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Žalingas įprotis Priemonė Veiklos turinys Siektini rezultatai Vykdymo

laikotarpis
Įvykdyta/ neįvykdyta

1. Alkoholio 
vartojimas

Prevencinis
švietimas

Socialinių
darbuotojų,
slaugytojų
individualūs
pokalbiai ir
grupėse;
informacinės
medžiagos
pateikimas
vaizdinėmis
priemonėmis

Mažesnis alkoholio 
vartojimas gyventojų 
tarpe; geresni 
tarpusavio santykiai; 
konfliktų
sumažėjimas; bus 
sukurta saugesnė 
atmosfera ir aplinka 
globos namuose ir už 
globos namų ribų

I - I V
ketvirtis

įvykdyta.

Bendrai programoje dalyvavo 128 
paslaugų gavėjai.

Skyriuose surengtos alkoholio vartojimo 
prevencijos popietės skaičius 7.

Popiečių, renginių, pokalbių metu, kurios 
vyko skyrių poilsio zonose, naudota 
vaizdinė medžiaga, skaidrės: „Žiūriu j 
tave“; „Alkoholio vartojimo žala“; 
„Alkoholio žala sveikatai“

Aktų salėje surengtos 4 popietės 
alkoholio vartojimo temomis. 50 dalyvių. 
Naudota mokomoji medžiaga (skaidrės, 
bukletai)

Skatinant sveikesnį gyvenimo būdą 
sporto šventėje rengtoje USGN dalyvavo 
60 gyventojų.

Zarasų SGN sporto šventėje 6 asm.
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Neįgaliųjų sporto varžybose Utenos 
daugiafunkcis sporto centras dalyvavo 12 
asm.

Parengti 3 stendai žalingo alkoholio 
poveikio temomis 3A, 3B, 3C, 4 C 
skyriuose: „Alkoholio vartojimo žala 
smegenims“; Psichomotoriniai vaistai ir 
alkoholis. Ar jie suderinami?“; 
„Alkoholio vartojimo žala“.

Gyventojo 
svarstymas 
administracijos 
posėdžiuose, dėl 
netinkamo elgesio 
esant neblaiviam

Aiškinamasi
alkoholio
vartojimo
priežastys,
primenamos
USGN vidaus
tvarkos taisyklės ir
pasekmės jų
piktybiškai
nesilaikant

Elgesio pasikeitimas 
teigiama linkme; 
sąmoningas 
suvokimas dėl 
pasekmių, jei 
gyventojas 
nesilaikys vidaus 
tvarkos taisyklių

Esant
poreikiui

Įvykdyta

2022 m. dėl alkoholio vartojimo ir 
neigiamo pobūdžio veiksmų vyko 4 
posėdžiai, svarstyti 2 asm.

Gyventojų 
susitikimai su 
Utenos apskrities 
vyr. komisariato 
policijos veiklos 
skyriaus 
darbuotojais.

Gyventojai 
supažindinami su 
viešos tvarkos 
taisyklėmis, bei 
gresiančiomis 
nuobaudomis jų 
nesilaikant

Drausmingas ir 
tinkamas elgesys 
viešose vietose III ketvirtis

Įvykdyta

Prevencinis susitikimas su Utenos 
policijos bendruomenės pareigūnais

1 susitikimas, dalyvavo 48 asmenys.



Skatinimas 
dalyvauti AA 
susitikimuose.

Pasidalijimas 
patirtimi ir 
jėgomis, viltimi, 
noras padėti sau ir 
kitiems sveikti nuo 
alkoholizmo

Pastangos atsisakyti 
alkoholio vartojimo 
ir to siekimas I-IV

ketvirtis

{vykdyta

AA susitikimai pasiūlyti 5 asmenims.

Psichologo
konsultacija

Individualūs ir 
grupiniai 
psichoterapijos 
užsiėmimai

Susivokimas kas 
vyksta ir

būdas rasti 
asmenišką ir 
tinkamiausią būdą 
problemos 
sprendimui

I-IV
ketvirtis,

esant
poreikiui

{vykdyta.

Individualios psichologo konsultacijos 
dėl alkoholio vartojimo prevencijos 
suteiktos 15 gyventojų.

Ryšių palaikymas 
su socialinėmis 
institucijomis

Pasidalijimas 
gerąja patirtimi su 
socialinėmis 
institucijomis

Rasti naujų būdų, 
kaip kovoti su 
alkoholizmu 11, IV

ketvirtis

{vykdyta

Bendradarbiavimas su Utenos raj. 
Neįgaliųjų draugija, organizuojamos 
bendros popietės. Dalijamasi gerąja 
patirtimi.

