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I. ŽIV TESTAVIMAS IR STEBĖJIMAS (MONITORINGAS)  
 

1. Kalinamiesiems ir nuteistiesiems turi būti prieinamas laisvanoriškas testavimas dėl 

ŽIV infekcijos laisvės atėmimo vietose kartu su konsultacijomis prieš testą ir po jo.  

2. Testų rezultatus kaliniams turėtų pranešti medicinos darbuotojai, paisydami 

konfidencialumo. 

3. Kalinamuosius ir nuteistuosius rekomenduojama testuoti dėl ŽIV patekus į įkalimo 

įstaigą bei likus trims mėnesiams iki paleidimo. 

4. Pagal epidemiologines ir rizikingo elgesio indikacijas testavimą rekomenduojama 

atlikti vieną kartą metuose.  

5. Diegti antros kartos ŽIV stebėjimo metodiką, kuri apima biologinių (ŽIV, lytiškai 

plintančių ligų, tuberkuliozės paplitimo, AIDS atvejų skaičiaus), elgsenos, socialinių 

bei demografinių rodiklių stebėjimą. 

 

II. PREVENCINĖS PRIEMONĖS 
 

A. Švietimas ir informavimas 
 

6. Kaliniai ir laisvės atėmimo vietų personalas turėtų būti informuojami apie ŽIV/AIDS 

plitimą, prevencines priemones, ypač atsižvelgiant į tai, kokie ŽIV plitimo būdai 

sudaro didžiausią riziką laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę. Informacija turi būti 

koordinuojama ir derėti su ta, kuri skleidžiama visuomenėje. Informacija, skirta 

visuomenei (skleidžiama per plakatus, lankstinukus bei skelbiama žiniasklaidos 

priemonėse), turėtų būti prieinama ir kaliniams. Visa rašytinė medžiaga, platinama 

laisvės atėmimo vietose, turi atitikti kalinamųjų ir nuteistųjų išsilavinimo lygį; 

informacija turi būti skelbiama suprantama kalba ir forma bei pateikiama patraukliai 

ir aiškiai. 

7. Laisvės atėmimo vietų personalas turi gauti informaciją apie ŽIV/AIDS prevenciją jų 

pirminio apmokymo metu ir reguliariai vėliau. 

8. Kalinius apie ŽIV/AIDS reikia šviesti jiems patekus į laisvės atėmimo vietą, 

įkalinimo metu, ir prieš paleidžiant į laisvę. 

9. Visiems kalinamiesiems ir nuteistiesiems turi būti sudaryta galimybė aptarti gautą 

informaciją su specialistais.  

10. Šviečiamoji medžiaga turėtų būti rengiama konsultuojantis su kalinamaisiais, 

nuteistaisiais ir personalu. 

11. Įvertinant švietimo, kai to paties socialinio sluoksnio asmenys šviečia vieni kitus 

(peer education), svarbą, laisvės atėmimo vietų personalas ir patys kaliniai turėtų būti 

įtraukiami į informacijos skleidimo procesą. 

12. Informuojant ir šviečiant rekomenduojama akcentuoti universalias atsargumo 

priemones ir asmens higieną. Būtina pabrėžti, kad kasdieniškai ir normaliai 

bendraujant su asmeniu užsikrėsti ŽIV neįmanoma. Su ŽIV gyvenantiems kaliniams 

nereikia taikyti “perdėtų” ir nebūtinų atsargumo priemonių. 
 

 



 5 

 

B. Plitimas intraveniniu būdu 
 

13. Vykdant bendrąsias ŽIV/AIDS švietimo programas, reikėtų informuoti kalinamuosius 

ir nuteistuosius apie narkotikų vartojimo pavojus. Būtina pabrėžti ir paaiškinti, kaip 

rizikinga dalintis švirkštimosi įranga, tuo pačiu informuojant apie mažiau pavojingus 

narkotikų vartojimo būdus.  

14. Nuo narkotikų priklausomus kalinamuosius ir nuteistuosius reikėtų skatinti įkalinimo 

metu dalyvauti narkomanų gydymo programose, tuo pačiu tinkamai užtikrinant jų 

konfidencialumą. Tokiose programose turėtų būti informuojama apie narkomanijos 

gydymą ir riziką, susijusią su įvairiais narkotikų vartojimo būdais. 

