
ATMINTINĖ
MOTERIAI

PATYRUS
SEKSUALINĮ

SMURTĄ



Seksualinis smurtas yra smurtinis 
nusikaltimas, dažniausiai 

apgalvotas iš anksto 

Seksualinis smurtas ir seksualinis 
išnaudojimas yra nusikalstamas 

veiksmas 

Jūs turite teisę sutikti bei teisę 
atsisakyti lytiškai santykiauti arba 

kitaip tenkinti kitų asmenų 
seksualinius poreikius 

Tiek vyrai, tiek moterys turi 
vienodą galimybę kontroliuoti 

savo seksualinį elgesį, kiekvienas 
asmuo yra atsakingas už savo 

veiksmus

ATMINKITE,
KAD

Jūs neatsakote už užpuoliko 
veiksmus



ESATE NEKALTA DĖL TO, 
KAS JUMS ATSITIKO, 

NET JEI:

Jus užpuolė pažįstamas, 
draugė ar draugas, 

sutuoktinis ar 
sugyventinis, tėvai, broliai 

ar seserys, globėjai, kiti 
giminaičiai, dėstytojas, 
treneris, darbdavys, t. y. 

bet kuris žmogus

Su užpuoliku anksčiau 
jūsų santykiai buvo 

intymūs

Buvote apsvaigusi nuo 
alkoholio arba narkotikų

Negalėjote pasakyti „ne“ 
arba neturėjote galimybės 

kovoti fiziškai

Dėvėjote atvirus 
drabužius

Sakėte „taip“, bet vėliau 
sakėte „ne“ ir jūsų 

nesiklausė



PATARIMAI, KAIP ELGTIS 
PATYRUS SEKSUALINĮ SMURTĄ

Pasitraukite į  
saugią vietą

Susisiekite su draugu, 
šeimos nariu arba su kitu 

asmeniu, kuriuo pasitikite ir 
kuris galėtų jums padėti

Jei apie nusikaltimą 
nusprendėte pranešti 

teisėsaugai, padarykite tą 
nedelsiant

Pranešdama apie 
nusikaltimą, pradėsite 
kontroliuoti situaciją, 

pasijusite saugiau

Įkalčius ant žmogaus kūno galima aptikti iki 72 val. nuo įvykio,
tačiau geriausiai kreiptis per 24 val. nuo įvykio, nes kiti įkalčiai gali
būti prarasti dar greičiau, pavyzdžiui, sutvarkius kambarį, kuriame
įvyko nusikaltimas, arba palijus, kai įvykis buvo lauke.

Jei skubi pagalba jums šiuo metu nereikalinga, į gydytoją
kreipkitės artimiausiu metu, geriausiai ne vėliau kaip per 72 val. po
įvykio. Gydymo įstaigoje jums bus suteikta visą reikalinga
informacija apie skubiąją kontracepciją ir jos poreikį, lytiškai
plintančias infekcijas, jų profilaktiką ir gydymą

Jums pageidaujant, jei nenorėsite, medicininė apžiūra 
jums atliekama nebus

Jei jums reikalinga skubi gydytojo pagalba (kraujavimas, 
trauma), kuo greičiau kreipkitės į artimiausios gydymo 

įstaigos skubiosios pagalbos skyrių



Jei nusprendėte pateikti kaltinimus asmeniui, kuris jus užpuolė, iki
jus apžiūrės specialistai, nesiprauskite nei vonioje, nei po dušu,
nevalgykite, negerkite jokių gėrimų (įskaitant ir alkoholį), neikite į
tualetą, nevalykite dantų arba neskalaukite burnos, nerūkykite,
neplaukite savo drabužių, nesvarbu, kokie purvini jie būtų ir kaip
nemaloniai su jais jaustumėtės. Išsaugokite bet kokią servetėlę
arba medžiagą, kurią panaudojote valydama nuo savęs
nešvarumus. Visi išvardyti veiksmai gali sunaikinti svarbius
įrodymus:

❐ Jei, prieš kreipiantis pagalbos į 
teisėsaugą ir teismo 
ekspertus, jūs labai norite 
šlapintis, pasišlapinkite į švarų 
(geriausiai sterilų) indelį. 
Tarpvietės nevalykite nei 
pasišlapinusi, nei pasituštinusi.

❐ Jei turite galimybę, 
persirenkite drabužius (taip 
pat ir apatinius) ir sudėkite 
juos į skirtingus popierinius 
maišelius. Nedėkite drabužių į 
plastikinius maišelius, nes 
galite sunaikinti įkalčius. 
Nelankstykite ir nepurtykite 
drabužių. Jei drabužius prieš 
nusirengiant reikia sukarpyti, 
pasistenkite nekirpti per 
dėmes, kurios gali būti 
tiesioginiai įkalčiai: kraujo, 
spermos, užpuoliko seilių arba 
kitų kūno išskyrų.