Dalijimasis patirtimi su Aknystų, Zarasų, 
Visagino socialinės globos namais

Gyventojų lankymasis psichikos 
sveikatos centre, kuriame psichologai 
praveda konsultacijas alkoholio 
vartojimo žalos, priklausomybių 
atsisakymo temomis, vyksta užsiėmimai, 
kurių metu skatinami pamiršti potraukį 
alkoholiui.

Paskaitos, 
užsiėmimai 
darbuotojams ir

Pasitelkus
profesionalę pagalbą,
pritaikytos
priemonės

III ketvirtis

{vykdyta.

2022m. gruodžio 7 d. paskaita apie 
alkoholio vartojimo problemas su 
Utenos visuomenės sveikatos biuro, VšĮ



r r
Bendradarbiavimas 
su visuomenės 
sveikatos biuru

gyventojams apie 
alkoholio žalą

sprendžiant 
alkoholio vartojimo 
problemą

„Blaivybės akademija", Utenos 
socialinės globos namų darbuotojais ir 
gyventojais (40 dalyvių)

2022-12-28 visuomenės sveikatos biuro 
darbuotojų susitikimas su gyventojais, 
paskaitos aptarimas.

Sveikos
gyvensenos
skatinimas

Sveikatos
priežiūros
padalinio
darbuotojų
įgyvendintos
priemonės
susijusios su
alkoholio
vartojimo
mažinimu

Žinių apie sveiką 
gyvenseną 
pritaikymas 
kasdieniniame 
gyvenime ir 
alkoholio vartojimo 
mažinimas ar 
atsisakymas

I -  IV
ketvirtis

Įvykdyta.

5 praktiniai užsėmimai skyriuose, aktų 
salėje, aktyvi veikla lauke (52 dalyviai)

Pasivaikščiojimas Utenos parkais su 
gyventojais. Gyventojų aktyvinimo 
užsiėmimas.

Alkoholio 
vartoj imo 
netoleravimas

Globos namų
bendruomenės
skatinimas
informuoti apie
asmenų
vartojančių
alkoholį elgesį bei
taikomos
drausminės
priemonės

Bendruomeniškumo 
stiprinimas 
susitelkiant prieš 
alkoholio vartojimą

I-IV
ketvirtis

Įvykdyta.

Užfiksuoti 4 pranešimai apie netinkamą 
gyventojų elgesį, dėl alkoholio 
vartojimo. Įvykiai apsvarstyti 
posėdžiuose, su asmenimis kalbėta 
individualiai, pasiūlyta psichologo 
konsultacija. 1 asmeniui siūlyta 
medikamentų pagalba gydymas nuo 
priklausomybės.

2. Tabako 
vartojimas

Sveikatos
priežiūros
padalinio
darbuotojų
prevencinis

Individualūs 
pokalbiai ir 
grupiniai 
užsiėmimai; 
vaizdinės 
priemonės ir kt.

Gyventojų sveikatos 
išsaugojimas ir 
stiprinimas 1-IV

ketvirtis

Įvykdyta.

Skyriuose, aktų salėje surengtos 4 
popietės rūkymo žalos temomis (36 
dalyviai). Naudota mokomoji medžiaga 
(skaidrės, filmukai).
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švietimas apie 
rūkymo žalą

Socialinio darbo 
padalinio 
darbuotojų 
propagavimas 
atsisakyti rūkymo

Motyvuojančios 
priemonės, 
rūkymo įpročius 
keičiant kita veikla

Gyventojai 
skatinami mesti 
rūkyti I-IV

ketvirtis

Sveikatinimo išvykos;

4 žygiai pėsčiomis, viso dalyvavo 28 
asm.

1 išvyka dviračiais, dalyvavo 5 asm.

3 plaukimai baidarėmis viso dalyvavo 18 
asm.

Meno projektas „Tu patirsi virsmą“ 
neįgal. draugija 8 asm.

Kūrybinės integracijos Utenos „Viltis“
39 asm.

Visuomenės sveikatos centro koknkursas 
„Stebuklinga spalvų galia“ 5 asm.

3 prevenciniai žalingų įpročių kūrybiniai 
renginiai viso dalyvavo 65 asm.

Teatro-dainavimo trupė 7asm.2 išvykos 
su pasirodymais.

Skyrių išvykos prie ežero, maudytis po 5 
asm.

Turistavimas (2nakt.) prie ežero. 12 asm.

10 išvykų į mišką (uogavimas, 
grybavimas ir kt.)

