveiktųjų 
grupei – Rygos ir jos apylinkių ŠNV. Paslaugos ŠNV teikiamos nuolat nuo 2002 metų. 
Naujas mobilusis ŽIV prevencijos paslaugų mikroautobusas pradėjo darbą nuo 2008-ųjų 
sausio.  

 

„DIA+LOGS“ vykdo dvi nuolatines žalos mažinimo programas: 
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• ŽIV prevencija ir psichosocialinės paslaugos ŠNV ir jų giminaičiams „DIA+LOGS“ 
centre Rygoje; 

• Mobiliosios grupės vykdoma ŽIV prevencija ir psichosocialinės paslaugos ŽIV 
paveiktosioms grupėms Rygos mieste. 

 

Šias dvi programas finansuoja Rygos savivaldybės socialinio aprūpinimo skyrius ir 
informacine medžiaga remia Viešoji sveikatos įstaiga. Visa kita „DIA+LOGS“ veikla remiama 
įvairių Europos ir tarptautinių fondų bei remiančių organizacijų projektų subsidijomis. 

Prevencinis darbas vykdomas penkias dienas per savaitę tiek centro patalpose, tiek už jo 
ribų (yra penki mobilias paslaugas (autobusiuke) teikiantys darbuotojai). Centras atidarytas 
kasdien nuo 10 iki 18 valandos, mobilioji grupė teikia paslaugas įvairiuose Rygos rajonuose 
kasdien nuo 17 iki 21 valandos. 

Abejose prevencijos programose dirba 23 paslaugų teikėjai, tačiau dauguma jų dirba ne visu 
etatu. Tai įvairūs specialistai: socialiniai darbuotojai, psichologai, slaugos darbuotojai, 
mobilias paslaugas teikia kolegos švietėjai buvę ŠNV; kitas personalas: vykdytojas, 
padėjėjas, autobuso vairuotojai.  

Paslaugos teikiamos tiek centre, tiek mobiliosios grupės mikroautobuse: 

• Adatų ir švirkštų keitimas (kasdien); 

• Tos pačios rizikos grupės atstovų konsultacijos – centre; 

• Socialinio darbuotojo konsultacijos – mikroautobuse; 

• Savanoriškas konsultavimasis ir tyrimasis dėl ŽIV (centre – keturis kartus per 
savaitę, mikroautobuse – du kartus per savaitę); 

• Naujų klientų įtraukimas į programą (kiekvieną darbo dieną); 

• Socialinių darbuotojų konsultacijos (centre – tris kartus per savaitę, mikroautobuse 
– kiekvieną darbo dieną, už centro ribų – tris kartus per savaitę); 

• Psichologo konsultacija (kartą per savaitę centre); 

• Kasdien teikiama informacija ir dalijama prevencinė medžiaga. 

 

Kita „DIA+LOGS“ centro veikla: 

• Kiekvieną savaitę vyksta atvirų durų dienos; 

• Skaitomos paskaitos ir diskutuojama (apie ŽIV infekciją, LPI gydymą, žmogaus ir 
paciento teises ir pan.); 

• Individualios konsultacijos – gyvenimas užsikrėtus ŽIV, psichologinės paramos 
teikimas ir informacija apie gyvenimą sergant ŽIV ir ŽIV gydymą; 

• ŽIV prevencija ir šviečiamoji veikla kalėjimuose (vykdant projektus); 

• Anglų kalbos mokymosi būrelis penktadieniais (savanorių grupė); 

• Pagalba naudojantis kompiuteriu ieškant informacijos ir siunčiant darbo prašymus;  

• Parama ir konsultacijos ieškant darbo (informacinė parama iš valstybės įdarbinimo 
agentūros apie laisvas darbo vietas); 

• Finansinė parama „DIA+LOGS“ centro klientams ir marginalizuotiems organizacijos 
nariams (sprendžia specialusis tos pačios rizikos grupės komitetas); 

• Dalijami vitaminai, maisto papildai, infekuotieji ŽIV vakcinuojami nuo gripo; 

• Parama padėvėtais rūbais; 
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• Pasaulinių AIDS dienų ir žvakės šviesos atminimo kampanijų rengimas; 

• Bendradarbiavimas su vietos ir Europos ŽIV/AIDS organizacijomis. 

 

„DIA+LOGS“ yra šių organizacijų aktyvi narė:  

• Integracijos projektų IINTEGRATION–PROJECTS tinklas;  

• AIDS Action Europe (visos Europos nevyriausybinių organizacijų tinklas); 

• AIDS ir Mobilumas (25 Europos valstybių tinklas); 

• EHRN (Eurazijos žalos mažinimo tinklas); 

• EuroCASO (ICASO Rytų Europos šaka); 

• Latvijos nevyriausybinės plėtros bendradarbiavimo programa „LAPAS“. 
 
Per penkerius metus buvo įgyvendinta ir vis dar vykdoma aštuoniolika projektų (keturi vietos 
veiklos projektai yra vadovaujami organizacijos ir dviejuose Europos projektuose esame 
partneriai). Visų projektų tikslas – remti ŽIV paveiktus žmones, tad iš 80 proc. projektų 
bendruomenės grupės tiesiogiai gauna materialinės naudos. Nuo pačios pradžios buvome 
labai aktyviai tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu dirbanti nevyriausybinė organizacija, nors 
pirmaisiais metais buvome labiau pripažinti Europoje nei Latvijoje. Taip atsitiko todėl, kad 
mus labiau vertino bendradarbiai, o didžiąją finansavimo dalį gavome iš tarptautinių 
organizacijų. Šiandien mūsų padėtis stabilesnė dėl Rygos savivaldybės politikos ir mūsų 
darbo pripažinimo: kaip jau minėta, Rygos savivaldybė ir AIDS prevencijos centras remia dvi 
dideles žalos mažinimo programas (švirkštų ir adatų keitimas, ŽIV tyrimai, socialinių 
darbuotojų ir psichologo konsultacijos). 

„DIA+LOGS“ susikūrė stiprų, aktyviai dirbančios ŽIV/AIDS nevyriausybinės institucijos 
Latvijoje, įvaizdį ir turi daug partnerių tiek Europoje, tiek Latvijoje (bendri projektai, ryšių 
ieškojimas, kvietimai į renginius, konferencijos). Mūsų veikla vykdant ŽIV/AIDS politiką vis 
aktyvesnė ir įtakingesnė (dalyvaujame rengiant valstybės veiklos planus, valstybinę 
ŽIV/AIDS strategiją, dalyvaujame EK neformalioje konsultacijų grupėje). Suvokiame, kad 
didindamos visuomenės supratimą ir darydamos teigiamus pokyčius valstybės politikoje 
nevyriausybinės organizacijos gali duoti daug naudos marginalizuotoms ir pažeidžiamoms 
rizikingo elgesio ir paveiktoms ŽIV grupėms.  
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7.3.2. Kuldigos priklausomybių konsultacinis centras 
 

 
Liepajas g. 8, Kuldiga, LV-3301, Latvija 
 

Veiklos tikslai ir pagrindinės užduotys 

• Padėti žmonėms, turintiems priklausomybių, ŽIV/AIDS infekuotiesiems ir buvusiems 
kaliniams grįžti į visuomenę ir jaustis visaverčiais jos nariais;  

• Atkreipti visuomenės, vyriausybės ir savivaldybių dėmesį į priklausomybių turinčius 
asmenis;  

• Mažinti su žalingais įpročiais susijusių problemų plitimą. 
 

Vykdoma veikla 

• Konsultacijos dėl žalingų įpročių, ŽIV/AIDS, LPI, hepatitų B ir C; 

• Konsultacijos buvusiems kaliniams dėl reintegracijos į visuomenę;  

• Informavimas apie gydymą ir reabilitaciją; 

• Klientų motyvavimas; 

• Pirmoji pagalba klientams, sergantiems venų uždegimu ir kitomis ligomis;  

• Socialinės paramos organizavimas;  

• Švirkštų ir adatų keitimas; 

• Nemokamų prezervatyvų dalijimas; 

• Greitieji, nemokami ŽIV, B ir C hepatitų tyrimai;  

• Nėštumo testai;  

• Žalingų įpročių turinčių žmonių paramos grupės; 

• Stovyklos; 

• Laisvalaikio organizavimas – ekskursijos, bendros šventės, renginiai, įvairūs būreliai 
(sporto, meno, sveiko maisto ir kt.);  

• Pagalba teikiant rūbus ir maistą;  

• Įvairių projektų plėtra ir įgyvendinimas.  
 

Plėtra 
Kuldigos priklausomybių konsultacinis centras buvo įkurtas 2002 metų birželį Kuldigos 
savivaldybei įsijungus į bendrą Latvijos socialinio aprūpinimo ministerijos ir AIDS prevencijos 
centro projektą „Klientų įtraukimo darbų / konsultacinių centrų plėtra švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojams“. Iš pradžių buvo tik vienas mobilias paslaugas teikiantis darbuotojas. 
Konsultacinis centras buvo įkurtas buvusiame aprūpinimo būstu skyriaus kambaryje, kurio 
bendras plotas – vos 16 m2. Konsultacijos, greitieji tyrimai, švirkštų ir adatų keitimas buvo 
vykdoma nuo pat centro įkūrimo. Darbo sąlygos buvo prastos: nebuvo vandens, 
kanalizacijos, tualeto. Vienintelio darbuotojo atkaklumas, sąmoningumo skatinanti veikla, 
kreipimasis pagalbos į politikus įrodė, kad konsultacinis centras reikalingas miestui ir jo 
gyventojams. Centrui buvo rastos ir skirtos didesnės patalpos. Centro darbas tapo 
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veiksmingesnis ir sėkmingesnis. Didžiausias Nyderlandų socialinis fondas Oranje Fonds, 
skyrė finansavimą centro patalpoms atnaujinti ir įrengti. 2007 metų birželį Kuldigos 
priklausomybių konsultacinis centras pradėjo darbą naujose patalpose. 

Kuldigos priklausomybių konsultacinis centras įkurtas ir finansuojamas Kuldigos miesto 
savivaldybės. Centras – savivaldybės socialinių paslaugų atstovybės skyrius, atliekantis 
savivaldybės pateiktas užduotis pagal valdybos sutartį, pasirašytą Kuldigos miesto tarybos ir 
savivaldybės socialinių paslaugų atstovybės. 