❐ Nečiaudėkite, nekosėkite ir 
nekalbėkite, prisidengdami 
drabužiais, kuriuos vilkite.

❐ Jei užpuolikas naudojosi 
prezervatyvu, pasistenkite jį 
išsaugoti, įdėkite į popierinį 
maišelį.

PATARIMAI, KAIP ELGTIS 
PATYRUS SEKSUALINĮ SMURTĄ



ATMINTINĖ GYDYTOJUI IR PACIENTUI
Laikas nuo 
seksualinio 

smurto
Tyrimas Gydymas Komentarai

0 mėn. Serologija dėl ŽIV (ŽIV 1/2 
antikūnai ir p24Ag)
anti-HBs, jei skiepyta ir 
imunogeniškumas nebuvo 
įrodytas 

1. Bakterinių LPI profilaktika 
(vienkartinė dozė): 
– azitromicino 1 g, gerti 
– metronidazolio 2 g, 
gerti 
– ceftriaksono 0,5 g, leisti 
į raumenis 

2. Pirmoji HBV skiepų dozė 
(geriausiai pradėti per 24 
val., ne vėliau kaip 14 d.)

3. Sprendžiama dėl 
poekspozicinės ŽIV 
terapijos 
antiretrovirusiniais vaistais 

HBV skiepai neskiriami, jei:
– skiepyta ir 
dokumentuotas 
imunogeniškumas (po 
skiepijimo 

anti-HBs ≥ 10 mIU/mL)
– persirgo hepatitu B (yra 
anti-HBs ir anti-HBcor)

1 mėn. Serologija dėl:
– ŽIV (ŽIV 1/2 antikūnai ir 
p24Ag)

– HBV (HbsAg, HBcor IgM)
– HBC (anti-HCV, HCV 

RNR) 
– sifilio (RPR, TPHA)
– NRAT dėl trichomonozės,   
gonorėjos, chlamidiozės
ALT, AST

Antroji hepatito B skiepų dozė NRAT dėl trichomonozės, 
gonorėjos, chlamidiozės
atliekama, jei profilaktika 
nebuvo skirta iš karto po 
prievartos arba jos atsisakė 
arba po skirto gydymo išliko 
arba atsirado sutrikimų

3 mėn. Serologija dėl: 
– ŽIV (ŽIV 1/2 antikūnai ir 
p24Ag) 

– HBV (HBsAg, HBcor IgM)
– HCV (anti-HCV, HCV RNR) 
– HCV (anti-HCV, HCV RNR) 
≈ ALT, AST

6 mėn. Serologija dėl: 
– ŽIV (ŽIV 1/2 antikūnai ir 
p24Ag)  

– HBV (HBsAg, HBcor IgM)
– HCV (anti-HCV, HCV RNR)  
ALT, AST 

Trečioji hepatito B skiepų dozė

8 mėn. Anti-HBsAg Anti-HBsAg kiekis rodo 
skiepų visavertiškumą:

– < 10 mTV/ml arba 
neigiamas – kartoti pilną 
skiepų kursą

– 10–99 mTV/ml: viena 
papildoma skiepų dozė

– > 100 mTV/ml –
imunitetas vilsavertis



2016–2018 m. specializuotą 
kompleksinę pagalbą teikiančių 

organizacijų sąrašas pagal 
savivaldybes



Savivaldybė Organizacijos
pavadinimas Tel.	Nr. El.	pašto adresas/El.	

puslapis
Darbolaikas

(I–V)

Akmenės	r. Moterų veiklos inovacijų
centras 8	652	24232 mvic@splius.lt

8.00–20.00
Pietūs:

12.00–13.00

Alytaus	m. Alytaus miesto moterų
krizių centras 8	645	45287 ammkc@aktv.lt 8.00–17.00

Alytaus	r. Alytaus	miesto	moterų	
krizių	centras 8	645	45287 ammkc@aktv.lt 8.00–17.00

Anykščių	r.
Anykščių	moterų	
užimtumo	ir	informacijos	
centras

8	615	45464 anyksciumoterys@
gmail.com

8.00–19.00
Pietūs:

12.00–13.00

Birštono Asociacija „Kauno
moterų draugija“ 8	603	89833 kmd.asoc@gmail.com

9.00–18.00
Pietūs:

12.00–13.00

Biržų	r. Lietuvos	agentūros	„SOS	
vaikai“	Panevėžio	skyrius 8	699	86866 paramosnamai@

gmail.com 9.00–18.00

Druskininkų Alytaus miesto moterų
krizių centras 8	645	45287 ammkc@aktv.lt 8.00–17.00

Elektrėnų Moterų	informacijos	
centras

8	5	2629003
8	650	95216 spc@lygus.lt 8.00–21.00

Ignalinos	r. Visagino	šeimos	krizių	
centras

8	699	20069
8	686	60657 viltisvskc@gmail.com

8.00–16.30
Pietūs:

