
  

VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS 

CENTRAS 

Ligoninės g. 6, 60127 Raseiniai 

Darbo laikas:  I-V 8.00 -18.00 val. 

Tel. (8 428) 70 065 

http://www.raseiniupsc.lt/ 

 

Teikia gydytojo psichiatro,  gydytojo vaikų ir paauglių 

psichiatro, medicinos psichologo ir socialinio darbuotojo 

konsultacijas. Pacientai, esant poreikiui, nukreipiami 

gydytis į priklausomybės ligų centrą. 
 

RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS 

LIGŲ CENTRO KAUNO FI LIALAS 

Giedraičių g. 8, Kaunas 

Darbo laikas: I-V 8.00 – 17.00 val. 

Tel. (8 37) 33 32 55 

www.kaplc.lt 

Skubios pagalbos postas, tel. (8 37) 33 32 54 

Darbo laikas 24 val. per parą 

 
 

 

Ambulatorinis konsultavimas – gydytojo psichiatro, 

psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, 

narkotinių medžiagų nustatymas; 

Psichoterapinė reabilitacija – adaptuota ,,12-os 

žingsnių“ programa, trukmė iki 12 mėnesių; 

Artimųjų konsultavimas – bendravimo įgūdžių 

tobulinimas, tarpusavio supratimo didinimas; 

Palaikomoji terapija; 

Aktyvios laisvalaikio formos – muziejų, parodų 

lankymas. Grupinės treniruotės. 
Yra galimybė kreiptis tiesiogiai (be gydytojo siuntimo) 

ir gydytis anonimiškai. 

RASEINIŲ RAJONO PIRMINĖS ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras 

Vytauto g. 96, Ariogala 

Darbo laikas: I-V 7.30 – 18.00 val., VI  8.00 – 12.00 val. 

Tel. (8 428) 50 393 

http://www.ariogalospspc.lt/ 
 
 

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras 

Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai 

Tel.: (8 428) 51 550 
 

IĮ G. Radavičiaus klinika 

Vytauto Didžiojo g. 21, Raseiniai 

 tel. (8 428)  51 250 
 

UAB ,,MediCa klinika“ 

Žemaitės g. 8, Raseiniai 

Tel. (8 428)  70 121 
 

UAB ,,Raseinių šeimos gydytojų centras“ 

Jaunimo g. 2, Raseiniai 

Tel. (8 428) 70 106 

 

 

Bendrosios praktikos gydytojai, gydytojai terapeutai, 

gydytojai pediatrai įtarę, kad pacientas serga 

priklausomybe nuo narkotinių arba psichotropinių 

medžiagų vartojimo ar nustatę psichikos bei elgesio 

sutrikimų dėl narkotinių arba psichotropinių medžiagų 

vartojimo simptomus, skiria reikalingą gydymą ir siunčia 

pacientą gydytojo psichiatro konsultacijai. 

VŠĮ RASEINIŲ LIGONINĖ 

Ligoninės g. 4, Raseiniai 

Skubios pagalbos skyrius, tel. (8 428) 79 065  

Dirba visą parą. 

https://www.raseiniuligonine.lt/ 

 

Teikia skubią ambulatorinę ir stacionarinę pagalbą 

apsinuodijusiems asmenims. 

VŠĮ RASEINIŲ RAJONO GREITOSIOS 

MEDICINOS PAGALBOS STOTIS 

Skubiosios pagalbos tarnyba, tel. 112 

Iš visų ryšio tinklų tel. 033 

 

Teikia skubiąją būtinąją medicinos pagalbą. 

UGDYMO ĮSTAIGOS (MOKYKLOS) 

Ugdymo įstaigose dirbantys socialiniai pedagogai, 

psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai konsultuoja, teikia informaciją, kur galima 

kreiptis pagalbos. 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKO 

GEROVĖS KOMISIJA 

V. Kudirkos g. 5, Raseiniai 

Tel. (8 428) 41 564 

Koordinuoja teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų skyrimą šeimai. Galima 

kreiptis dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 

skyrimo vaikui. 

RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS 

TARNYBA 

V. Grybo g. 33, Raseiniai 

Tel. (8 428) 51 571 

Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, tėvų, 

mokinių švietimas, Ankstyvosios intervencijos 

programos, tėvystės įgūdžių mokymai. 

 
 

VAISTINĖSE GALIMA ĮSIGYTI NARKOTINIŲ 

MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TESTŲ, SKIRTŲ 

NARKOTINĖMS MEDŽIAGOMS ŠLAPIME 

APTIKTI 

 

 

RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

Žemaitės g. 4, Raseiniai 

Tel. (8 428) 53 729 

https://rspc.lt/ 

 

Atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, dirbantys 

su šeimomis, konsultuoja, teikia informaciją, kur galima 

kreiptis pagalbos, esant reikalui, tarpininkauja bei 

palydi į reikiamą įstaigą. 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 

Muziejaus g. 5, Raseiniai 

Tel. (8 428) 70 723 

http://www.raseiniuvsb.lt/  

 

Ankstyvosios intervencijos programa vykdoma LR 
sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo 
ministro nustatyta tvarka ir apima nepilnamečiams 
įpareigotiems asmenims skirtą 8 val. trukmės 
psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos 
priemonių, skatinančių nevartoti psichiką veikiančių 
medžiagų, programą.  
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