Bendradarbiavimas 
su visuomenės 
sveikatos biuru

Paskaitos, 
užsiėmimai 
darbuotojams ir 
gyventojams apie 
rūkymo žalą

Pasitelkus
profesionalę pagalbą 
remtis jų patarimais 
skatinant gyventojus 11 ketvirtis

Neįvykdyta, nes neturėjo paruoštų temų



atsisakyti įpročio 
rūkyti

Stendai su 
informacija apie 
tabako poveikį ir 
žalą sveikatai

Informacijos 
pateikimas 
suprantama forma 
apie rūkymo žalą

Siekiama, kad kuo 
daugiau gyventojų 
atsisakytų žalingo 
rūkymo įpročio, 
saugodami savo ir 
aplinkinių sveikatą

I-IV
ketvirtis

(vykdyta.

Parengti 2 stendai: „Rūkymo žala 
žmogaus organizmui“; „Rūkymo žala“.

Priešgaisrinių
reikalavimų
laikymasis

Pakabinti 
priešgaisrinę 
informaciją 
kambariuose; 
pažymėti vietas, 
kur draudžiama 
rūkyti; pažymėti 
rūkymo vietas

Siekiama, kad 
skyriuose, gyventojai 
turintys sutrikusią 
judėjimo funkciją 
nerūkytų lovose, taip 
išvengiant 
nelaimingų 
atsitikimų

I-IV
ketvirtis

(vykdyta

Rūkymo patalpų ir 
vietų priežiūra

Ištraukiamų 
ventiliatorių 
priežiūra; patalpų 
vėdinimas

Išvengta pasyvaus 
rūkymo žalos I-IV

ketvirtis

(vykdyta

3. Kitų 
psichiką 
veikiančių 
medžiagų 
vartojimas

Slaugytojų 
informacija apie 
psichiką veikiančių 
medžiagų poveikį 
žmogaus 
organizmui

Informacijos
pateikimas
gyventojams
suprantamu būdu;
individualūs
pokalbiai;
vaizdinės
priemonės

Ugdomas gyventojų 
suvokimas apie 
psichiką veikiančių 
medžiagų poveikį

I-IV
ketvirtis

Įvykdyta.

Pravesti pokalbiai su gyventojais 
individualiai, skyriuose ( 18 dalyvių).

Parengti 3 stendai psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo žalos temomis 
skyriuose: „Psichoaktyvios arba psichiką 
veikiančios medžiagos“; „Vaistų
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vartojimas ir vanduo“; „Psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo žala“

Bendradarbiavimas 
su psichikos 
sveikatos centru

Gyventojų 
lankymas 
psichikos 
sveikatos dienos 
centro, kuriame 
vyksta užsiėmimai 
ugdantys 
sąmoningą vaistų 
vartojimą pagal 
gydytojo 
paskyrimą, 
suteikiama 
informacija apie 
vaistų naudą ir 
žalą žmogaus 
organizmui ir jo 
psichinei būklei

Ugdomas gyventojų
sąmoningas vaistų
vartojimas,
vengiamas
piktnaudžiavimas
psichiką veikiančiais
preparatais

IV ketvirtis

[vykdyta.

Vyko nuolatinis bendradarbiavimas su 
psichikos sveikatos centro darbuotojais 
dėl gyventojų nukreipimo į užsiėmimus.

Psichotropinių 
vaistų vartojimo 
kontrolė

Nuosavų vaistų 
vartojimo 
kontrolės žurnalas; 
pagal gydytojo 
paskyrimą vaistų 
vartojimo 
kontrolė; kitų 
psichiką 
veikiančių 
medžiagų galimo 
vartojimo 
stebėsena

Išvengta nelaimingų 
atsitikimų susijusių 
su psichotropinių 
vaistų vartojimu

1 k/ mėn.,
esant
poreikiui

[vykdyta.

Nuosavų vaistų kontrolė gyventojų 
kambariuose vykdyta ne rečiau kaip 4 
kartus per metus. Užfiksuoti rezultatai 
vaistų, saugomų gyventojų kambariuose, 
žurnale.

Vykdyta nuolatinė pagal gydytojo 
paskyrimą vaistų vartojimo kontrolė :

-gyventojų vaistų vartojimą 
procedūriniame kabinete stebėjo 
slaugytojas;
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-slaugomiems pacientams vaistai buvo 
išduoti ir sugirdyti;

-savarankiškai pagal gydytojo paskyrimą 
gyventojų vartojami vaistai užfiksuoti 
vaistų paskyrimo/išdavimo lape atžymint 
išdavimo datą, dozę, iki kada vaisto 
pakanka ir kt.

Vykdyta kitų psichiką veikiančių 
medžiagų galimo vartojimo stebėsena- 
testuoti 2 gyventojai dėl kitų psichiką 
veikiančių medžiagų galimo vartojimo.

Vilma Bikerienė