12.00–12.30

Jonavos	r. Moters	pagalba	moteriai 8	618	40044 info@moters-pagalba.lt 12.00–20.00

Joniškio	r. Moterų	veiklos	inovacijų	
centras 8	652	24232 mvic@splius.lt

8.00–20.00
Pietūs:

12.00–13.00

Jurbarko	r.
Tauragės moters
užimtumo ir informacijos
centras

8	446	61565
8	616	55877

taurage@moters
centras.w3.lt 8.00–17.00

Kaišiadorių	r. Asociacija „Kauno
moterų draugija“ 8	603	89833 kmd.asoc@gmail.com

9.00–18.00
Pietūs:

12.00–13.00

Kalvarijos Marijampolės apskrities
moters veikos centras

8	343	59525
8	633	55007 spc.mar@gmail.com 9.00–18.00

Kauno	m. Kauno apskrities moterų
krizių centras 8	679	31930 kaunoaspc@kamkc.lt 8.00–20.00



Savivaldybė Organizacijos
pavadinimas Tel.	Nr. El.	pašto adresas/El.	

puslapis
Darbolaikas

(I–V)

Kauno	r. Asociacija	„Kauno	moterų	
draugija“ 8	603	89833 kmd.asoc@gmail.com

9.00–18.00
Pietūs:

12.00–13.00

Kazlų	Rūdos Marijampolės	apskrities	
moters	veiklos	centras

8	343	59525
8	633	55007 spc.mar@gmail.com 9.00–18.00

Kelmės	r.
Tauragės	moters	
užimtumo	ir	informacijos	
centras

8	446	61565
8	616	55877

taurage@moters
centras.w3.lt 8.00–17.00

Kėdainių	r. Moters	pagalba	moteriai 8	618	40044 info@moters-pagalba.lt 12.00–20.00

Klaipėdos	m.
Klaipėdos	socialinės	ir	
psichologinės	pagalbos	
centras

8	46	350099
8	650	60094 kmn@moteriai.lt 9.00–21.00

Klaipėdos	r.
Kretingos	moterų	
informacijos	ir	mokymo	
centras

8	445	78024
8	605	82331 kretingosmoterys@

gmail.com
8.00–17.00

Kretingos	r.
Kretingos	moterų	
informacijos	ir	mokymo	
centras

8	445	78024
8	605	82331 kretingosmoterys@

gmail.com
8.00–17.00

Kupiškio	r. Lietuvos	agentūros	„SOS	
vaikai“	Panevėžio	skyrius 8	699	86866 paramosnamai@

gmail.com 9.00–18.00

Lazdijų	r. Alytaus	miesto	moterų	
krizių	centras 8	645	45287 ammkc@aktv.lt 8.00–17.00

Marijampolės Marijampolės	apskrities	
moters	veiklos	centras

8	343	59525
8	633	55007 spc.mar@gmail.com 9.00–18.00

Mažeikių	r. Telšių	krizių	centras
8	609	02636
8	682	29459
8	444	74282

kriziucentras@
gmail.com 8.00–17.00

Molėtų	r.
Anykščių	moterų	
užimtumo	ir	informacijos	
centras

8	615	45464 anyksciumoterys@
gmail.com

8.00–19.00
Pietūs:

12.00–13.00

Neringos	m.
Klaipėdos	socialinės	ir	
psichologinės	pagalbos	
centras

8	46	350099
8	650	60094 kmn@moteriai.lt 9.00–21.00

Pagėgių
Šilalės	rajono	Kaimo	
bendruomenių	
koordinacinis	centras

8	610	10715 koordinaciniscentras@
gmail.	com 8.00–17.00

Pakruojo	r. Moterų	veiklos	inovacijų	
centras 8	652	24232 mvic@splius.lt

8.00–20.00
Pietūs:

12.00–13.00



Savivaldybė Organizacijos
pavadinimas Tel.	Nr. El.	pašto	adresas/El.	

puslapis
Darbolaikas

(I–V)

Palangos	m.
Klaipėdos	socialinės	ir	
psichologinės	pagalbos	
centras

8	46	350099
8	650	60094 kmn@moteriai.lt 9.00–21.00

Panevėžio	m. Lietuvos	agentūros	„SOS	
vaikai“	Panevėžio	skyrius 8	699	86866 paramosnamai@

gmail.com 9.00–18.00

Panevėžio	r. Lietuvos	agentūros	„SOS	
vaikai“	Panevėžio	skyrius 8	699	86866 paramosnamai@

gmail.com 9.00–18.00

Pasvalio	r. Lietuvos	agentūros	„SOS	
vaikai“	Panevėžio	skyrius 8	699	86866 paramosnamai@

gmail.com 9.00–18.00

Plungės	r. Telšių	krizių	centras
8	609	02636
8	682	29459
8	444	74282

kriziucentras@
gmail.com 8.00–17.00

Prienų	r. Asociacija	„Kauno	moterų	
draugija“ 8	603	89833 kmd.asoc@gmail.com

9.00–18.00
Pietūs:

