
KUR ANYKŠČIUOSE GALIMA KREIPTIS PAGALBOS,  

JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS 
 

 

ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

Šviesos g. 7, 29147 Anykščiai 

Tel./faksas (8 381) 58 142 

Psichologė Neringa Grybienė, tel. 8 655 01 074 

El. p.:  neringai.grybienei@gmail.com, nercer1969@yahoo.com 

Vykdoma socialinių įgūdžių programa, skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus 

vaikams, organizuojami seminarai mokiniams, tėvams, vykdomos individualios ir grupinės 

konsultacijos. 

 

 

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GEROVĖS CENTRAS 

Vilniaus g. 7-1, 29145 Anykščiai 

El. paštas asocger@gmail.com 

Vadovas Sigitas Petravičius, tel. 8 600 99 641 

Socialinė darbuotoja Aušra  Žukauskienė, tel. 8 615 27 011 

Socialinė darbuotoja Ieva Vaičiūnienė, tel. 8 643 52 640 

Psichologė Renata Šerelienė, tel. 8 641 27 782 

 

 

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS 

V. Kudirkos g. 1, 29145 Anykščiai 

El. paštas anyksciu.rpsc@is.lt  

Interneto svetainės adresas: http://www.apsc.lt 

Registratūros tel. (8 381) 56 704 

Suaugusiųjų gydytojas psichiatras, priklausomybės ligų gyd. Audronis Gustas, tel (8 381) 51 081 

Vaikų ir paauglių psichiatrė Marina Palevičienė, tel. (8 381) 56 702 

Medicinos psichologė Jolanta Antanina Dovidonienė, tel. (8 381) 56 702 

Socialinė darbuotoja Žaneta Šleikuvienė, tel. (8 381) 56 703 
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Vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras 

  
      Vykdo ambulatorinę vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūrą: 

 diagnozuoja vaikų ir paauglių psichikos sutrikimus; 

 konsultuoja šeimas (suteikia informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimą, problemas, šeimos 

pagalbą vaikui); 

 konsultuoja patekusį į krizinę situaciją vaiką ar paauglį centre ir namuose, jei jis neturi 

galimybės atvykti; 

 teikia psichoterapinę pagalbą vaikui ir paaugliui (motinos–vaiko santykių terapiją, individualią 

žaidimo terapiją, elgesio terapiją ir kt.); 

 skiria ir kontroliuoja medikamentinį gydymą; 

 išrašo receptus vaistams ir nurodo, kaip juos vartoti. 

Priklausomybės ligų gydytojas psichiatras 

   
      Pacientui teikia šias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas: 

 kalbasi su ligoniu, surenka anamnezę; 

 apžiūri ligonį ir nustato preliminarią diagnozę; 

 sudaro tolimesnį tyrimo planą; 

 atlieka tyrimus (pagal savo kompetenciją); 

 nustato klinikinę diagnozę; 

 skiria ir kontroliuoja gydymą; 

 pataria, kaip saugoti ir gerinti sveikatą; 

 išrašo receptus vaistams ir nurodo, kaip juos vartoti; 

 tvarko medicininę dokumentaciją; 

 atlieka kitus būtinus veiksmus, reikalingus paciento sveikatai gerinti; 

 vykdo ilgalaikį ligonių stebėjimą.  

Medicinos psichologas  
 

 atlieka psichologinę diagnostiką vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, kuriuos nukreipia 

gydytojas psichiatras; 

 teikia psichologinę pagalbą asmenims, kuriuos nukreipia PSC gydytojai psichiatrai, nustatę 

diagnozę ir numatę psichologinės pagalbos būtinumą; 

 teikia pagalbą krizių atvejais asmenims, išgyvenusiems psichologines traumas; 

 teikia pagalbą užtikrinant psichologinę reabilitaciją ir readaptaciją tiems asmenims, kurie  

turėjo psichikos problemų, bei jų šeimos nariams. 

  

Socialinis darbuotojas 

  

 individualiai bendrauja su pacientu, tvarko socialinius reikalus;      

 sprendžia iškilusius konfliktus (tarp paciento ir jo artimųjų) pasirenkant optimalų sprendimo 

variantą. 

 