Centrą finansuoja savivaldybė (infrastruktūra, algos ir t. t.) ir vyriausybė (mokymai, 
informacinė medžiaga ir t. t.). Papildomi finansiniai ištekliai gaunami iš ES ir NVO „Saules 
Sala“ finansuojamų projektų. „Saules Sala“ jungia buvusius ŠNV ir žmones, skatinančius 
ŠNV vartoti narkotikus. 
 

Darbuotojai 
Kuldigos priklausomybių konsultaciniame centre dirba du socialiniai darbuotojai ir vienas 
mobilias paslaugas teikiantis darbuotojas. Visi jie dirba visu etatu. Du jų 2008 metais gavo 
antrosios pakopos aukštojo mokslo profesinius socialinio darbo diplomus.  
 

Darbo valandos 
Kuldigos priklausomybių konsultacinis centras dirba kasdien nuo 8 iki 17 valandos, įskaitant 
konsultacijų valandas kasdien nuo 13 iki 17 valandos (4 valandos). Kliento pageidavimu su 
mobilias paslaugas teikiančiu darbuotoju galima susitikti ir kitu laiku, išskyrus naktį. 
 

Klientai 
Centro klientai yra žmonės, turintys arba turėję priklausomybių (alkoholikai ir narkomanai), 
buvę kaliniai, infekuotieji ŽIV/AIDS, šių rizikos grupių šeimų nariai.  
 

Socialinio darbuotojo pareigos:  

• Rasti ir įtraukti į centro vykdomą veiklą žmones, turinčius žalingų įpročių, ir jų šeimas;  

• Patarti ir informuoti; 

• Konsultuoti ir motyvuoti žmones, turinčius priklausomybių, ir buvusius kalinius; 

• Skatinti paramos grupių kūrimąsi ir plėtrą; 

• Teikti informaciją apie galimą socialinę pagalbą;  

• Informuoti apie ŽIV, B ir C hepatitų virusus, LPI tyrimų teikimą; 

• Teikti pirmąją pagalbą; 

• Teikti pagalbą atkuriant klientų pamestus ar netinkamus asmens liudijimo 
dokumentus; 

• Sudaryti klientams galimybę konsultuotis su priklausomybių gydymo specialistais, 
rengti socialinės reabilitacijos planus; organizuoti prieigą prie socialinės reabilitacijos 
programų ir veiklos, skirtos žmonėms, turintiems žalingų įpročių, ir buvusiems 
kaliniams; 

• Tikrinti klientus jų namuose, rinkti informaciją apie jų poreikius, padėti klientams 
susidoroti su problemomis; 

• Dirbti su vyriausybinėmis, savivaldybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis klientų 
labui.  
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Mobilias paslaugas teikiančio darbuotojo pareigos:  

• Informuoti klientą ar klientų grupes apie paslaugas, teikiamas priklausomybių 
konsultaciniame centre; 

• Informuoti apie motyvacijos programas ir paramos grupes;  

• Kartu su socialiniu darbuotoju tirti klientų problemas ir poreikius; 

• Užtikrinti, kad įvairiose institucijose būtų žinomi klientų interesai; 

• Šviesti klientus apie ŽIV ir hepatitų virusų plitimo būdus ir adekvačius prevencijos 
būdus; 

• Keisti ir rinkti panaudotus švirkštus; 

• Megzti ryšį su ŠNV; 

• Gilintis į narkotikus vartojančiųjų problemas ir kartu su kitų sričių priklausomybių 
problemų sprendimo specialistais padėti jiems jas spręsti. 

 

Daugiau apie Kuldigos priklausomybių konsultaciniame centre teikiamas paslaugas  
Konsultacijos dėl žalingų įpročių, ŽIV/AIDS, LPI, B ir C hepatitų, konsultacijos buvusiems 
kaliniams 

Konsultacijos kaip paslauga teikiamos dažniausiai. Patarimai duodami tiek nuolatiniams, tiek 
pirmąkart besilankantiems klientams, taip pat socialiniams darbuotojams, policijos 
pareigūnams, mokytojams, šeimų nariams. Viena diena per savaitę skiriama prevenciniam 
darbui. Tą dieną konsultuojami ir supažindinami su priklausomybių konsultacinio centro 
veikla mokiniai. 
 

Klientų motyvacija 

Klientų, turinčių žalingų įpročių, motyvacija remiasi žalingo įpročio pripažinimu ir bandymu 
skatinti kliento motyvaciją jį įveikti. Visuomenė labai dažnai atstumia narkotikus 
vartojančiuosius, o tai dažnai baigiasi jų socialiniu atsiskyrimu. Dėl šios priežasties labai 
sunku motyvuoti priklausomybių turinčius žmones keisti savo gyvenimą ir elgesį. Gydant 
žalingus įpročius dažnai praktikuojamas įvairių specialistų įgūdžių ir žinių sujungimas. 
Priklausomybių turintys žmonės turi pakeisti šiuos įpročius dvasinėmis vertybėmis, turi 
išmokti mylėti save, pastebėti gerus dalykus, pasitikėti savimi, pagirti save, vertinti kitus 
žmones. Dauguma panašių centrų veikla remiasi klientų skatinimu mesti vartoti narkotikus, 
prisiimti atsakomybę už save ir savo šeimas, rasti vidinių jėgų keisti ankstesnį gyvenimą.  
 

Socialinė parama 

Socialinė parama teikiama klientams tais atvejais, kai klientų namų sąlygas reikia gerinti ir 
užtikrinti pagrindines reikmes. Atsižvelgiant į tam tikras klientų problemas, socialinį ribotumą 
ir nesugebėjimą užmegzti ryšių, konsultacijų punkto darbuotojai padeda klientams atlikti 
reikiamus formalumus. Socialiniai darbuotojai palydi klientus į atsakingas institucijas ir 
užmezga ryšius su atitinkamais pareigūnais.  
 

Žmonių, turinčių žalingų įpročių, paramos grupės 

Paramos grupė priklausomybių konsultaciniame centre sėkmingai veikia jau dvejus metus. 
Dešimt klientų ją lanko nuolatos. Įsitikinome, kad žalingų įpročių turinčių žmonių paramos 
grupė yra veiksmingiausias metodas siekiant mesti vartoti narkotikus. Susitikimas su 
žmonėmis, turinčiais panašių bėdų, pakeičia klientų požiūrį tiek į save, tiek į kitus. Paramos 
grupės padeda žalingų įpročių turintiems žmonėms gyti ir pripažinti savo problemas, mokytis 
pasitikėti žmonėmis, vertinti juos ir t. t. Paramos grupių veiklą koordinuoja socialinis 
darbuotojas, jos vyksta kartą per savaitę. Ateityje planuojama organizuoti paramos grupę 
žmonėms, skatinantiems vartoti narkotikus kitus. 
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Stovyklos 

Kartu su nevyriausybine jaunimo organizacija „Youth with Mission“ nuolatiniams klientams 
kasmet organizuojamos stovyklos. Stovyklų tikslas – patraukti žalingų įpročių turinčius 
žmones į krikščionių tikėjimą, padėti jiems suvokti gyvenimo prasmę ir skatinti atsakomybę 
už savo elgesį ir galimas pasekmes. 

 

 
Pagrindinės priklausomybių konsultacinio centro veiklos išvados: 

• Siekiant įtraukti klientą į siūlomą veiklą, būtina žvelgti į jį kaip į individą; 

• Siekiant klientų motyvacijos būtinas įvairių sričių specialistų bendradarbiavimas; 

• Klientų motyvacija remiasi buvimu kartu ir žinojimu, kad bet kada galima gauti 
reikalingos paramos; 

• Klientų bendravimo įgūdžių skatinimas ir dvasinių vertybių pripažinimas – vienas 
svarbiausių centro siektinų rezultatų; 

• Didinant žalingų įpročių turinčių žmonių motyvaciją paramos grupių veikla 
veiksmingesnė nei individualios konsultacijos; 

• Žalingų įpročių turintys žmonės nori sulaukti informacijos, būti suprasti ir palaikyti. 
Šių aspektų įgyvendinimas – svarbiausia sąlyga jų motyvacijai mesti vartoti 
narkotikus ir grįžti į darbo rinką. 

 

Į šias išvadas bus atsižvelgta planuojant tolesnę veiklą žmonėms, turintiems žalingų įpročių, 
palaikyti. Svarbu sukurti veiksmingą palaikymo veiklos planą: 

• savivaldybės lygiu užtikrinti narkomanijos prevenciją; 

• pradėti ir plėtoti įvairias motyvacijos programas; 

• palengvinti savanorių priklausomybių konsultacinio centro veikloje dalyvavimą; 

• plėtoti finansinės paramos rinkimą.  
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7.3.3. Jūrmalos mobilioji priklausomybės prevencijos grupė 
(JMPPG) 

 

 

Nevyriausybinė organizacija „Vecāki Jūrmalai“ (Tėvai Jūrmalai) 
Talino g. 42–70, Jūrmala, Latvija, LV-2016 
Vilnis Meiers (organizacijos vadovas) 
+37128367471, +37129640661 
vecaki.jurmalai@inbox.lv 
Tinklalapis: www.iemetaci.lv  

 

Nevyriausybinė organizacija „Vecāki Jūrmalai“ kartu su Jūrmalos miesto tarybos socialinio 
aprūpinimo departamento ir Jūrmalos mobiliąja priklausomybės prevencijos grupe (JMPPG) 
ir Visuomenės sveikatos įstaiga (AIDS ir lytiniu keliu plintančių infekcijų prevencijos centru) 
teikia ŽIV/AIDS prevencijos paslaugas narkomanams ir jaunimui Jūrmalos mieste.  

JMPPG teikia ŠNV specialistų konsultacijas, keičia švirkštus ir adatas, teikia informaciją apie 
gydymą Jūrmaloje ir kitur Latvijoje. 

Mobilioji grupė atitinka Jūrmalos miesto tarybos socialinio aprūpinimo departamento, AIDS ir 
lytiniu keliu plintančių infekcijų prevencijos centro (nuo 2007 m. šis centras yra struktūrinis 
Visuomenės sveikatos įstaigos padalinys) ir nevyriausybinės organizacijos „Vecāki Jūrmalai“ 
reikalavimus. 

 
Plėtros istorija 
1991–2001 metais Latvijoje buvo stebimas ŽIV infekuotųjų skaičiaus didėjimas, ypač tarp 
ŠNV. Vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės turėjo pradėti įvairias 
iniciatyvas ŽIV epidemijai stabdyti; šių pastangų dėka buvo įkurta daug žemo slenksčio 
paslaugas teikiančių centrų. Šiuose centruose ŠNV gauna specialistų konsultacijų, pasikeičia 
švirkštus ir adatas, gauna informacijos apie gydymą ar reabilitaciją, čia atliekami greitieji ŽIV 
tyrimai.  

