REIKIA PAGALBOS?
Mums gali padėti Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato:
1. Prevencijos poskyrio pareigūnai INDRĖ VAIČIŪNIENĖ, tel. nr. 8 655 48070,
(8 343) 72418, el. p. indre.vaiciuniene@policija.lt , ir ARTŪRAS ČEPAVIČIUS, tel. nr. 8 655
48072, (8 343) 72418, el. p. arturas.cepavicius@policija.com .
2. Bendruomenės pareigūnai EDITA EŽERSKIENĖ, tel. nr. 8 608 53254, (8 343)
72760, el. p. edita.ezerskiene@policija.lt , ir AKVILĖ KLIMAVIČIŪTĖ, te. nr. 8 672 98124,
(8 343) 72760, el. p. akvile.klimaviciute@policija.lt .
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre veikia Psichikos sveikatos
kabinetai, jame gyventojams teikiama ambulatorinė psichikos sveikatos medicininė,
socialinė bei psichologinė pagalba.
Psichikos sveikatos kabinetuose dirba komanda, kurią sudaro 4 gydytojai psichiatrai,
priklausomybės ligų psichiatras ir vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras; 2 medicinos psichologės, 3
psichikos sveikatos slaugytojos, 2 socialinės darbuotojos.
Asmenys, turintys psichikos sveikatos, psichologinių problemų, sergantys psichikos ligomis bei jų
šeimų nariai ar artimieji yra konsultuojami sveikatos priežiūros medikamentinio gydymo bei socialiniais
klausimais. Atliekama psichologinė diagnostika, išduodamos pažymos apie asmens psichikos sveikatos
būklę. Sveikatos tikrinimo, autotransporto vairavimo, galimumo turėti bei naudotis šaunamuoju ginklu
atskirų profesijų asmenims. Atliekami sveikatos mokymai asmenims, praradusiems vairuotojo pažymėjimą
dėl apsvaigimo (alkoholio ar narkotikų). Konsultuojami asmenys bei jų šeimų nariai dėl priklausomybės
ligų.

Teikiama pagalba asmenims ir šeimoms, patiriantiems įvairias krizines situacijas:
 Sudaroma ilgalaikio psichikos sveikatos stiprinimo programa;
 Konsultuojamos šeimos, turinčios problemų tarp sutuoktinių, vaikų;
 Konsultuojamo moksleiviai ir jų tėvai dėl mokymosi bei santykių mokykloje problemų.

Kreipimasis ir gydymasis Psichikos sveikatos kabinetuose yra laisvanoriškas, galimas ir
anoniminis gydymas.
Į Psichikos sveikatos kabinetus asmenys gali kreiptis savarankiškai, gydytojo siuntimas nėra
būtinas. Asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, gydymas ir konsultavimas yra
nemokamas.

Įstaigos kontaktai:
68298 Marijampolė, P. Kriaučiūno g. 2
Tel. (8 343) 94 020
Faks. (8 343) 94 021
El. paštas marijampole.pspc@mari.omnitel.net
Suaugusiųjų registratūra (8 343) 94 029
Vaikų registratūra (8 343) 52 311
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.
Tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė
Tarnybos adresas:
68298 Marijampolė, Bažnyčios g. 19
tel. (8 343) 50472,
(8 343) 32611,
el. p. tarnybamarijampole@gmail.com
Tarnybos darbo laikas
I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauką
12.00-12.45 val.

