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Ilgėjant gyvenimo trukmei ir senstant visuomenei, globos namuose dirbantis medicinos personalas siekia užtikrinti kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas čia gyvenantiems žmonėms. Gerinant vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, mažėja ir jų socialinė atskirtis – sveikesnis žmogus gali
aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime, be to, ilgiau išlikti savarankiškas. Globos namų medicinos personalo tikslas – padėti sergančiam arba su
negalia gyventojui atlikti veiksmus, padedančius išsaugoti sveikatą, užtikrinti svarbiausius poreikius, skatinti juos kiek galima savarankiškiau
apsitarnauti.
Kokybiškoms paslaugoms užtikrinti 2019 metų pradžioje dirbo 5 medicinos darbuotojai – vyriausioji slaugytoja ir 4 slaugytojos. Siekiant labiau
atsižvelgti į vyresnio amžiaus pacientų poreikius ir siekiant išsamaus pagyvenusių žmonių ištyrimo, apimančio funkcinį, kognityvinį, socialinį,
ekonominės būklės, gyvenamosios aplinkos vertinimą, geriatrinių sindromų nustatymą, nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio medicinos skyriuje įsteigtas
vyresniosios slaugytojos etatas, kuris užtikrina dienos metu teikiamas medicinines paslaugas. Slaugytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai
ir įgūdžiai, kuriuos per 2019 metus mūsų slaugytojos įgyjo tobulindamos profesinę kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursuose, seminaruose,
praktinėse konferencijose. Siekiant užtikrinti efektyvesnes sveikatos priežiūros paslaugas globos namuose, slaugytojos nuolat stebi gyventojų sveikatos
pokyčius, juos dokumentuoja, teikia būtinąją pagalbą, bendradarbiauja bei stiprina individualų ryšį su gyventojų artimaisiais. Reguliariai gyventojams
matuojamas AKS, gliukozės kiekis kraujyje, stebima odos būklė, vykdoma efektyvi pragulų profilaktika. Gyventojams buvo labai svarbus ryšys su
slaugytoju, kuriam dažnai tekdavo mokytojo, psichologo, patikėtinio vaidmuo. Slaugytojai visuomet rodė dėmesingumą, išklausymą ir supratimą.
Gyventojai, norintys nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, turėjo galimybę 2019 metais atlikti vakcinavimo procedūrą. Šia paslauga pasinaudojo
daugiau kaip 50 procentų gyventojų.
2019 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su gydymo įstaiga dėl papildomos šeimos gydytojo paslaugos globos namuose. Gyventojams
buvo užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. Du kartus
per savaitę šeimos gydytojas konsultavo gyventojus dėl sveikatos sutrikimų, skyrė medikamentinį gydymą, išrašė kompensuojamų vaistų receptus bei
slaugos priemones. Esant poreikiui, gyventojai buvo nukreipiami gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui bei stacionarizuojami. Esant būtinybei,

gyventojų dokumentai tvarkomi ir siunčiami į NDNT neįgalumo lygio nustatymui. Pagal numatytą šeimos gydytojo grafiką, o atsiradus poreikiui
laboratorijos darbuotojas atliko kraujo ir šlapimo tyrimų mėginius globos namų gyventojams. Gyventojams vartojantiems kraują skystinančius vaistus,
kraujo tyrimai atliekami reguliariai – kas mėnesį, o gyventojams, sergantiems cukriniu diabetu glikuotas hemoglobinas – kas 3 mėnesius.
Taip pat įsteigtas slaugytojo padėjėjo etatas, kuris padeda slaugos specialistui rinkti svarbiausius duomenis apie sveikatą individualiai ir komandinei
slaugai. Slaugytojo padėjėja lydėjo gyventojus į gydymo įstaigas specialistų konsultacijoms, stacionariniam gydymui ar paėmimui iš stacionaro. Per
2019 metus gyventojams suteiktos 287 konsultacijos gydymo įstaigose pas II-III lygio specialistus.
Šeimos gydytojas konsultuodamas gyventojus, kaskart atsižvelgė į vyresnio amžiaus gyventojų

poreikius ir siekė išsamaus pagyvenusių žmonių

ištyrimo, apimančio funkcinį, kognityvinį, socialinį, ekonominės būklės, gyvenamosios aplinkos vertinimą, geriatrinių sindromų nustatymą.
2019 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Žirmūnų sveikatos psichikos centru dėl gydytojo psichiatro paslaugos globos namuose.
Gyventojus gydytoja psichiatrė konsultavo vieną kartą per savaitę, skyrė medikamentinį gydymą, išrašė kompensuojamų vaistų receptus.
Slaugos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę. Aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis ir tvarsliava pagal
nustatytus specialiųjų socialinės globos namų ,,Tremtinių namai” direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A1-426. Gyventojų aprūpinimui
medikamentais 2019 metais buvo skiriama 0,49 Eur vienam asmeniui per parą, o papildomai globos namų gyventojų aprūpinimui medikamentais 2019
metais buvo skiriama iki 0,34 Eur vienam asmeniui per parą iš globos namų įmokėtų į valstybės biudžetą pajamų ir kitų lėšų (savivaldybių biudžetų lėšų).
Direktoriaus pavedimu globos namų vyriausioji slaugytoja kontroliavo įsigytų medikamentų nustatytų normų laikymąsi gyventojams.
2019 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetu. Bendrosios praktikos slaugytojo
specialybės studentai atliko praktiką globos namuose.
Siekiant 2019 metais pagerinti medicinos paslaugų kokybę, įstaigoje pradėta efektyviau ir operatyviau spręsti klausimus susijusius su gyventojų
sveikata. Sistemingiau įgyvendinta globos namų gyventojų registraciją pas gydytojus specialistus, medikamentų išrašymas ir pristatymas. 2019 metais
atsirado didesnis poreikis vaistų išnešiojimui gyventojams į kambarius. Pagerinome vaistų dalinimo ir išvežiojimo tvarką – įsigijome medicinos
priemonių ir medikamentų transportavimo vežimėlį.

Individualiai skiriant dėmesį sunkią negalią turintiems gyventojams bei palaikant ryšį su jų artimaisiais, buvo užtikrintas medicininių paslaugų
teikimas mūsų įstaigose.