Žemo slenksčio paslaugų centrų ir klientų įtraukimo programoje dalyvauja trylika 
savivaldybių, įskaitant ir Jūrmalą. Jūrmala – labai ilgas miestas (30 km.), todėl tinkamiausia 
žemo slenksčio paslaugų centro veiklos forma yra mobilioji grupė. JMPPG yra 
mikroautobusas, važiuojantis Jūrmalos gatvėmis ir sustojantis skirtingose vietose. ŠNV žino, 
kuriose vietose jis stoja, ir ateina gauti teikiamų paslaugų.  

JMPPG laikosi žalos mažinimo nuostatos dirbant narkomanijos ir ŽIV prevencijos srityje. Šia 
nuostata siekiama sumažinti žalą, susijusią su rizikingu sveikatai elgesiu, skiriama daug 
dėmesio saugesniam narkotikų vartojimui. 

JMPPG pradėjo veiklą 2002 metais. Mobilioji grupė susitelkė ties antrinės prevencijos 
intervencijomis.  

JMPPG dirba kartu su Jūrmalos miesto tarybos socialinio aprūpinimo departamentu ir 
nevyriausybine organizacija „Vecāki Jūrmalai“. Ją finansuoja miesto taryba, remia vyriausybė 
(per Visuomenės sveikatos agentūrą). Jūrmalos mobilioji priklausomybės prevencijos grupė 
ŠNV atlieka nuolatinį socialinį ir klientų įtraukimo darbą.  
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Institucinis pagrindas  

Jūrmalos mobilioji priklausomybės prevencijos grupė priklauso nevyriausybinei organizacijai 
„Vecāki Jūrmalai“ ir atitinka Jūrmalos miesto tarybos socialinio aprūpinimo departamento ir 
AIDS bei LPI prevencijos centrų reikalavimus. Šiuo metu JMPPG finansuojama iš Jūrmalos 
miesto tarybos, valstybės biudžeto ir UNODC subsidijų. JMPPG vykdo keletą projektų, 
įskaitant ENCAP (2007–2009 m.). 
 

Darbo dienos ir valandos 
JMPPG ir įtraukimo darbuotojai dirba penkias dienas per savaitę nuo 12 iki 16 valandos. 
 

Darbuotojai 
Penki mobilias paslaugas teikiantys darbuotojai, autobuso vairuotojas ir konsultantas, kuris 
kartu yra ir mobiliosios grupės vadovas. 
 

Klientai  
JMPPG telkia dėmesį ties antrinės prevencijos intervencijomis, nukreiptomis į narkotikų 
vartotojus, pavyzdžiui, ŠNV, kalinamuosius, buvusius ŠNV, buvusius kalinius. JMPPG 
įgyvendina nuolatinį socialinį ir ŠNV įtraukimo į vykdomas programas darbą. 
 

Paslaugos 

• Informacija apie prevencijos būdus ŠNV siekiant išvengti ŽIV/AIDS ir kitų per kraują 
plintančių infekcijų; 

• Specialistų konsultacijos ŠNV;  

• Švirkštų ir adatų keitimas;  

• Nuolatinis socialinis ir klientų įtraukimo darbas ŠNV bendruomenėje; 

• Informacija apie gydymo galimybes Jūrmaloje ir kitur Latvijoje; 

• Pirminė ŽIV prevencija ir kitų per kraują plintančių infekcijų prevencija;  

• Narkomanijos prevencija tarp miesto jaunimo. 
 

Savanoriavimas  
 

2007–2008 metais nevyriausybinė organizacija „Vecāki 
Jūrmalai“ rengė mokymus penkiems buvusiems ŠNV 
dirbti kolegomis švietėjais. Kolegos švietėjai mokėsi 
ŽIV/AIDS prevencijos ir problemų, susijusių su ŠNV 
gydymu ir priežiūra, sprendimo.  

Po mokymų penki buvę narkotikų vartotojai moko kitus 
ŠNV spręsti problemas, susijusias su ŽIV/AIDS 
Jūrmaloje. Kolegos švietėjai įtraukė apie 150 naujų 
ŠNV Jūrmaloje ir Rygoje. Tokia veikla padidino prieigą 
prie ŽIV/AIDS prevencijos ir priežiūros paslaugų.  
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7.4. GERIAUSIOS LIETUVOS PATIRTIES APRAŠAS 
 

 

 

 

7.4.1. Lietuvos AIDS centro Žalos mažinimo kabinetas 

 

Adresas: Vytenio g. 59/37, LT-03209, Vilnius, Lietuva 
 

Vieta įsikūrusi netoli autobusų ir traukinių stočių, pakeliui į romų bendruomenės gyvenvietę, 
vieną pagrindinių namuose gaminamų narkotikų vietų Vilniuje. Šis ir kiti Lietuvos AIDS centro 
padaliniai (LPI konsultacinis kabinetas, ambulatorinės priežiūros ir epidemiologinės 
priežiūros skyriai bei laboratorija) yra tame pačiame pastate. 
 

Programos pavadinimas: ŠNV ŽIV prevencija, adatų ir švirkštų keitimas, žemojo slenksčio 
centrai ŠNV. 
 

Paslaugos apibūdinimas: ŽIV ir kitų infekcijų prevencija ŠNV ir jų partneriams, klientų 
motyvavimas laikytis sveikos gyvensenos taisyklių užtikrinant konfidencialumą ir asmeninės 
informacijos saugumą. 
 

Istorija 
Lietuvos AIDS centro Žalos mažinimo kabinetas įkurtas 1998 metais. Iki 2007-ųjų iš viso 
užregistruoti 3196 klientai, iš jų 95 proc. – ŠNV. Sudėtingos sveikatos ir socialinės paslaugos 
teikiamos vietoje. Kasmet atliekamas lankytojų lūkesčių ir poreikių vertinimas ir atitinkamai 
derinamos paslaugos. Du iš trijų darbuotojų dirba nuo kabineto įkūrimo dienos, todėl 
lankytojai jais pasitiki dėl nesmerkiančio požiūrio. Tikslinei grupei nesudėtinga pasiekti 
kabinetą. Visos paslaugos nemokamos [5]. 
 

Institucijos pagrindas: Lietuvos AIDS centro padalinys. 
 

Finansavimo istorija: Veiklą finansuoja valstybės institucija – Lietuvos AIDS centras 
(valstybės biudžetas). AIDS centras moka darbuotojams algas, padengia tyrimų ir 
konsultacijų išlaidas, tiekia vaistus, prezervatyvus, švirkštus ir adatas, dezinfekcijos 
priemones, informacijos, švietimo medžiagą. AIDS centras taip pat siunčia ne visu etatu 
dirbančius gydytojus (dermatologus-venerologus, terapeutus, ginekologus) teikti paslaugas 
klientams ir apmoka centro komunalines paslaugas. 

Žalos mažinimo kabinetas dirba darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.45 valandos. 
 

Yra trys darbuotojai: socialinis darbuotojas, slaugė ir konsultantas. Padalinio vadovas turi 
universitetinį išsilavinimą. Vadovo pareigos: darbo organizavimas, koordinavimas, 
konsultavimas socialiniais klausimais ir socialinių paslaugų teikimas. Slaugė atsakinga už 
sveikatos priežiūrą, konsultavimą, siuntimą pas gydytoją atsižvelgiant į lankytojo problemą. 
Konsultantas atsakingas už duomenų rinkimą, analizę, sveikatos propagavimą ir švietimą. 
 

Klientai: ŠNV, buvę ŠNV, buvę kaliniai, lytinių paslaugų darbuotojai. 

Paslaugos: 

• Informacija ir švietimas apie LPI, saugesnius lytinius santykius, sveikos gyvensenos 
problemas; 
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• Švirkštų ir adatų keitimas; 

• Rizikingo elgesio monitoringas; 

• Klientų poreikių vertinimas; 

• Siuntimas į psichologijos, medicinos ir narkomanijos gydymo įstaigas; 

• Prezervatyvų dalijimas; 

• ŽIV konsultacijos ir tyrimai; 

• LPI tyrimai ir gydymas; 

• Virusinių hepatitų tyrimai ir siuntimas dėl gydymo; 

• Tarpininkavimas; 

• Socialinė parama. 

 

Išsamus geriausių paslaugų aprašymas  
Savanoriški nemokami ŽIV ir kitų infekcijų tyrimai prieinami visiems lankytojams 
nepriklausomai nuo jų socialinio draustumo. Klientai gali naudotis terapeuto, socialinio 
darbuotojo konsultacijomis. Visos paslaugos teikiamos vietoje: jei ne žalos mažinimo 
kabinete, tai kituose AIDS centro padaliniuose, įsikūrusiuose tame pačiame pastate. Tam 
tikrų simptomų turintis pacientas palydimas pas gydytoją, kuris paskiria atitinkamą LPI 
gydymą, įskaitant ŽIV ir tolesnį gydymą. Darbuotojai yra tarpininkai klientui pageidaujant 
lankyti kokią nors socializacijos programą. 

 

  
 

Įgyta patirtis 
Dešimties metų kabineto veiklos patirtis įrodė, kad paslaugų prieinamumas ir priimtinumas 
ŠNV galėtų būti tobulinamas vietoje teikiant įvairias paslaugas, tai ypač svarbu gyventojams, 
nesilankantiems kitokiose sveikatos priežiūros ir socialinėse įstaigose dėl gėdos ir socialinio 
draudimo problemų. Vieta yra vienas svarbiausių kabineto sėkmės ir lankomumo kriterijų. 
Dar geresnių rezultatų galima pasiekti teikiant socialinių ir medicinos paslaugų kompleksą 
atsižvelgiant į individualius poreikius. 

