
Ambulatorinės slaugos, slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos paslaugos 

Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų specialistai teikia nemokamas 

medicinines bei socialines paslaugas VšĮ Visagino pirminio sveikatos centro  pacientams, 

kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (SPS-1), specialusis nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikis (SPP-2), paliatyviems pacientams bei kitiems neįgaliems, 

vyresnio amžiaus pacientams, negalintiems savarankiškai atvykti į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigą gauti paslaugų. Siekiame pagerinti pacientų ir jų artimųjų gyvenimo 

kokybę, išsaugoti pacientų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinti jų savirūpą, 

užtikrinti kokybiškų paliatyviosios pagalbos, slaugos bei socialinių paslaugų teikimą paciento 

namuose ir gydymo įstaigoje. 

 Slaugos paslaugos namuose – tai sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų 

namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento 

slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento rūpinimąsi savimi ir gerinant jo 

gyvenimo kokybę. Paslaugas pacientų namuose teikia bendruomenės ar bendrosios praktikos 

slaugytojai arba psichikos sveikatos slaugytojai bendradarbiaujant bei dirbant komandoje su 

kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais bei 

kitų sričių specialistais. Slauga namuose skiriama pacientams, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis. 

 Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, 

progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios 

kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. 

Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose teikiamos poliklinikos pacientams, kuriems 

nustatytas paliatyviosios pagalbos poreikis, teisės aktų nustatyta tvarka. Gydantis gydytojas, 

atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę ir jo (arba ligonio artimųjų) pageidavimą, parenka 

paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą. Kartu su paliatyviosios pagalbos sveikatos 

priežiūros specialistais ir paciento artimaisiais gydytojas nustato šių paslaugų teikimo mastą 

ir trukmę, kurie gali būti koreguojami pagal paciento sveikatos būklę. Ambulatorines 

paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia ne mažesnė kaip 3 

specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Slaugos 

paslaugas pagal kompetenciją gali teikti ir slaugytojo padėjėjas. 

 Namuose nemokamai teikiamos šios paslaugos:  

1. gydančiam gydytojui raštu paskyrus savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių 

paslaugų namuose gavimo kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos 

gydytoją)): vaistų suleidimas – injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą) ir lašelinės infuzijos; 



diagnostinės procedūros: kraujo paėmimas tyrimams, šlapimo paėmimas laboratoriniam 

ištyrimui, išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui, skreplių paėmimas laboratoriniam 

ištyrimui, elektrokardiogramos (EKG) užrašymas; pragulų priežiūra; šlapimo pūslės 

kateterizavimas ir priežiūra; rektalinių žvakučių įdėjimas; enterinis maitinimas; zondų 

įkišimas (gleivių išsiurbimas); gydomoji vonelė, ledo pūslės uždėjimas, šildyklės uždėjimas, 

pavilgų dėjimas, kompreso uždėjimas, tepalų naudojimas. 

 2. gydančiam gydytojui kontroliuojant savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių 

paslaugų namuose gavimo kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos 

gydytoją)): žaizdų priežiūra. 

 3. savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo kreiptis į 

gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)): dirbtinių kūno angų (stomų) 

priežiūra; drenų priežiūra; šlapinimosi reflekso skatinimas; vaistų vartojimo administravimas; 

arterinio kraujo spaudimo matavimas; pulso skaičiavimas; konsultavimas slaugos, sveikos 

gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais. 

 4. savarankiškai teikia slaugytojo padėjėjas, nesant slaugytojo padėjėjo paslaugas 

savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo reikia kreiptis į gydantį 

gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)): pakišamųjų indų naudojimas; asmens 

higienos paslaugos. 

 5. prižiūrint slaugytojui teikia slaugytojo padėjėjas, nesant slaugytojo padėjėjui 

paslaugas savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo kreiptis į 

gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)): kūno temperatūros matavimas; 

asmens higienos paslaugos. 

 6. savarankiškai teikia slaugytojas, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam 

darbuotojui ar jo padėjėjui arba paciento artimiesiems (dėl šių paslaugų namuose gavimo 

kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)): pragulų profilaktika; 

asmens higienos paslaugos. 

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiantis slaugytojas pirmojo vizito metu 

įvertins paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, nustatys slaugos paslaugų poreikį, 

surinks papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant 

ir teikiant ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Nustatys galimą kito specialisto 

apsilankymo poreikį, nustatys jų teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, 

sudarys paciento slaugos ir priežiūros planą; pacientui ir jo artimiesiems paliks ambulatorines 

slaugos paslaugas namuose įstaigos ir komandos narių, kurie atliks pacientui paslaugas, 

kontaktinius duomenis. Kitų apsilankymų metu, specialistai pagal savo kompetenciją, atliks 



paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno 

temperatūros matavimus ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą; atliks procedūras pagal 

šeimos gydytojo paskyrimus, atliks procedūras pagal sudarytą ambulatorinių slaugos 

paslaugų namuose planą ir asmens higienos procedūras, esant poreikiui. 

 

 


