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Narkomanija – liga, ja serga įvairaus amžiaus ir 
įvairių socialinių sluoksnių žmonės. Sergančių 
esama ir mūsų mieste bei rajone. Šie žmonės 

tikisi sulaukti iš aplinkinių nors ir nedidelės, bet 
minimalios pagalbos. Todėl manau, kad dėl šios 

priežasties ir buvo įkurtas žemo slenksčio 
kabinetas (ŽSK) Mažeikiuose. 
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ŽSK paslaugų tikslas – sumažinti su švirkščiamųjų 

narkotinių ir psihotropinių medžiagų vartojimą, ne 
gydymo tikslui ir rizikinga elgsena susijusių 

infekcijų plitimą, perdozavimą ir kitas neigiamas 
sveikatos, socialinės, ekonomines pasekmės 

visuomenei ir asmeniui. 
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Uždaviniai: 
• Užmegzti ir palaikyti ryšius su paslaugų gavėjais 

ir jų artimaisiais bei partneriais. 
• Sudaryti sąlygas nenorintiems atsisakyti savo 

poreikių, naudotis žalos mažinimo paslaugomis. 
•  Motyvuoti paslaugų gavėjus atsisakyti 

narkotikų vartojimo ir mažinti rizikingą elgseną. 
• Mažinti aplinkos taršą ir žalą visuomenei, 

skatinant paslaugų gavėjus nemėtyti panaudotų 
švirkštų, adatų , o juos atnešti į kabinetą. 
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Pirmieji žingsniai  ŽSK rajone buvo prie rajono Policijos 
komisariato, o 2007 metais ŽSK buvo įkurtas prie Mažeikių 

rajono nakvynės namų.                                                                            
2007 metų pabaigoje ŽSK dalyvavo UNODC projekte, kurio 

dėka buvo įrengtos patalpos (atliktas kabinėto remontas bei 
įsigyta reikalinga įranga darbui). 

Kabineto veikla nuo įsikūrimo yra finansuojama iš rajono 
savivaldybės sveikatos fondo lėšų.                 

Kabineto veiklai vykdyti skirta 1,5 etato, tai 2 socialinės 
darbuotojos, turinčios medicininį ir socialinio darbuotojo  

išsilavinimą, ir jų darbo patirtis jau virš 10 metų.  
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ŽSK veiklos pradžioje dirbo asmuo, kuris buvo 
vartojęs narkotikus, ko pasėkoje, tai buvo lyg 

jungiamasis tiltas tarp paslaugų teikėjo ir 
vartotojų.  

Kabineto darbo laikas - darbo dienomis nuo  
10 iki 14 valandos.  

Savo lankytojams teikiame ne tik švirkštų bei 
adatų keitimą, bet teikiame pagal poreikį 

bendrąsias socialines paslaugas, kuriomis dalis 
noriai naudojasi.  
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Pirmaisiais ŽSK gyvavimo metais finansavimas veiklai buvo 
skiriamas vieniems kalendoriniams metams, tai trukdė 

kabineto vientisumo veiklai. Buvo bendrauta su savivaldybės 
gydytoja ir įrodinėta kad reikalinga ilgalaikė programa. Ne 
kartą buvo pokalbiai su sveikatos komiteto nariais ir 2011 
metais  Tarybos sprendimu Nr. T1 – 343 patvirtinta „ Dėl 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo 
Mažeikių rajone 2012 -2015 metų programa“  . Ši programą 
puikiai vykdoma ir tikime, kad metų gale patvirtinsime naują  

ŽSK veiklos programą 2016 – 2019 metams. 
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2012 2013  2014 2015 (5 mėn.) 

Apsilankymai 1308 1385 1407 520 

Išdalinta švirkštų 6779 6805 7025 2859 

Išdalinta adatų 2352 2413 2700 923 

Surinkta švirkštų 7963 8023 8914 3375 

Surinkta adatų 2640 2697 2890 1125  

Suteiktos paslaugos 
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  2012 2013 2014 2015 (mėn.) 

Iš viso per metus 302 371 387 127 

Reguliariai 

besilankantys 
26 28 32 - 

Naujai pradėję 

lankytis kabinete 
13 16 20 - 

Duomenys apie klientus 
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ŽSK buvimą Mažeikių rajono  savivaldybėje vertinu 
teigiamai, nes: 

• Sumažėjo aplinkos tarša miesto teritorijoje bei žala 
visuomenei; 

• Paslaugų gavėjai rado pasitikėjimo kabineto 
darbuotojams, ko pasėkoje turime informacijos apie 
savo paslaugų gavėjus; 

• Palaikomas ryšys su vartotojų artimaisiais, teikiama 
informacija kaip su jais bendrauti iškilus problemai; 

• Kad dalis vartotojų, pradeda pritapti mūsų visuomenėje, 
tai jau didelis kabineto nuveiktas darbas. 
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Ačiū už dėmesį 