12.00–13.00

Radviliškio	r. Moterų	veiklos	inovacijų	
centras 8	652	24232 mvic@splius.lt

8.00–20.00
Pietūs:

12.00–13.00

Raseinių	r. Raseinių	krizių	centras 8	657	87475 info@kriziucentras.eu 8.00–17.00

Rietavo Telšių	krizių	centras
8	609	02636
8	682	29459
8	444	74282

kriziucentras@
gmail.com 8.00–17.00

Rokiškio	r. Lietuvos	agentūros	„SOS	
vaikai“	Panevėžio	skyrius 8	699	86866 paramosnamai@

gmail.com 9.00–18.00

Skuodo	r.
Kretingos	moterų	
informacijos	ir	mokymo	
centras

8	445	78024
8	605	82331 kretingosmoterys@

gmail.com
8.00–17.00

Šakių	r. Marijampolės	apskrities	
moters	veiklos	centras

8	343	59525
8	633	55007 spc.mar@gmail.com 9.00–18.00

Šalčininkų	r. Moterų	informacijos	
centras

8	650	95216
8	5	2629003 spc@lygus.lt 8.00–21.00

Šiaulių	m. Moterų veiklos inovacijų
centras 8	652	24232 mvic@splius.lt

8.00–20.00
Pietūs:

12.00–13.00

Šiaulių	r. Moterų veiklos inovacijų
centras 8	652	24232 mvic@splius.lt

8.00–20.00
Pietūs:

12.00–13.00



Savivaldybė Organizacijos
pavadinimas Tel.	Nr. El.	pašto adresas/El.	

puslapis
Darbolaikas

(I–V)

Šilalės	r.
Šilalės	rajono	kaimo	
bendruomenių	
koordinacinis	centras

8	610	10715 koordinaciniscentras@
gmail.	com 8.00–17.00

Šilutės	r.
Kretingos	moterų	
informacijos	ir	
mokymo	centras

8	445	78024
8	605	82331 kretingosmoterys@

gmail.com
8.00–17.00

Širvintų	r. Moterų	informacijos	
centras

8	5	2629003
8	650	95216 spc@lygus.lt 8.00–21.00

Švenčionių	r. Moterų	informacijos	
centras

8	5	2629003
8	650	95216 spc@lygus.lt 8.00–21.00

Tauragės	r.
Tauragės	moters	
užimtumo	ir	
informacijos	centras

8	446	61565
8	616	55877

taurage@moters
centras.w3.lt 8.00–17.00

Telšių	r. Telšių	krizių	centras
8	609	02636
8	682	29459
8	444	74282

kriziucentras@
gmail.com 8.00–17.00

Trakų	r. Moterų	informacijos	
centras

8	5	2629003
8	650	95216 spc@lygus.lt 8.00–21.00

Ukmergės	r. Moters	pagalba	
moteriai 8	618	40044 info@moters-pagalba.lt 12.00–20.00

Utenos	r.
Anykščių	moterų	
užimtumo	ir	
informacijos	centras

8	615	45464 anyksciumoterys@
gmail.com

8.00–19.00
Pietūs:

12.00–13.00

Varėnos	r. Alytaus	miesto	
moterų	krizių	centras 8	645	45287 ammkc@aktv.lt 8.00–17.00

Vilkaviškio	r.
Marijampolės	
apskrities	moters	
veiklos	centras

8	343	59525
8	633	55007 spc.mar@gmail.com 9.00–18.00

Vilniaus	m.	
(išskyrus	Naujininkų,	
Grigiškių,	Naujosios	
Vilnios	seniūnijas)

Vilniaus	moterų	
namai 8	5	2616380 vmotnam@vmotnam.lt 9.00–18.00

Vilniaus	m.	
(Naujininkų,	Grigiškių,	
Naujosios	Vilnios	
seniūnijos)

Moterų	informacijos	
centras

8	5	2629003
8	650	95216 spc@visag.lt 8.00–21.00

Vilniaus	r. Moterų	informacijos	
centras

8	5	2629003
8	650	95216 spc@lygus.lt 8.00–21.00

Visagino	r. Visagino šeimos
krizių centras

8	699	20069
8	686	60657 viltisvskc@gmail.com

8.00–16.30
Pietūs:

12.00–12.30



NEKALTINK SAVĘS DĖL TO, KAS ĮVYKO.

NETYLĖK
NESIGĖDYK
NEKENTĖK 

PADĖK SAU – KREIPKIS PAGALBOS!


