
 

     

 

 Informacija psichikos sveikatos klausimais teikiama psichikos sveikatos centruose  

Įtarus, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, pagalbos galima kreiptis į Vilniaus miesto 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose įsteigtus Psichikos sveikatos centrus. Šiuose centruose 

vykdoma ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra, teikiama socialinė pagalba psichikos ir elgesio 

sutrikimų turintiems žmonėms bei jų šeimos nariams. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos 

centro paslaugos teikiamos visiems prie Psichikos sveikatos centro prisirašiusiems asmenims. Asmuo 

prie psichikos sveikatos centro priregistruojamas užpildžius prašymą, arba automatiškai, kai prisirašo 

prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Asmenys prisirašę prie privačių pirmines asmens 

sveikatos priežiūras paslaugas teikiančių centrų dėl psichikos sveikatos paslaugų turėtų kreiptis į šių 

centrų administracijas. Siuntimas konsultuotis Psichikos sveikatos centre nereikalingas. 

Antakalnio poliklinikos psichikos 
sveikatos centras 

Antakalnio g. 59 
Tel. (8 5) 234 7486 
Faks. (8 5) 234 7160  
info@antakpol.lt  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Karoliniškių poliklinikos psichikos 
sveikatos centras 

L. Asanavičiūtės g. 27A 
Tel. (8 5) 245 8417 

Faks. (8 5) 244 5117  
rastine@karpol.lt  
www.karpol.lt  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Lazdynų poliklinikos psichikos 
sveikatos centras 

Architektų g. 17 
Tel. (8 5) 244 4670 
Faks. (8 5) 244 4912  
info@lazdynupol.lt  
www.lazdynupol.lt  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Naujosios Vilnios poliklinikos 
psichikos sveikatos centras 

V. Sirokomlės g. 8 
Tel. (8 5) 260 6865, (8 5) 260 6860 
Faks. (8 5) 260 6877  
nvp.administracija@takas.lt  
www.nvpoliklinika.lt  

(vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė) 

Centro poliklinikos psichikos 
sveikatos centras 

Vytenio g. 59 
Tel. (8 5) 233 5124 
info@pylimas.lt  
www.pylimas.lt  

Šeškinės poliklinikos psichikos 

sveikatos centras 

Šeškinės g. 24 

Tel. (8 5) 252 57 88 
Faks. 250 20 21 
seskines@poliklinika.lt  

INFORMACIJA APIE GYDYMO IR PSICHOLOGINĖS BEI SOCIALINĖS 

REABILITACIJOS PASLAUGAS VAIKAMS, VARTOJANTIEMS 

PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS, VILNIAUS MIESTE 
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www.poliklinika.lt  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Naujininkų poliklinikos psichikos 
sveikatos centras 

Dariaus ir Girėno g. 18 
Tel. (8 5) 216 4438 

Faks. (8 5) 216 6830  
naupol@gmail.com  
www.naupol.lt  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Vilniaus rajono centrinė 
poliklinikos psichikos sveikatos 

centras 

Laisvės pr. 79 
Tel. (8 5) 247 6996 

Faks. (8 5) 238 8128  
vrcp@zebra.lt  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Justiniškių šeimos gydytojų 

kabinetas 

Taikos g. 95-24 

Tel. / Faks. (8 5) 244 7208 

(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Vilniaus psichoterapijos ir 
psichoanalizės centras 

Ąžuolyno g. 7 
Tel. (8 5) 260 7636 
Faks. (8 5) 236 22 06  
centre@psychoterapy.lt  
(vaikų ir paauglių psichiatras, psichologas) 

Karoliniškių šeimos klinika L. Asanavičiūtės g. 20/2 
Tel. (8 5) 244 6849 
Faks. (8 5) 244 3901 
(vaikų ir paauglių psichiatras, nepriregistruotus konsultuoja mokamai) 

Žirmūnų psichikos sveikatos 
centras 

Žirmūnų g. 67A 
Tel. / Faks. (8 5) 277 9496  
(vaikų ir paauglių psichiatras-2 sav. eilės) 

Žvėryno klinika Elnių g. 27/28 
Tel. / Faks. (8 5) 272 2082 
(vaikų ir paauglių psichiatras)  

Vilniaus sveikatos namai Povilaičio g. 18 
Tel. (8 5) 240 0401, (8 5) 278 43 82 
(vaikų ir paauglių psichiatras-1 k./mėn. būna gydytojas) 

Antakalnio psichiatrijos 

konsultacijų centras 

Antakalnio g. 86 

Tel. / Faks. (8 5) 270 9848  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Medicinos paslaugų centras Vydūno g. 19 
Tel. (8 5) 240 9562 
vyduno20@gmail.com, grimlina@gmail.com  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

Saulėtekio klinika  Antakalnio g. 72 
Tel. (8 5) 278 2207 

sauletekis38@yahoo.com  
(vaikų ir paauglių psichiatras) 

  

 Būtinoji (skubi) pagalba vaikams apsinuodijus psichoaktyviosiomis medžiagomis 

teikiama sveikatos priežiūros įstaigose esančiuose reanimacijos skyriuose ir/ar 

toksikologijos skyriuose 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninės  Antakalnio g. 57 
Tel. (8 5) 234 45 19 
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Vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos 
skyrius 

Faksas (8 5) 234 69 66 
El.p.info@vmkl.lt (apsinuodijus alkoholiu) 

Vilniaus priklausomybės ligų centras 
 

Gerosios Vilties g. 3 
Tel. (8 5) 216 0014 
Faksas (8 5) 216 0019 
El. p. info@vplc.lt  
www.vplc.lt (apsinuodijus narkotinėmis medžiagomis) 

 

 Išsivysčius psichozinėms būklėms dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paslaugos 

teikiamos psichiatrijos ligoninių stacionaruose 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 

Universitetinis vaikų ir paauglių skyrius  
 

Parko g. 21 

Tel. (8 5) 267 1451, (8 5) 267 27 26 
Faks. (8 5) 267 1503; 
http://www.rvpl.lt  

 

 Vaikų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, gydymo ir 

trumpalaikės socialinės psichologinės reabilitacijos paslaugos teikiamos 

Vilniaus priklausomybės ligų centras 
 

Gerosios Vilties g. 3 
Tel. (8 5) 216 0014 

 

 Skubi informacija apsinuodijus teikiama telefonu 

Apsinuodijimų informacijos biuras Visą parą informacija teikiama tel. (8 5) 236 2052 arba tel. 

8 687 53378. 

 

 Psichologinę pagalbą vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, teikiančios 

institucijos 

Vilniaus miesto socialinės paramos centro 
Pagalbos šeimai skyrius 
 

Kauno g. 3, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4674 
El. p. parama@spcentras.lt  

www.spcentras.lt  

Ąžuolyno klinika Ąžuolyno g. 5A, LT-07196 Vilnius 
Tel./faks.: +370 5 246 0827 
Mob.: +370 699 55656 

El. paštas: azuolynoklinika@vppc.lt  

www.azuolynoklinika.lt  
Teikia psichologo ir psichoterapijos paslaugas (Asmenims, 
turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu, dalis gydymo ligoninėje paslaugų 
kompensuojama) 

 

 PASTABA. Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo įstaigų, teikiančių socialines paslaugas 

vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, nėra. 
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