Rizikingo elgesio stebėjimo duomenys rodo, kad klientų elgesys keičiasi: dauguma naudojasi 
tik steriliomis adatomis ir švirkštais, nesidalija švirkštimosi įranga, naudojasi prezervatyvais 
lytinių santykių metu. Per dešimt metų buvo užfiksuoti tik trys ŽIV serokonversijos atvejai tarp 
kabineto lankytojų. Nuolatinis Žalos mažinimo kabineto finansavimas užtikrino ŽIV ir kitų 
infekcijų prevencijos paslaugų tęstinumą ir prieinamumą ŠNV. 
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7.4.2. Lietuvos AIDS centro Dienos centras mergaitėms 
„Pasaka“  

 

Adresas: Pasakų g. 1 B, LT-10105 Vilnius, Lietuva 
 

 

 

 
 

Programos pavadinimas: mergaičių iki 18 metų, kurioms gresia pavojus, socialinė 
integracija, pirminė narkomanijos prevencija (motyvacija keisti elgesį ir gyventi sveikai) 

Teikiamos paslaugos: 

• Psichologinės ir individualios konsultacijos; 

• Interaktyvus darbas grupėse; 

• Pasitikėjimo stiprinimo pratimai; 

• Interaktyvus socialinių įgūdžių lavinimas; 

• Pagalba ruošiant namų darbus; 

• Mokymas valdyti emocijas ir emocinį intelektą; 

• Laisvalaikio organizavimas. 
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Istorija 
2003 metais Lietuvos AIDS centro Švietimo skyrius pradėjo socialinės integracijos programą 
12–18 metų mergaitėms, priskiriamoms rizikos grupėms. Tai buvo pirmoji programa 
valstybėje, skirianti ypatingą dėmesį paauglėms. Socialinės integracijos programa „Iki 
aštuoniolikos“ buvo pradėta rizikos grupės mergaičių dienos centre „Pasaka“. Šį centrą remia 
Švedijos karalienės Silvijos globojamas Pasaulio vaikystės fondas. 

Iki 2008 metų dienos centre lankėsi iš viso 240 mergaičių. Centro veiksmingumą ir svarbą 
įrodo didejantis dalyvaujančių mergaičių skaičius, teigiamas bendradarbiaujančių 
organizacijų įvertinimas ir vis didesnis visuomenės susidomėjimas [5]. 
 

Institucijos pagrindas: Lietuvos AIDS centro padalinys. 
 

Finansavimo istorija: Lietuvos AIDS centrą finansuoja valstybė. Centras teikia prašymus 
paramai iš įvairių tarptautinių agentūrų, valstybinių institucijų ir privačių rėmėjų gauti. 
 

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo14.00 iki 19.00 valandos. 
 

Dirba trys darbuotojai: psichologas-koordinatorius ir du socialiniai darbuotojai. 
 

Klientai:  
Svarbiausią tikslinę grupę sudaro pažeidžiamos 12–18 metų mergaitės, kurioms gresia 
pavojus. 

Mergaitės, kurioms gresia pavojus, neturi namų (gyvena gatvėse), yra iš asocialių, 
probleminių, nepilnų šeimų, patiriančios psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą, neprižiūrimos. Į 
šią grupę įeina ir mergaitės, turinčios tam tikrų elgesio problemų. Pažeidžiamos mergaitės 
turi emocinių, susikaupimo, mokymosi problemų, valgymo sutrikimų, nesugeba turiningai 
leisti laisvalaikio.  

Antrą pagal svarbumą tikslinę grupę sudaro šeimų nariai ir pirminės organizacijos 
(valstybiniai ir nevalstybiniai internatai, pagrindinės ir vidurinės mokyklos, specialiosios 
paramos organizacijos, socialiniai partneriai) darbuotojai. 
 

Pagrindinių paslaugų aprašymas 
Interaktyvus darbas grupėse prevencijos temomis: kalbama apie narkotikų žalą ir 
narkomanijos problemas, lytiniu keliu plintančias infekcijas ir rizikingą elgesį, prekybą 
žmonėmis, savižudybę, įvairaus pobūdžio smurtą. 
 

Pasitikėjimo stiprinimo pratimai: sąmoningumo kėlimas lyčių lygybės, savigarbos, teisių ir 
įgūdžių ugdymo klausimais, mokymasis atsispirti bendraamžių spaudimui ir pasakyti „ne“. 
 

Interaktyvus socialinių įgūdžių ugdymas: kritinio mąstymo ugdymas, racionalus problemų 
sprendimas, sugebėjimas nuspręsti ir pasakyti „ne“, neagresyvus elgesys ir taisyklių 
laikymąsis. 
 

Pagalba ruošiant namų darbus: kompiuterinių įgūdžių tobulinimas, pagalba mokantis. 
 

Emocijų valdymo ir emocinio intelekto kėlimo ugdymas: meno terapija, fotografijų terapija. 
 

 153



Žinynas žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams 

 154

Laisvalaikio organizavimas: vasaros stovyklos mažiausia dvidešimčiai mergaičių 
(priklausomai nuo turimų išteklių), galimybė žaisti tenisą, stalo žaidimus, išvykų ir ekskursijų 
organizavimas. 

 

Informacinės ir psichologinės konsultacijos šeimų nariams: individualiai ir grupėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtis  
2006 metais atliktas programos veiksmingumo vertinimas parodė teigiamus rezultatus: 
mergaitės pradėjo neigiamai žiūrėti į psichiką veikiančias medžiagas ir pirmalaikius lytinius 
santykius, priėmė reikalavimą laikytis taisyklių, pagerėjo jų žinios apie rizikingą elgesį ir jo 
padarinius, išsiugdė draugiško ir neagresyvaus bendravimo įgūdžius; mergaitės pradėjo 
gyventi sveikai. 

 

 

 
 

 

Adresas: Kauno g. 6/1, Vilnius, Lietuva 
Programos pavadinimas: ŽIV prevencija tarp seksualinių paslaugų teikėjų  
 

Paslaugos apibūdinimas: ŽIV, LPI ir narkotikų vartojimo prevencija tarp seksualinių 
paslaugų teikėjų 
 

Istorija 
Ryšys su seksualinių paslaugų teikėjomis ir sąvadautojais užsimezgė konsultacijų metu 
Lietuvos AIDS centro anoniminiame kabinete. Buvo aišku, kad ŽIV/AIDS ir LPI prevenciją 
šiai didelės rizikos grupei būtų galima patobulinti atidarant atskirą kabinetą. Moterų sveikatos 
kabinetas buvo atidarytas 1998 metais, kuriame dirbo medicinos specialistas ir du 
konsultantai sąvadautojai, aktyviai siekiantys savo globojamų seksualinių paslaugų teikėjų 
LPI prevencijos. Atidarius kabinetą, buvo atlikta sociologinė miesto ŠNV ir seksualinių 
paslaugų teikėjų apklausa siekiant išsiaiškinti jų turimas žinias, nuostatas, praktiką ir elgesį. 
Iš pradžių tikslinė grupė buvo seksualinių paslaugų teikėjos, ieškančios darbo gatvėse prie 
traukinių ir autobusų stočių. Vėliau pradėtos teikti paslaugos ir narkotikus vartojančioms 
seksualinių paslaugų teikėjoms: švirkštų ir adatų keitimas, individualios konsultacijos siekiant 
motyvuoti nustoti vartoti narkotikus ir ieškoti tinkamo gydymo. Šiuo metu, seksualinių 

7.4.3. Lietuvos AIDS centro Moterų sveikatos kabinetas  
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paslaugų teikėjos, turinčios problemų dėl narkotikų vartojimo, siunčiamos į Lietuvos AIDS 
centro žemo slenksčio paslaugų centrą. 
 

Institucijos pagrindas: Lietuvos AIDS centro padalinys. 
 

Finansavimo istorija: Lietuvos AIDS centrą finansuoja valstybė. AIDS centras moka algas, 
tiekia tyrimų įrangą ir medžiagas, vaistus, prezervatyvus, švirkštus ir adatas, informacinę, 
švietimo medžiagą. AIDS centras taip pat siunčia įvairius ne visu etatu dirbančius gydytojus 
seksualinių paslaugų teikėjoms konsultuoti ir gydyti, moka už komunalines paslaugas. 
Centras teikia prašymus įvairioms tarptautinėms įstaigoms, vyriausybinėms institucijoms ir 
privatiems aukotojams finansavimui gauti. Moterų sveikatos kabinetas dirba darbo dienomis 
nuo 9.00 iki 20.00 valandos. 
 

Dirba du socialiniai darbuotojai: vienas dirba kabineto veiklos koordinatoriumi ir dirba su 
savanoriais, moko juos, konsultuoja; kitas teikia paslaugas ir konsultacijas klientams. 
Kabinetas turi 9 savanorius, atsakingus už klienčių įtraukimo į programą darbą ir mobiliąsias 
paslaugas (kolegų švietėjų darbo principas). 
 

Klientai: seksualinių paslaugų teikėjos, ŠNV, buvę ŠNV, buvę kaliniai. 
 

Paslaugos: 

• konsultacijos iki ir po tyrimų; 

• ŽIV/AIDS ir LPI tyrimai; 

• Individualios konsultacijos; 

• Seksualinių paslaugų teikėjų, sergančių LPI, gydymas; 

• Prezervatyvų dalijimas; 

• Dušas ir kiti higienos patogumai; 

• Narkotikus vartojančiųjų, norinčių mesti vartoti narkotikus, siuntimas į Vilniaus 
priklausomybės ligų centrą; 

• Savigarbos ugdymas. 

 
Pagrindinių paslaugų aprašymas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabineto veiklos pagrindą sudaro ŽIV, LPI ir narkomanijos prevencijos ir sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimas ir teikimas, sveikos gyvensenos propagavimas, socialinis darbas, 
anoniminis konsultavimas. Klientėms atliekami ŽIV ir LPI tyrimai, Lietuvos AIDS centre 
teikiamas LPI gydymas. Seksualinių paslaugų teikėjos informuojamos apie rizikingą elgesį, 

 155



Žinynas žemo slenksčio paslaugų kabinetų darbuotojams 

rizikos mažinimo priemones. Kartu su policija atliekamas klienčių įtraukimo į programą 
darbas seksualinių paslaugų teikėjų darbo vietose, dalijami lankstinukai, nemokami 
prezervatyvai. Jau dveji metai siekiant padėti seksualinių paslaugų teikėjoms integruotis į 
visuomenę, motyvuoti jas keisti elgesį ir gyvenseną, organizuojami socialinių kompetencijų, 
savigarbos kėlimo mokymai. Nuo pirmųjų dienų kabinetas socialinėmis apklausomis tęsia 
žinių apie LPI, ŽIV/AIDS ir saugesnius lytinius santykius lygio vertinimą, siekia išsiaiškinti 
naujų paslaugų paklausą[5].   

 
 

Įgyta patirtis 
Geriausia žemo slenksčio paslaugų centrų praktika pasirodė esantis savanorių, ypač iš tos 
pačios socialinės ir rizikos grupės, įtraukimas. Savanorės gali ieškoti kontaktų, įtraukti naujas 
klientes į ŽIV, LPI prevencijos programas, informuoti apie paslaugas, teikiamas žemo 
slenksčio paslaugų centre. Savanorės yra jungiamoji grandis tarp organizacijos ir klienčių.  