15. Steigti laisvas nuo narkotikų zonas, įvairiais būdais (pvz. lengvatos amnestijai) 

skatinti intraveninių narkotikų vartotojus atsisakyti narkotinių medžiagų vartojimo. 

Pačių įkalinimo įstaigose esančių asmenų sutarimu tokiose zonose būtina vykdyti 

narkotinių medžiagų vartojimo testavimą. 

16. Kalinamieji ir nuteistieji, kurie, prieš patekdami į laisvės atėmimo vietą, dalyvavo 

metadono programoje, turėtų ją tęsti laisvės atėmimo vietose.  

17. Dezinfekuojančios medžiagos su detaliomis jų vartojimo instrukcijomis turi būti 

laisvai prieinamos visose įkalinimo įstaigose.   

18. Nuo intraveninių narkotikų priklausomiems kalinamiesiems ir nuteistiesiems, 

nedalyvaujantiems priklausomybės gydymo programoje, turi būti prieinamos švirkštų 

ir adatų keitimo programos. Prieš išleidžiant į laisvę tokie asmenys turi būti 

informuojami apie laisvėje vykdomas žalos mažinimo programas. 

19. Laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros tarnybos turi turėti pakankamai 

informacijos ir išteklių, kad galėtų išvengti ŽIV perdavimo atvejų medicinos 

procedūrų metu.  

20. Esant reikalui, būti užtikrinti poekspozicinį antivirusinį gydymą. 
 

C. Kitų medžiagų, galinčių padidinti ŽIV transmisijos riziką, vartojimas 
 

21. Per burną vartojamos ar įkvepiamos psichoaktyvios medžiagos, pavyzdžiui, kokainas, 

įvairūs medikamentai, tirpikliai ir alkoholis gali padidinti ŽIV perdavimo riziką, 

neigiamai paveikdami kalinamųjų ir nuteistųjų gebėjimą blaiviai mąstyti ir tinkamai 

apsisaugoti tokiomis aplinkybėmis, kai tos apsaugos priemonės yra reikalingos. Apie 

šių medžiagų poveikį ir padarinius reikėtų informuoti jų vartotojus ir potencialius 

vartotojus. 

D. Plitimas lytiniu keliu 
 

22. Kalinamuosius ir nuteistuosius būtina aiškiai informuoti apie lytinį ŽIV plitimo būdą, 

išsamiai paaiškinti prezervatyvų vaidmenį mažinant užsikrėtimo ŽIV riziką.  

23. Kadangi laisvės atėmimo vietose lytiškai santykiaujama, net jei tai draudžiama, 

įkalinimo metu kalinamiesiems ir nuteistiesiems turi būti lengvai prieinami 

prezervatyvai.  

24. Prezervatyvus tai pat reikėtų dalinti prieš bet kokius pasimatymus ir prieš išleidžiant į 

laisvę. 

25. Būtina kovoti prieš agresyvų seksualinį elgesį.  
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III. BENDRAVIMAS SU ŽIV INFEKUOTAIS NUTEISTAISIAIS IR KALINAMAISIAIS 
 

26. ŽIV infekuotų kalinamųjų ir nuteistųjų nerekomenduojama atskirti ar izoliuoti nuo 

kitų.  

27. Sprendimus izoliuoti dėl sveikatos būklės turėtų priimti tik medicinos personalas ir 

dėl tų pačių tikslų kaip ir visuomenės nariams. 

28. Su ŽIV/AIDS gyvenantys kaliniai turi turėti vienodą galimybę kaip ir kiti dirbti 

visuose darbo baruose bei dalyvauti visose laisvės atėmimo vietų bendruomenei 

skirtose programose. 

29. Drausminės priemonės, pavyzdžiui, patalpinimas į vienutes, tarp jų ir įvykdžiusių 

lytinius nusikaltimus ar grasinančių juos įvykdyti, turi būti taikomos neatsižvelgiant į 

kalinamųjų ir nuteistųjų ŽIV statusą. 

