
Medicinos skyriaus ataskaita už 2016m. 

 

2016 m. medicinos skyriuje dirbo 6 darbuotojai, turintys medicininį išsilavinimą ir licencijas , 

t.y gydytoja 0,5 etato darbo krūvio, vyriausioji slaugytoja 1etato darbo krūvio ir 4 slenkančiu 

darbo grafiku dirbančios slaugytojos. Metų bėgyje, visos slaugytojos turėjo galimybę kelti savo 

kvalifikaciją tobulinimosi kursuose, paskaitose, konferencijose.  

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2016 metams buvo 

patvirtintos medikamentų normos 0,49 eur. vienam asmeniui per parą. Papildomai 

medikamentams įsigyti iš socialinės globos įstaigos įmokėtų į biudžetą pajamų ir kitų lėšų 

(savivaldybių lėšos) gali būti skiriama iki 0,34 eur. vienam asmeniui per parą. Mūsų įstaiga 

2016 metams medikamentas išleido 12.156 eur. 

Metų bėgyje buvo pasirašytos sutartys medikamentų ir slaugos priemonių pirkimo sutartis 

kompensuojamiems ir nekompensuojamiems receptiniams vaistams .Medicininių atliekų 

išvežimo sutartis .Sauskelnių ir slaugos priemonių sutartis Dezinfekcijos priemonių pirkimo 

sutartis. Pratęsta sutartis su "Vilniaus kolegijos"  fakulteto studentais, kurie atlieka praktika 

mūsų globos namuose. 

Per šiuos metus gydytoja globos namų gyventojus  konsultavo 440 kartų. Reguliariai globos 

namų gyventojams yra išrašomi kompensuojami vaistai ir kiti receptiniai nekompensuojami 

vaistai, kurie yra būtini gyventojų sveikatos būklei užtikrinti. Pagal poreikį į globos namus iš 

Antakalnio poliklinikos yra kviečiama laboratorija, kuri atlieka kraujo ir šlapimo tyrimus. Viso 

atlikta 330 tyrimų. Gyventojai, kurie vartoja kraują skystinančius vaistus reguliariai kas mėnesį 

yra atliekamas kraujo krešėjimo rodiklio tyrimas, pagal kurį gydytoja sprendžia ir koreguoja 

vaistų dozes. Gliukozės kiekį kraujyje nustato slaugytojos, medicinos punkte arba apmokomi 

CD sergantys globos namų gyventojai patys sekti savo gliukozės kiekį kraujyje. Visi globos 

namų gyventojai turėjo galimybę nemokamai pasiskiepyti nuo gripo -  vakcinacija atlikta 100% 

. Infekcinių susirgimų bei traumų neturėjome. Greitoji medicininė pagalba kviesta 79 kartus. 

Hospitalizuoti 39 globos namų gyventojai. Buvo atlikta 569 konsultacijos Antakalnio ir 

Santariškių    konsultacinėse poliklinikose pas II ir III lygio specialistus. Į Santariškes - 71, į 

spec.polikliniką - 57, pas stomatologus  - 85, pas psichiatrus - 81, okulistus - 57, neurologus - 

24, LOR -  22, urologus - 16, nefrologus - 17, chirurgus  - 17, pulmonologus - 14, dermatologus 

- 12, kardiologus - 11, traumatologus - 8, pas kitus specialistus - 77. Gyventojams turintiems 



sunkią negalią specialistai yra kviečiami konsultuoti gyventojus globos namuose .Nuolat yra 

pratęsiami specialieji poreikiai (SPS 1 ir SPP 2).  

Vykdoma pragulų profilaktika pagal poreikį gyventojai yra aprūpinami funkcinėmis lovomis, 

antipraguliniais čiužiniais, vežimėliais, tualetinėmis kėdėmis ir kitomis būtinomis slaugos 

priemonėmis. 

Globos namų gyventojai noriai dalyvauja mankštoje, kuri vyksta kiekvieną dieną salėje ir 

individualiai gyventojų kambariuose. Viso per metus atlikta 4500 mankštų, vidutiniškai per 

dieną 29 mankštos .Mankštos užsiėmimuose dalyvauja apie 40 gyventojų. 

Medicinos skyrius 2016 metais buvo tikrintas Vilniaus visuomeninės sveikatos centro 

specialistų. Pastabų ir nusižengimų nebuvo pastebėta. Medicinos skyriaus darbas buvo 

įvertintas teigiamai. 

 

 

Parengė vyriausioji slaugytoja                                                   Alina Čepukienė.  