 

Kabineto patirtis rodo, kad siekiant geresnio konsultavimo ir visapusės pagalbos teikimo 
didelės ŽIV/AIDS rizikos žmonėms, pirmiausia reikia įsigilinti į dviejų skirtingų rizikos grupių 
(seksualinių paslaugų teikėjų ir švirkščiamuosius narkotikus vartojančiųjų) poreikius. 
Konsultavimas, parama ir priežiūra taip pat turi būti teikiama atskirai, atsižvelgiant į įtampą 
tarp šių grupių. Iš patirties galima spręsti, kad tikslinių grupių motyvacija bus didesnė, jei bus 
du atskiri centrai. Kabineto vieta – viena pagrindinių jo sėkmės ir gero lankomumo sąlygų. Jei 
būtų buvus parinkta vieta, esanti toliau nuo seksualinių paslaugų teikėjų darbo vietos, 
kabinetas nebūtų sulaukęs tiek lankytojų. 
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7.5. Geriausios Estijos patirties aprašas 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.5.1. NVO „CORRIGO“  

 
 
Adresas: JAAMA g. 34, JÕHVI, IDA-VIRU apygarda, ESTIJA 
 

„Corrigo“ yra šiaurės rytų Estijoje, Jõhvi apygardoje (gyvena 14 000 gyventojų). Miestas 
įsikūręs šalia greitkelio nuo rytų sienos sostinės link. Jõhvi – labiausiai industrializuotas 
miestas apygardoje, netoli įsikūręs kitas miestas, Kohtla-Järve. Apygardos taryba ir kitos 
vyriausybės institucijos yra Jõhvi mieste. 

 
Paslaugų aprašymas: 
„Corrigo“ organizacija teikia sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas. Organizacija 
dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir ES inicijuotuose projektuose. „Corrigo“ yra privatus 
centras, užmezgęs partnerystę su vietos valdžios institucijomis. 

Į sveikatos priežiūrą įeina psichiatro pagalba žmonėms, turintiems narkotikų vartojimo 
problemų, reabilitacija neįgaliesiems. Pakaitinis gydymas metadonu yra sveikatos priežiūros 
paslauga kurią, pagal sveikatos priežiūros įstatymus, gali teikti privačios įmonės, žmonės, 
dirbantys savo pačių įmonėse, ir institucijos, turinčios licenciją teikti psichiatro paslaugas. Į 
visas reabilitacijos paslaugas įeina ir konsultavimas. Teikiamas socialinės vadybos, socialinis 
ir psichologinis konsultavimas. 

Centras dalyvauja įvairiuose projektuose, tai leidžia jam teikti įvairias paslaugas: 

• Metadono pakaitinis gydymas; 
• Švirkštų keitimas ir faktinės informacijos rinkimas; 
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• LPI prevencija ir konsultavimas; 
• ŽIV sergančių pacientų paramos grupė; 
• Jaunimo gydymas ir reabilitacija. 

 

Į metadono pakaitinį gydymą įeina:  
• Nemokami ŽIV, B ir C hepatitų tyrimai;  
• Šlapimo tyrimai dėl narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų nustatymo;  
• Tyrimai dėl alkoholio vartojimo; 
• Slaugos paslaugos ir konsultavimas: 

- Slaugos procedūros: bintavimas, vaistų padavimas, žaizdų gydymas, kraujo 
spaudimo matavimas;  

- Konsultavimas dėl įvairių sveikatos problemų;  
- Siuntimas pas specialistus į gydymo įstaigas; 
- Konsultavimas, kraujo perpylimas ir LPI prevencija;  
- Darbas grupėse ir konsultavimas; 
- Konsultavimas dėl procedūrų siekiant išsiaiškinti sveikatos būklę; 
- Sąmoningumo ir motyvacijos didinimas siekiant įtraukti į gydymo programas; 

• ŽIV plitimo prevencija; 
• Konsultavimas dėl „Gyvenimo su ŽIV“; 
• Socialinis asmens ir šeimos konsultavimas. Kriterijai:  

- patarimai tvarkant dokumentus; 
- informacija apie socialinių paslaugų galimybes; 
- teisių ir pareigų išaiškinimas; 
- motyvavimas ieškoti darbo, asmens nepriklausomybės ir pragyvenimo lėšų 

didinimas; 
- konsultavimas dėl darbo, supažindinimas su darbdaviu; 
- Darbas grupėse. 

• Psichologinis konsultavimas asmenims ir šeimoms. Grupės konsultavimas dėl:  
- teisių ir pareigų išaiškinimo; 
- motyvavimo mesti vartoti narkotikus; 
- klientų motyvavimo įsitraukti į gydymo programas; 
- šeimų ir draugų konsultavimas siekiant padėti klientui įveikti narkomaniją ir 

depresiją; 
- grupės konsultavimas. 

• Psichiatro konsultacija ir gydymo paskyrimas; 
• Turinčių darbus policijos suimtų klientų įtraukimas; 
• Nemokamas motinos pieno teikimas klienčių, dalyvavusių metadono pakaitinio 

gydymo programoje, kūdikiams (paslauga teikta ketverius metus iki 2008 m. gruodžio 
31 d.). 

 
Istorija 

Po staigaus ŽIV protrūkio Estijoje, buvo būtina padėti šeimoms, kuriose yra sergančių 
narkomanija asmenų. 2002 metais Jõhvi mieste buvo įkurta nevyriausybinė organizacija 
„MTÜ Noorteabikeskus“ (Jaunimo paglabos centras). Organizacija išpopuliarėjo teikdama 
konsultacijas žmonėms, kenčiantiems gilią depresiją ir rizikingai besielgiančiam jaunimui. 
Buvo suteikiama 1100–1500 konsultacijų per metus.  
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Kildavo vis daugiau klausimų, susijusių su ŠNV gydymo problemomis. Buvo situacija, kai 
nebuvo psichiatro paslaugų paaugliams, o poreikis sutramdyti jaunuolius, nenorinčius lankyti 
mokyklos ir nesutarančius su tėvais, didėjo kasdien. „MTÜ Noorteabikeskus“ padedami, 
nusprendėme teikti psichiatro konsultacijas jaunuoliams. Atsižvelgiant į tai, kad pagal 
įstatymus sveikatos paslaugas gali teikti tik bendrovė, turinti atitinkamą licenciją, 2003 metais 
buvo įkurta „Corrigo“. 

Pirmasis klientas dalyvavo metadono pakaitinio gydymo programoje 2003 metų lapkritį. Iki 
2003 metų pabaigos programoje dalyvavo dar 22 žmonės. Vis dėlto vietos psichiatrai kaip ir 
kai kurie politikai neigiamai vertina šią programą, todėl centras kviečiasi psichiatrus iš 
užsienio. Mūsų darbą nuo pat pradžių remia Jõhvi miesto taryba.  

Gavę finansinės paramos iš Sveikatos plėtros valstybinio instituto per Pasaulio fondo 
programą turėjome galimybę teikti paslaugas daugiau klientų. 2005 metais, centras atidarė 
dar vieną padalinį Kiviõli miestelyje (9000 gyventojų; 30 km nuo Jõhvi). Klientų skaičius 
nuolat auga. Dauguma klientų kilę iš Kohtla-Järve regionų. Šiuo metu metadono pakaitinio 
gydymo programoje dalyvauja 284 klientai.  

 

Finansinė metadono pakaitinio gydymo programos istorija  
 

 Klientų, 
dalyvaujančių 
programoje, 

skaičius (metų 
pabaiga) 

Konsultacijų 
skaičius per 

metus 

Finansavimas (EEK) Darbuotojai

2003 22 90 Estijos valstybinis sveikatos 
plėtros institutas (angl. NIHD) 
98 415 (2003 m. gruodžio 

mėnesio veiklai ) 

2 visu etatu dirbančios 
slaugės 
1 visu etatu dirbantis 
psichologas 
1visu etatu dirbantis 
socialinis darbuotojas 
1 ketvirčiu etato dirbantis 
psichiatras 

2004 132 538 Pasaulio fondas (per NIHD): 
643 349 

1 projekto vadovas  
1 psichiatras 
1 gydytojas 
2 slaugės 
1 psichologas 
1 buhalteris 
1 socialinis darbuotojas 

2005 149 1489 Pasaulio fondas (per NIHD): 1 
076 815 
Jõhvi miesto taryba: 100 000 
Klientų įnašas : 12 450 

9 slaugės 
1 psichologas 
1 socialinis darbuotojas 
1 koordinatorius 
1 ne visu etatu dirbantis 
psichiatras  

2006 234 2120 Pasaulio fondas (per NIHD): 1 
780 685 

9 slaugės 
1 psichiatras 
1 socialinis darbuotojas 
1 psichologas 
1 klientų aptarnavimo 
darbuotojas 
2 apsaugos darbuotojai 

2007 280 4 450 Pasaulio fondas (per NIHD): 1 
552 561 (sausis–rugpjūtis) 
NIHD: 574 175 (spalis–
gruodis) 

9 slaugės 
1 vyresnioji slaugė 
1 psichiatras 
1 socialinis darbuotojas 
1 psichologas 
2 klientų aptarnavimo 
darbuotojai  
2 apsaugos darbuotojai 
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Darbo valandos 
Esant daugiau klientų, darbo dienomis dirbame nuo 7.30 iki 18 valandos, o savaitgaliais nuo 
9.00 iki 13.00 valandos. Tai leidžia dirbantiems klientams gauti vaistų dozę prieš einant į 
darbą arba po darbo iki 17.45 valandos. Likusios 15 minučių skiriamos patalpoms patikrinti ir 
užrakinti. 
 

Darbuotojai 
Didėjant klientų skaičiui, centre (kartu ir Kiviõli padalinyje) dirba 16 darbuotojų. Finansines ir 
paramos paslaugas teikia centre nedirbantys buhalteriai. Biudžete numatyta 16 etatų, visi jie 
užimti. 

Centras samdo visu ir ne visu etatu, valandiniu pagrindu dirbančius darbuotojus. Tai leidžia 
darbuotojams dirbti dar ir kituose darbuose ir sukaupti darbo su ŠNV patirties. Darbas gana 
dinamiškas, darbuotojams nenusibosta, todėl mažėja „vizituojančių“ darbuotojų 
(nusprendžiusių darbą po kiek laiko keisti) skaičius.  