30. Reikėtų stengtis formuoti teigiamą kalinamųjų ir nuteistųjų požiūrį į ŽIV infekuotus 

ar sergančius AIDS asmenis, siekiant išvengti jų diskriminacijos ir išgyvendinti baimę 

bei prietarus, supančius ŽIV infekuotus asmenis. 

 

IV. SU ŽIV/AIDS SUSIJĘS KONFIDENCIALUMAS 
 

31. Informacija apie kalinamųjų ir nuteistųjų sveikatos būklę ir gydymą yra konfidenciali 

ir turėtų būti registruojama bylose, prieinamose tik medicinos personalui.  

32. Informacija apie asmens sveikatos būklę gali būti teikiama tretiems asmenims tik 

teisės aktais nustatyta tvarka. 

33. Laisvės atėmimo vietų administracija jokiu būdu neturi būti informuojama rutinine 

tvarka apie kalinamųjų ir nuteistųjų ŽIV statusą. 

 

V. ŽIV INFEKUOTŲ IR SERGANČIŲ AIDS ASMENŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 
 

34. Kiekvienoje ŽIV infekcijos stadijoje kalinamieji ir nuteistieji turėtų gauti tokio paties 

lygio gydymą ir psichologines konsultacijas, kas yra suteikiama gyvenantiems 

laisvėje.  

35. Siekiant palengvinti medicininių paslaugų teikimą, reikėtų skatinti bendradarbiavimą 

su ne laisvės atėmimo vietose dirbančiais sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais. 

36. Besimptominėje ŽIV stadijoje esantiems ŽIV infekuotiems asmenims įkalinimo metu 

turi būti prieinama medicininė priežiūra ir konsultacijos. 

37. Kalinamieji ir nuteistieji turi gauti informaciją apie gydymo galimybes ir teisę 

atsisakyti gydymo, kaip ir gyvenantys laisvėje. 

38. Laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros tarnybos turi gydyti ŽIV infekciją ir 

susijusias ligas bei vykdyti pastarųjų profilaktiką, taikydami tuos pačius klinikinius ir 

prieinamumo kriterijus kaip ir gyvenantiems laisvėje. 

39. Kalinamieji ir nuteistieji turi turėti vienodą galimybę, kaip ir kiti visuomenės nariai, 

dalyvauti visų su ŽIV/AIDS susijusių ligų gydymo klinikiniuose bandymuose, 

atsižvelgiant į principą, kad laisvės netekę asmenys turi teisę nedalyvauti tyrimuose, 

jei patys to nenori, ir kad dalyvavimas tyrimuose privalo turėti tiesioginį ir žymų 

teigiamą poveikį jų sveikatai. 
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40. Sprendimą hospitalizuoti AIDS ar kita su ŽIV susijusia liga sergantį kalinamąjį ar 

nuteistąjį turi priimti tik medicinos personalas ir tik medicinos tikslais. Jiems turi būti 

užtikrinamos tokios pačios kokybės specialistų paslaugos ir priemonės, kokios 

teikiamos gyvenantiems laisvėje. 

 

VI. TUBERKULIOZĖ ESANT ŽIV INFEKCIJAI 
 

41. Laisvės atėmimo vietų aplinka dažnai būna palanki tuberkuliozės plitimui, o 

sergančiųjų skaičius gali būti didesnis nei plačiojoje visuomenėje. Tuberkuliozė vis 

labiau siejama su ŽIV/AIDS, nes ŽIV infekuoti asmenys turi didesnę riziką užsikrėst 

ir platinti tuberkuliozę. Dėl šių priežasčių rekomenduojama kuo anksčiau nustatyti 

tuberkuliozės atvejus (tikrinant kalinius prieš jiems patenkant į laisvės atėmimo vietą 

ir reguliariai jų įkalinimo metu bei ieškant kontaktų) ir teikti efektyvų gydymą. 

42. Laisvės atėmimo vietų personalas turi turėti galimybę pasitikrinti dėl tuberkuliozės. 

Laisvės atėmimo vietose turi būti prieinamos gydymo programos tuberkulioze 

sergantiems kalinamiesiems ir nuteistiesiems, sergantį kalinamąjį ar nuteistąjį iškėlus 

kitur ar išleidus į laisvę jam turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. 