Toks metodas leidžia darbuotojams užsidirbti daugiau pinigų. Visi darbuotojai turi laikytis 
centro praktikos kodekso taisyklių. 

Vyresnioji slaugė dirba visu etatu ir yra atsakinga už centro darbą. Ji jau anksčiau trejus 
metus dirbo centre.  
 

Instrukcijų žinynas 

Kiekvienam darbuotojui duodamas specialus žinynas, kuriame pateiktas darbo aprašas, 
pareigos ir teisės. Žinynai naudojami tiek įprastiniame darbe, tiek sprendžiant krizines 
situacijas. Be to, išdėstytos sveikatos ir saugos instrukcijos teikiant metadoną ir krizės planai 
esant kritinėms situacijoms. Metadono pakaitinio gydymo teikėjai turi laikytis vyriausybės 
priimtų įstatymų ir taisyklių. 

Visi žinynai yra centro vidaus dokumentai, pateikiami darbuotojams elektronine forma ir 
Tarptautinio standartizavimo organizacijos (angl. ISO) aplanke. „Corrigo“ 2008 metais buvo 
patvirtintas kaip ISO 9001. 
 

Asmeniniai pažymėjimai 
Visi klientai gauna asmenį „Corrigo“ pažymėjimą, kuriame nurodoma programa kurioje 
dalyvaujama ir yra bendrovės antspaudas. Pažymėjimas padeda išvengti nesusipratimų su 
policija. Vis dėlto yra buvę atvejų, kai buvo piktnaudžiaujama pažymėjimu (bandyta jį naudoti 
kaip nemokamą autobuso bilietą, specialioms nuolaidoms gauti).  
 

Klientai 
Metadono pakaitinio gydymo programa gali naudotis klientai, sulaukę bent 18 metų amžiaus, 
buvę opioidų vartotojai, patyrę keletą nesėkmingų narkomanijos gydymų. Daugiau kriterijų 
nėra (neatsižvelgiama į lytį, etninę kilmę, religiją, teistumą, įpročius ir t. t.)  

Galima teigti, kad klientai yra motyvuoti opioidus vartojantys ŠNV, sutinkantys laikytis 
gydymo programoje nurodytų sąlygų. Klientai labai įvairūs: yra buvusių kalinių, 
besiverčiančiųjų prostitucija, nėščiųjų, bedarbių ir t. t. 
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Įgyta patirtis  
Buvo tiek teigiamos, tiek neigiamos patirties, pasitaikė nesėkmių. Centre gali dirbti tik 
žmonės, sugebantys laikytis griežtos drausmės.  
 

Neigiama patirtis 

Organizacijos darbuotojus nuolat kritikuoja už šaltą ir griežtą požiūrį į klientus. Vis dėlto mes 
manome, kad tik taip galima suvaldyti klientus ir išvengti manipuliacijos. Nėra daug žmonių, 
galinčių dirbti metų metais su narkotikų vartotojais; daugelis darbuotojų greitai pavargsta.  
 

Teigiama patirtis  

Vieningos taisyklės, išimčių nebuvimas ir ryžtingumas padeda dirbti su šitiek daug klientų. 
Metadono vartojimą už centro ribų sumažinome iki minimumo. Išsinešti metadono duodama 
tik narkotikų vartotoją prižiūrinčio asmens prašymu, pateikus pagrįstą priežastį ir galiojančius 
dokumentus. 

 
Išvados 
Manome, kad kasmetinis ŽIV infekuotųjų skaičiaus mažėjimas yra esminis vertinimo rodiklis. 
Ida-Viru sumažėjo naujų užsikrėtimo atvejų skaičius. Pirmą kartą šis skaičius sumažėjo 
perpus palyginti su Talinu ir trečdaliu palyginti su Narva. 
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7.5.2. Žemo slenksčio paslaugų centras „Allium-Centre“ 

 

Adresas: Ahtme g. 48, Kohtla-Järve, Estija 
„Allium Centre“ įkurtas 2005 metais Estijoje, Kohtla-Järve mieste. Pirmasis centro padalinys 
įkurtas Ahtme miesto apskrityje. Miesto apskrityje gyvena apie 22 000 gyventojų. Kita Kohtla-
Järve miesto apskritis, vadinama Järve miesto apskritimi, yra maždaug už 20 km. nuo Ahtme 
miesto apskrities. 2007 metais buvo nuspręsta įkurti antrąjį žemo slenksčio paslaugų centro 
padalinį Järve miesto apskrityje, kad būtų aptarnaujama viso miesto tikslinė grupė. Šiuo metu 
abu padaliniai sėkmingai dirba ir atitinka vietos tikslinės grupės reikalavimus. 

Žemo slenksčio paslaugų centras priklauso „MTÜ Allium“, nepelno siekiančiai asociacijai. 
Centro veiklą prižiūri Valstybinis sveikatos plėtros institutas. Pagrindiniai partneriai yra vietos 
valdžia, Socialinių reikalų ministerija ir Trimbos institutas. 
 

Finansavimas 

Centrą finansuoja Valstybinis sveikatos plėtros institutas. Centras sėkmingai įgyvendina 
valstybinius ir tarptautinius projektus, pavyzdžiui, dvi projekto „ŽIV/AIDS mokymai Kohtla-
Järve vidurinių ir aukštųjų mokyklų15–18 metų mokiniams“ dalys (Lošimų mokesčių taryba), 
„Lytinės sveikatos propagavimas jaunimui bendradarbiaujant su vietinėmis savivaldybėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis“ (INTERREG IIIA Pietų Suomija – Estija).  

Pagrindiniai centro tikslai yra mažinti žalą, motyvuoti ŠNV pradėti gydymą ir reabilitaciją ir 
rinkti duomenis apie reikšmingas veiklos tendencijas. 

Centro tikslinė grupė: ŠNV. 
 

Žemo slenksčio paslaugų centras teikia šias paslaugas: 

• Klientų Įtraukimas į programą: tikslas – ieškoti kontaktų ir užmegzti ryšį su sunkiai 
pasiekiamomis grupėmis, siųsti ŠNV į centrą. Kvalifikuoti klientų įtraukimo darbą dirbantys 
darbuotojai skatina riziką kontroliuojantį elgesį ir mato, kas vyksta vietose, kur vartojami 
narkotikai. Įtraukiant klientus į programą renkama informacija apie narkotikų vartojimo 
tendencijas, rinkoje cirkuliuojančias narkotines medžiagas, perduodama informacija tinklo 
partneriams, dirbantiems gydymo, reabilitacijos, politikos kūrimo srityse; 

• Socialinis darbas: pagrindinis tikslas – suvokti klientų sveikatos ir socioekonominę 
būklę. Rekomenduojama sukurti registracijos anketą, tinkamą žemo slenksčio paslaugų 
centrui, kuri padėtų išsiaiškinti, kokie klientų poreikiai yra svarbiausi. Socialiniai 
darbuotojai organizuoja klientų veiklą centre, konsultuoja individualiai, motyvuoja klientus 
pradėti gydymą arba gelbsti grįžtant į visuomenę. Jei klientas sutinka gydytis, socialinis 
darbuotojas suteikia informacijos apie reikiamas paslaugas (ŽIV gydymą, reabilitaciją, 
gydymo įstaigas) ir prižiūri gydymo eigą. Jei klientas uždaromas į kalėjimą, socialinis 
darbuotojas susisiekia su kalėjimo darbuotojais ir, jei reikia ir įmanoma, lanko klientą 
kalėjime ir padeda klientui ruoštis grįžimui į laisvę; 

• Darbas grupėje: tikslas – kalbėti apie problemas ir dalytis patirtimi; 

• Prevencija: pagrindinis tikslas – teikti informaciją ir keisti adatas bei švirkštus; 

• Kasdienės paslaugos: pagrindinis tikslas – teikti higienos paslaugas, maisto (pagal 
galimybę); 

• Sveikatos priežiūros paslaugos: pagrindinis tikslas – teikti pirmąją pagalbą. 
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Pateikiami žemo slenksčio paslaugų centro veiklos statistikos duomenys: 
 

• Pirmojo 2008 metų ketvirčio statistika 
 

Laikotarpis Apsilankymų 
skaičius 

Pirmųjų 
klientų 
skaičius  

Ilgalaikių 
klientų 
skaičius 

Išdalytų 
švirkštų 
skaičius 

Grąžintų 
panaudotų 
švirkštų 
skaičius 

Išdalytų 
dezinfekcijos 
priemonių 
skaičius 

Išdalytų 
prezervatyvų 
skaičius 

Išdalytos 
informacinės 
medžiagos 
kiekis 

2008-ųjų 
sausis 

538 110 428 590 540 627 556 620 

2008-ųjų 
vasaris 

497 108 389 1116 1050 169 40 650 

2008-ųjų 
kovas 

605 126 479 1088 980 1108 540 600 

Pirmasis 
ketvirtis 

1640 344 1296 2794 2570 1904 1136 1870

 

• 2007 metų statistika 

 
Laikotarpis Apsilankym

ų skaičius 
Pirmųjų 
klientų 

skaičius 

Ilgalaikių 
klientų 

skaičius 

Išdalytų 
švirkštų 
skaičius 

Grąžintų 
panaudotų 

švirkštų 
skaičius 

Išdalytų 
dezinfekcijos 

priemonių 
skaičius 

Išdalytų 
prezervat

yvų 
skaičius 

Išdalytos 
informacinės 
medžiagos 

kiekis 

Pirmasis 
ketvirtis 

769 141 628 563 750 1000 700 510 

Antrasis 
ketvirtis 

1534 606 928 741 733 1155 1210 1320 

Trečiasis 
ketvirtis 

805 207 598 622 703 745 220 480 

Ketvirtasis 
ketvirtis 

1255 450 805 1006 1430 2504 1100 620 

2007 4363 1404 2959 2932 3616 5404 3230 2930 

 

Darbo valandos ir darbuotojai 
Žemo slenksčio paslaugų centras veikia penkias dienas per savaitę, iš viso 35 valandas per 
savaitę. Centre dirba devyni socialiniai darbuotojai, du medicinos darbuotojai, psichologas. 
Socialiniai darbuotojai vertina klientų socioekonimę padėtį, organizuoja įprastinę centro 
veiklą, motyvuoja klientus pradėti gydymą arba gyvenimą visuomenėje iš naujo, padeda 
klientams tvarkant dokumentus, moko esminių saugaus narkotikų vartojimo ir saugių lytinių 
santykių įgūdžių, prireikus keičia švirkštus, siunčia klientus į gydymo ir reabilitacijos įstaigas, 
motyvuoja klientus kreiptis į centrą, užmezga ryšį su klientu, teikia informaciją apie saugų 
narkotikų vartojimą ir saugesnius lytinius santykius, renka informaciją apie narkotikų 
vartojimo tendencijas ir ieško vel pradėjusių vartoti narkotikus klientų. Medicinos darbuotojai 
prižiūri klientų sveikatos būklę, informuoja arba pataria dėl saugių lytinių santykių 
(prezervatyvų naudojimo, LPI, ŽIV, hepatito B prevencijos) ir saugaus narkotikų vartojimo, 
toliau renka duomenis apie klientus, užsikrėtusius ŽIV, B ir C hepatitais arba tuberkulioze. 
Centro veiklai vadovaujantis koordinatorius: 

• organizuoja centro darbą,  

• parūpina darbui reikalingų priemonių,  

• bendrauja su visuomene ir žiniasklaida,  
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• plėtoja ryšius su kitomis organizacijomis ir partneriais,  

• kuria darbo metų planą,  

• kartu su politikais ir subsidijų teikėjais vertina darbą. 

Centro darbuotojai yra tinkamos kvalifikacijos aukštos kokybės paslaugoms teikti. 
Darbuotojams privaloma veikla yra kiekvieną savaitę vykstantys komandos susirinkimai, 
mokymo seminarai, monitoringo veikla ir priežiūra. 

 
Pagrindinė išvada ta, kad žemo slenksčio paslaugos yra esminė narkomanijos prevencijos 
dalis. ŠNV paieška paprastai ilgai užtrunka, todėl svarbu pristabdyti narkotikų vaqrtojimą, jei 
visiškas metimas vartoti narkotikus kol kas neįmanomas. Žemo slenksčio paslaugų centro 
tikslas – pritraukti kaip įmanoma daugiau klientų. ŠNV dažnai atskiriami nuo visuomenės ir 
susiburia į grupes, kurios paprastai neturi ryšio su vietos socialinėmis ir rūpybos 
institucijomis. Žemo slenksčio paslaugų centras bendradarbiauja su mobilias paslaugas 
teikiančia komanda, kurios nariai gatvėse skatina ir motyvuoja ŠNV apsilankyti žemo 
slenksčio paslaugų centre. Centras siūlo vietą, kur ŠNV galėtų pailsėti, o tai leidžia užmegzti 
nuolatinį ryšį su jais. 

Kitas žingsnis – motyvuoti klientus tolesniam gydymui. Rekomenduojama, kad klientas turėtų 
kontaktinį asmenį (socialinį darbuotoją) ir kad šis asmuo ir toliau motyvuotų klientą gydytis ir 
siųstų jį į atitinkamą gydymo įstaigą. Svarbu, kad socialinis darbuotojas prižiūrėtų klientą jam 
pradėjus gydytis, jam nebesirodant centre / klientui patekus į kalėjimą. Pastaruoju atveju 
naudinga, kad kontaktinis asmuo užmegztų ryšį su kalėjimo darbuotojais ir galbūt aplankytų 
klientą. 

 

 

 

 

7.5.3. NVO ,,Convictus“  

Adresas: Narva g. 46, 10152 Talinas, Estija 
„Convictus“ (Estija) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2002 metų spalį padedant 
organizacijai „Convictus“ (Švedija) 

Vieta Talino žemėlapyje. 

 
Adatų ir švirkštų keitimo paslauga ir klientų įtraukimo programa 
„Convictus“ tikslai yra likviduoti panaudotus švirkštus, teikti sterilią švirkštimosi įrangą, 
prezervatyvus ir lubrikantus, informaciją apie narkomaniją, ŽIV/AIDS ir LPI, atlikti 
nemokamus ŽIV tyrimus ir teikti su narkomanijos prevencija susijusią pagalbą ir / arba 
ŽIV/AIDS gydymą. 
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„Convictus“ yra pagrindinis adatų ir švirkštų keitimo punktas Taline, turintis tris klientų 
įtraukimo programas. Centras įsikūręs netoli Talino centro, lengvai pasiekiamas 
visuomeniniu transportu. Centras skatina: 

• Antrinį adatų keitimą – ŠNV arba jų pažįstami dalija naujus švirkštus tiems, kas 
negali ateiti į centrą,  

• Buvusių ŠNV mokymus tapti adatų ir švirkštų keitimo darbuotojais. 
 

Klientų įtraukimo darbas daro paslaugą mobilią. Tai svarbi adatų keitimo paslaugos dalis, 
nes taip pasiekiami nauji klientai.  
„Convictus“ adatų ir švirkštų keitimo programos veikla: 

• Pastovioji švirkštų keitimo programa ir konsultavimas; 
• Mobilus švirkštų keitimas ir konsultavimas; 
• Antrinis švirkštų keitimas; 
• Tarptautiniai tyrimų projektai; 
• Mokymai, vedami buvusių narkomanų moksleiviams ir jaunimui; 
• Informaciniai lankstinukai, knygos, adaptuota lprevencinė medžiaga; 
• Konsultavimas. 

 

Nevyriausybinė organizacija „Convictus“ – Estija pastovų adatų ir švirkštų keitimo (AŠK) 
padalinį atidarė padedama Valstybinio sveikatos plėtros instituto (www.tai.ee) 2003 metų 
spalį. AŠK yra pats veiksmingiausias būdas kovoti su ŽIV plitimu tarp ŠNV. Svarbiausias 
AŠK tikslas – likviduoti galimai užkrėstus švirkštus ir adatas, suteikiant sterilią švirkštimosi 
įrangą. Vienas iš AŠK privalumų – palankios sąlygos užmegzti sveikatos paslaugų teikėjų ir 
ŠNV ryši, o tai leidžia konsultuoti rizikingo elgesio keitimo klausimais, teikti informaciją, 
vykdyti įgūdžių lavinimo mokymus ŠNV. „Convictus“, remiama pasaulio fondų kovai su AIDS, 
tuberkulioze ir maliarija (angl. GFTAM), išplėtė pastovaus padalinio teikiamų paslaugų 
spektrą ir mobilių paslaugų teikimą. 

Nuo 2004-ųjų AŠK darbo valandos vis ilgėjo, siekiant padaryti prieinamesnes paslaugas 
klientams, gyvenantiems toli. AŠK centras dirba 8 valandas kasdien, o klientų įtraukimo 
darbuotojai dirba 6 valandas darbo dienomis. „Convictus“ visiems klientams užtikrina 
konfidencialumą ir anonimiškumą. Centras teikia paslaugas nepaisydamas kliento somatinės 
ar psichinės būsenos (taip pat ir ŽIV statuso, aktyvaus narkotikų vartojimo ir t. t.) Pagrindinis 
„Convictus“ darbo principas – lengvas prieinamumas ir dėmesys klientui.  

„Convictus“ dalyvavo keletoje mokslinių ŠNV rizikingo elgesio ir AŠK programų 
veiksmingumo tyrimų, atliktų 2004–2005 metais Estijos ir tarptautinių mokslininkų. 
 

Finansavimo istorija 
„Convictus“ AŠK programa įgyvendinama pagal Valstybinės ŽIV ir AIDS strategijos 2006–
2015 metams planą. AŠK projektas gavo Estijos Valstybinio sveikatos plėtros instituto 
finansavimą per Pasaulio fondo programą. Nuo 2007 metų rudens projektas finansuojamas 
per Socialinių reikalų ministerijos Valstybinio sveikatos plėtros institutą. 
 

Darbo dienos ir valandos 
Nuo 2003 metų „Convictus“ pailgino klientų įtraukimo į programą darbo valandas nuo penkių 
iki dvylikos valandų per parą kasdien.  
 

Darbuotojai 
Darbuotojai – svarbi geros paslaugos teikimo dalis. Šiame projekte dirba tiek specialistai, tiek 
buvę ŠNV. Buvusiems ŠNV dirbant klientų įtraukimo programose lengviau rasti naujų klientų. 
Šie žmonės turi reikiamų žinių ir patirties norint suprasti ir padėti narkotikų vartotojams. Be 
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to, dauguma buvusių ŠNV nėra anksčiau turėję darbo, tai gera proga jiems suteikti darbą. 
„Convictus“ visus darbuotojus parengia adatų ir švirkštų keitimo programų vykdymui.  
 

Klientai 
Galimai užsikrėtę hepatitu C arba / ir ŽIV ŠNV. Dauguma klientų 18–25 metų rusakalbiai. 
Pagalba teikiama visiems, norintiems pasikeisti švirkštus ar adatas, gauti informacijos ar 
pasikonsultuoti narkomanijos klausimais. 
 

Paslaugos – trumpas pagrindinių paslaugų aprašymas 
Švirkštų ir adatų keitimo projektas teikia vietą, kur ŠNV gali pasikeisti panaudotus 
švirkštimosi įrankius į naujus. Šitaip sumažinama ŽIV infekcijos grėsmė. „Convictus“ AŠK 
projektas dar teikia tokias paslaugas kaip ŽIV tyrimai, siuntimas į reabilitacijos programas, 
konsultavimas, prezervatyvų dalijimas.  
 

Pagrindinės paslaugos: 

• Adatų ir švirkštų keitimas; 
• Dezinfekcijos priemonių teikimas; 
• Konsultavimas; 
• Prezervatyvų ir lubrikantų dalijimas; 
• Prevencijos ir informacijos medžiaga; 
• Savanoriški tyrimai ir konsultavimas; 
• Sterilaus vandens teikimas. 

 

Išsamus geriausių paslaugų aprašymas  
„Convictus“ – Estija samdo buvusius ŠNV arba šiuo metu besigydančius metadonu AŠK 
centruose. Tai ypač veiksminga užmezgant ir palaikant ryšius tarp AŠK programos dalyvių ir 
ŠNV. Mūsų klientų įtraukimo programų nariai yra išėję bent 48 valandų trukmės mokymus ir 
papildomus kursus. Šiuo metu turime keturis klientų įtraukimo į programą darbuotojus. 
Kiekvienas klientų įtraukimo darbuotojas turi savo veikimo zoną. Kas savaitę jie susirenka 
aptarti narkomanijos situacijos gatvėse ir t. t. Pagrindinė paslauga yra adatų ir švirkštų 
keitimas ir sterilios švirkštimosi įrangos, prezervatyvų, informacinių lankstinukų dalijimas 
vietose. 
 