43. Reikalingas tuberkuliozės tarp kalinamųjų ir nuteistųjų bei laisvės atėmimo vietų 

personalo stebėjimas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ankstyvam vaistams 

atsparios tuberkuliozės protrūkių nustatymui ir jų kontrolei visuomeninės sveikatos 

priežiūros priemonėmis. Ypač reikalingos strategijos, užtikrinančios, kad kalinamieji 

ir nuteistieji užbaigtų paskirtą gydymą nuo tuberkuliozės. 

 

VII. KALINČIOS MOTERYS 
 

44. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kalinčių moterų poreikiams. Personalas, 

dirbantis su įkalintomis moterimis, turi būti apmokytas spręsti ŽIV infekuotoms 

moterims būdingas psichosocialines ir medicinines problemas. 

45. ŽIV infekuotos moterys turi gauti informaciją ir paslaugas, specialiai pritaikytas jų 

poreikiams, įskaitant informaciją apie ŽIV plitimo tikimybę, ypač iš motinos vaikui 

arba per lytinius santykius. Kadangi kalinčios moterys gali turėti lytinių santykių 

įkalinimo metu arba paleistos lygtinai, joms reikia padėti apsisaugoti nuo ŽIV 

infekcijos, pavyzdžiui, duodant prezervatyvų ar apmokant susitarti dėl saugesnio 

sekso. Taip pat joms turėtų būti prieinamos konsultacijos apie šeimos planavimą. 

Kalinčios moterys neturi būti įkalbinėjamos nutraukti nėštumą. Moterys, būdamos 

įkalinimo įstaigoje, turi turėti galimybę rūpintis savo mažamečiais vaikais, nepaisant 

jų ŽIV statuso. 

46. Visose moterų laisvės atėmimo vietose turi būti prieinamos:  

 reguliarios ginekologinės konsultacijos, ypatingą dėmesį skiriant lytiškai 

plintančių infekcijų diagnozavimui ir gydymui; 

 šeimos planavimo konsultacijos pagal moterų poreikius; 

 slauga nėštumo metu sudarant atitinkamas gyvenimo sąlygas; 

 ŽIV infekuotų nėščių ir vaikų antivirusinė terapija bei vaikų globa; 

 prezervatyvai ir kontraceptinės priemonės įkalinimo metu bei prieš išleidžiant 

lygtinai ar visam laikui. 
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Nemokamas pagalbos telefonas 8 – 800 – 01111 
Naujausia informacija apie ŽIV/AIDS,  

lytiškai plintančias infekcijas (LPI) ir narkomanijos žalą interneto svetainėje 
http://www.aids.lt 

 

 

VIII. KALINTYS NEPILNAMEČIAI 
 

47. Reikalinga rengti ir vykdyti sveikatos švietimo programas, pritaikytas jaunų 

kalinamųjų ir nuteistųjų poreikiams, siekiant formuoti tokį jų požiūrį ir elgesį, kuris 

padėtų apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų, įskaitant ŽIV. Sprendimai dėl vaikų ir paauglių, 

pavyzdžiui, tėvų informavimas apie jų vaikų ŽIV statusą ar vaikų/paauglių sutikimo 

gydytis paisymas, turi būti priimami taikant tokius pačius principus kaip ir visoje 

bendruomenėje, svarbiausiu laikant principą, jog būtina atsižvelgti į tai, kas 

naudingiausia vaikui. 
 

IX. KONTAKTAI SU BENDRUOMENE 
 

48. Skatinti bendradarbiavimą su atitinkamomis nevyriausybinėmis ir privačiomis 

organizacijomis, ypač veiksmingai dirbančiomis ŽIV/AIDS, narkomanijos 

prevencijos, konsultavimo ir socialinės paramos teikimo srityse.  

49. ŽIV infekuotiems ir sergantiems AIDS kalinamiesiems ir nuteistiesiems turėtų būti 

sudaryta galimybė netrukdomai bendrauti su visuomeninėmis organizacijomis bei 

kitais informacijos ir pagalbos šaltiniais. 
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