Įgyta patirtis 
Visų pirma sužinojome, kad geriausia 
AŠK centro vieta turi būti ŠNV lengvai 
pasiekiama. Darbuotojai, dirbantys su 
ŠNV turi būti plačių pažiūrų, motyvuoti ir 
kvalifikuoti žmonės. Svarbu ir tai, kad 
darbuotojai būtų patys turėję narkotikų 
vartojimo patirties.  
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7.6. Mobiliosios paslaugos romų mažumos švirkščiamųjų 
narkotikų vartotojams (Bulgarija) 

 

„Initiative for health“, Bulgarija 
 
Žemo slenksčio paslaugų programos klientai gyvena dviejuose Sofijos rajonuose. Šiuo metu 
atliekamais programos efektyvumo tyrimais nesiekiama, kad programa būtų pavyzdys 
panašių programų diegimui kituose miestuose ir bendruomenėse, nes tyrėjai supranta, kad 
dalis patirties negalėtų būti pritaikoma. Tyrimas nesieja narkomanijos su romų tauta.  

Įstaigos komanda tikisi, kad vienos iš valstybėje esančios programų aprašymas padėtų 
kitiems profesionalams rengti pagrindą panašioms programoms ir intervencijoms vykdyti. 

Bulgarijoje gyvena apie aštuonis milijonus gyventojų, iš jų maždaug 350 000–400 000 
žmonių yra romų mažumos atstovai. Maždaug 197 000 jų gyvena miestuose; pagal 2001 
metų duomenis, Sofijoje gyvena 70–80 tūkstančių romų tautybės asmenų. Remiantis 2001 
metų Pasaulio Banko ataskaitos duomenimis, maždaug 1000–1500 iš jų – ŠNV. 

Esminės Bulgarijos romų bendruomenės problemos gerai žinomos: 

• Prasta socialinė padėtis,  
• Mažai paisoma asmens higienos,  
• Trūksta švietimo įvairiais klausimais,  
• Nuolatinis nedarbas,  
• Diskriminacija ir t. t. 

 

Šios problemos marginalizuoja romus lyginant su kitomis tautinėmis mažumomis. Pačioje 
romų bendruomenėje egzistuoja dar viena marginalizuota grupė, t. y. žmonės, turintys 
žalingų įpročių. Jie diskriminuojami dėl tautybės ir dar dėl narkotinių medžiagų vartojimo. 
Visuomenei ir įvairioms institucijoms tai duoda priežastį vertinti juos neigiamai. 

 

Bet kokios visuomenės marginalijos yra rizikingos tiek marginalizuojamai grupei, tiek pačiai 
visuomenei. Visuomenės branda yra matuojama visuomenės sugebėjimu pasirūpinti 
labiausiai pažeidžiamais savo nariais. Reikia spręsti specifines visuomenės sveikatos 
problemas, kovoti su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu romų bendruomenėje ir sukurti visoje 
valstybėje prieinamas galimybes, išbandytas Sofijoje, įgyvendinti adekvačias intervencijas.  

  

Pagrindinės išvados 
Kas galėtų padėti dirbti romų ŠNV bendruomenėje:  

 

1) Ryšio su romų bendruomene užmezgimas: 
Reikia atsižvelgti į tam tikras aplinkybes, kad būtų galima vykdyti intervenciją ir sėkmingai 
dirbti visuomenėje:  

• Pagarba neformaliai romų hierarchijai teikiant informaciją vadovams; 
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• Darbas įtraukiant žmones iš šios bendruomenės, pažįstančius rizikos grupės asmenis, 
norinčius vykdyti intervenciją ir pasirengusius įtraukti į programą tuos, kuriems 
reikalinga pagalba; 

• Korektiškumas vykdant intervenciją, reikia leisti bendruomenei apsiprasti su komanda; 

• Anonimiškumas ir konfidencialumas.  
 

2) Klientų įtraukimo darbo reikšmė mažinant riziką kasdieniame ŠNV gyvenime  

• Klientų įtraukimo darbas kartais yra vienintelė tikra jungtis su sveikatos ir socialinėmis 
institucijomis. Jis padeda grįžti į „teisėtą“ gyvenimą; 

• Viena iš šio darbo pagrindinių funkcijų – kiek įmanoma mažinti infekcijų, perdozavimo, 
nusikalstamumo žalą. Tam reikalinga praktinė pagalba ir motyvacija klientų įtraukimo 
darbe; 

• Darbas su ŠNV, klientų įtraukimo darbuotojais svarbus ne tik romų bendruomenei, bet 
ir visos visuomenės apsaugojimui, ypač atsižvelgiant į didelę romų populiaciją.  

 

3) Kuo ypatingas klientų įtraukimas į programas romų bendruomenėje?  

• Narkotikų vartojimo vieta atvira. Kai joje dirba klientų įtraukimo darbuotojai, ji aktuali ne 
tik ŠNV, bet ir jų artimiesiems ir visai visuomenei. Tai didina intervencijos sėkmės lygį ir 
įtakoją aprėptį tiek kiekybiniu (pasiekiama daugiau žmonių), tiek kokybiniu požiūriu, nes 
pasiekus visą romų bendruomenę (ŠNV šeimos narius ir artimuosius) būtų galima 
mažinti LPI plitimą; 

• Romų šeimos labai uždaros ir vieningos; 

• Darbas su romų bendruomene reikalauja korektiškumo ir pagarbos visam rajonui. 
Reikėtų kreipti dėmesį ir į tuos, kurie tiesiogiai nepriklauso numatytajai grupei. 

 

4) ŠNV romų ypatingosios sveikatos problemos  
Kai kurios su sveikata susijusios ŠNV problemos būna sudėtingesnės romų bendruomenėje:  

• Higienos trūkumas; 

• Sveikatos draudimo neturėjimas; 

• Diskriminacija gaunant sveikatos paslaugas net vaistinėse, praduodančiose sterilias 
adatas ir švirkštus; 

• Labai prasta motyvacija ieškant specializuotos (medicininės, socialinės, psichologinės) 
pagalbos;  

• Su švirkštimosi praktika susijusios problemos:  

 Švirkštimasis grupėmis;  

• Su kultūros ir socialine specifika susijusios problemos:  

 Nuo vaikų neslepiamas švirkštimasis, kuris skatina vaikus mėgdžioti tokį elgesį; 

 Didelis prostitucijos paplitimas ir iš to sekančios grėsmės – ŽIV ir kitos lytiniu keliu 
plintančios infekcijos, nepageidaujamas nėštumas ir t. t. 

 

5) Kaip patys ŠNV romai apibūdina kai kurias savo problemas: 

• Policija laikoma pagrindiniu problemų šaltiniu dėl dažnų suėmimų; 

• Gydymo galimybės neadekvačios ir dažnai kelia nepasitikėjimą; 

• Iš principo, ŠNV romai nenori dirbti legalaus darbo. Viena iš pagrindinių minimų 
priežasčių – mažas atlyginimas ir nenoras kasdien dirbti.  
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Naudingos nuorodos  
 

Informacija apie žalos mažinimą: 
Eurazijos žalos mažinimo tinklas (EHRN) 

http://www.harm-reduction.org/  

Tarptautinė žalos mažinimo asociacija (IHRA) 

http://www.ihra.net/ 

Žalos mažinimo koalicija  

http://www.harmreduction.org/  

Atvirosios visuomenės instituto tarptautinė žalos mažinimo plėtros programa (IHRDP) 

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd  

Kanados ŽIV/AIDS teisinis tinklas 

http://www.aidslaw.ca/EN/index.htm 

Informacija apie narkotikus ir narkomaniją: 
Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC) 

http://www.unodc.org/  

Europos narkotikų ir narkomanijos monitoringo centras 

http://www.emcdda.europa.eu/?nNodeID=403  

Informacija apie ŽIV/AIDS ir susijusias temas: 
Jungtinių Tautų kovos su AIDS organizacija (UNAIDS) 

http://www.unaids.org/en/  

AIDS tyrimų įstaiga amfAR 

http://www.amfar.org/cgi-bin/iowa/index.html  

Informacija apie paieškos įrankius: 
http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/ (Paieškos įrankiai, PSO) 

http://eib.emcdda.europa.eu/html.cfm/index4733EN.html (Vertinimo įrankių bankas, 
EMCDDA) 

http://qb.soc.surrey.ac.uk/ (Klausimų bankas, Ekonominių ir socialinių tyrimų taryba) 

Informacija apie visuomenės sveikatą (įskaitant statistiką): 
Pasaulinė sveikatos organizacija (WHO) 

http://www.who.int/en/ 
http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/trainingguideweb.pdf 

Jungtinių Tautų gyventojų fondas (UNFPA) 

http://www.unfpa.org/  

Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) 

http://www.cdc.gov/  

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) 

http://ecdc.europa.eu/en/  
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Santrumpos 
 

AIDS – Įgytas imuniteto nepakankamumo sindromas (angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ART – antiretrovirusinė terapija 
ARV –antiretrovirusiniai vaistai 
AKP – adatų keitimo programa 
AŠK – adatų ir švirkštų keitimo programa 
CEEHRN – Vidurio ir Rytų Europos žalos mažinimo tinklas 
DFID – Tarptautinės plėtros departamentas, Jungtinė Karalystė 
EK – Europos Komisija 
ELISA – imunofermentinės analizės tyrimas 
ENCAP – koordinuotų ir išsamių veiksmų INV narkomanams ir susijusiems gyventojams plėtros 
tinklas  
EuroCASO – Europos Tarybos AIDS paslaugų organizacija 
GFATM – pasaulio fondai kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija  
HBV – Hepatito B virusas 
HCV – Hepatito C virusas 
IHRDP of OSI – Atvirosios visuomenės instituto tarptautinė žalos mažinimo plėtros programa 
ISO – Tarptautinė standartizavimo organizacija 
LPI – lytiniu keliu plintanti infekcija 
NVO – nevyriausybinė organizacija 
PSO – Pasaulinė sveikatos organizacija  
SKT – savanoriškas konsultavimasis ir tyrimasis 
ŠKP – švirkštų keitimo programos 
ŠNV – švirkščiamųjų narkotikų vartotojas 
TB – tuberkuliozė 
UNAIDS – Jungtinių Tautų kovos su AIDS organizacija  
UNDP – Jungtinių Tautų vystymo programa  
UNGASS – Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialioji sesija 
UNODC – Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras 
ŽIV – Žmogaus imunodeficito virusas 
ŽPP – ŽIV prevencijos programa 
ŽPV – Žmogaus papilomos virusas 
ŽSPC – žemo slenksčio paslaugų centras 
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